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for 2016-17:

Mål Handlinger Succeskriterier

Børn og forældre oplever 
kvalitet og sammenhæng ved 
overgange i Dagtilbud.

Kvalificering af praksis ved 
anvendelse af læringen fra 
Barnet i Centrum.

Der besluttes en tydelig 
fælles ramme for overgangen 
fra dagpleje/vuggestue til 
børnehave.

[vi kan se, at vi har nået 
målet når…]
Der afholdes samtaler ved 
overgange med deltagelse af 
forældre og personale fra 
henholdsvis 
dagpleje/vuggestue og
børnehave.

Børn og forældre oplever 
tryghed og nærvær.

Skabe de bedste rammer for 
et godt forældresamarbejde.

At finde de bedste løsninger, 
hvor opgaverne prioriteres og 
forældresamarbejdet styrkes.

At få udviklet eller afviklet 
eksisterende principper, info-
materiale m.m. 

Årlig kvalitativ bruger
undersøgelse, som er 
grundlag for den løbende 
forventningsafstemning 
mellem forældre, ledelse og 
personale.

Gennem processer reflekterer
vi over hverdagen, til 
forældremøde, 
personalemøder og i 
bestyrelsen.

På grundlag af ovenstående 
arbejders der videre med 
konkrete initiativer.

At forældre, personale og 
bestyrelsen har indflydelse og 
oplever medbestemmelse og 
ejerskab.

At forældrene, personale og 
bestyrelse har tillid til 
børnehaven og føler sig 
trygge.  

At forældre, personale og 
bestyrelsen oplever helhed og 
sammenhæng.

At forventninger og krav i 
arbejdet stemmer overens 
med de vilkår vi har.

Drøfter hverdagspraksis, 
vores faglige udfordringer og 
værdien af disse.

Bruger materialet af Michael 
Munch-Hansen om Krav i 
arbejdet.

Løbende og praksisorienteret 
prioritering af opgaverne.

At vi fastholder den bedste 
kvalitet. 

At alle bidrager med det 
bedste de kan, i fælleskab 
med andre.

At vi bibeholder de mest 
meningsfulde 
opgaver/aktiviteter.

At børnene lykkes og bliver 
rustet til at komme igennem 
livet og at alle børn oplever at 
de er en af fællesskabet.

Personalet læser bogen af 
Bjørg Kjær og andet relevant 
litteratur. Tønnesvang sættes 
på dagsordenen.

Personalet reflekterer over 
faglitteraturen og situationer 
fra hverdagen.

Personalet får en viden de 

At vi får en viden så vi kan 
tilrettelægge vores praksis, 
og være intuitive i vores 
praksis. 

At vi gør os umage.

At vi skaber ramme for at 
arbejde i mindre grupper 
(Stjernestunder).



kan bruge didaktisk og 
intuitivt. Eks. intern læring 
om medieleg, fugle m.m.

Vi forsætter med at bruge 
google drev og 
eksperimenterer med medier 
og medieleg. Produktive og 
kreative processer.

Der arbejdes med revision af 
pædagogiske læreplaner.

At vi har balance mellem nuet 
og det er planlagte. At vi har 
”et sigte for det man gør i 
situationen”

At læreplan for sociale 
kompetencer og personlige 
kompetencer er revideret.

Forældrene har en oplevelse 
af at deres børn lærer, trives 
og udvikler sig i store og små 
fællesskaber i Tyttebærhuset.


