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Notat vedr. uddybende spørgsmål fra Børne- og Undervisningsministeriet til 
Svendborg Kommunes ansøgning om dispensation fra regel om bedre fordeling i 
dagtilbud (tilbyde to pladser)

Svendborg Kommune søgte 6. marts 2019 dispensation i det daværende Børne- og Socialministeriet fra 
dagtilbudslovens § 23, stk. 4, (reglen om at tilbyde to pladser til børn bosat uden for et udsat boligområde, 
hvis de anvises en dagtilbudsplads inden for området). Ansøgningen omfatter de to selvejende dagtilbud 
Fyrtårnet Byparkens Vuggestue og Fyrtårnet Børnegården Byparken som er beliggende i 
Byparken/Skovparken. Reglen træder i kraft 1. januar 2020.

Svendborg Kommune har ikke søgt dispensation fra reglen om at der årligt maks. må nyoptages 30 % børn 
bosat i et udsat boligområde i ethvert dagtilbud i kommunen.

Pga. udskrivelsen af folketingsvalg havde Børne- og Socialministeriet ikke mulighed for at træffe afgørelse i 
sagen. Sagen blev ved regeringsdannelsen overført til det nye Børne- og Undervisningsministerium, som d. 
4. juli 2019 sendte en henvendelse med fem uddybende spørgsmål til Svendborg Kommune. Børne- og 
Ungeudvalget blev orienteret om henvendelsen på møde d. 14. august 2019.

Nedenfor er ministeries spørgsmål og Svendborg Kommunes svar angivet. Svarene er udarbejdet i et 
samarbejde med Fyrtårnet Byparkens Vuggestue og Fyrtårnet Børnegården Byparken, sekretariatet for Den 
Boligsociale Helhedsplan i Svendborg samt Interkulturelt Team.

1. Ansøgningsperiode

Børne- og Undervisningsministeriet gør i sin henvendelse opmærksom på, at der ikke kan søges en 
permanent dispensation og beder Svendborg Kommune angive den ønskede periode indenfor det maksimale 
tidsrum på fem år.

Svendborg Kommune ønsker på den baggrund at søge dispensation i det maksimale tidsrum, dvs. fem år, i 
perioden 1.1.2020 – 1.1. 2025. Den maksimale periode er begrundet i de forhold omkring sammensætningen 
af børnegruppen og den særlige indsats der ydes i forhold til læringsmiljøet i de to dagtilbud, som er uddybet 
nedenfor, og som at dagtilbuddene allerede i dag modvirker, at de berørte børn vokser op i et 
parallelsamfund.

2. Uddybende omkring særligt uhensigtsmæssige forhold i forbindelse med 
reglen om at skulle tilbyde to pladser

Børne- og Undervisningsministeriet beder om en uddybning og konkretisering af hvilke særlige forhold, der 
gør det vanskeligt eller særligt uhensigtsmæssigt at følge den reglen, der søges dispensation for.

Svendborg Kommune ønsker at tydeliggøre, at de to dagtilbud geografisk ligger på kanten af det udsatte 
boligområde ved en gennemgående indfaldsvej til centrum af Svendborg by. Ca. to tredjedele af børnene i 
dagtilbuddene er således bosat uden for det udsatte boligområde. Der er tale om et forholdsvis lille udsat 
boligområde med ca. 1450 beboere i alt (2019).
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Pga. områdets karakter, dagtilbuddenes beliggenhed og børnegruppens sammensætning samt den 
pædagogiske indsats rummer de to dagtilbud således allerede i dag et læringsmiljø, der er tydeligt præget af 
dansk sprog, kultur, værdier og normer og som modvirker at børnene er i risiko for at vokse op i et 
parallelsamfund. 

Børn fra det udsatte boligområde drager på denne måde fordel af at være en del af et læringsmiljø præget af 
dansk sprog og kultur.

Der ydes derudover efter behov en særlig målrettet pædagogisk indsats omkring dansk sprog og kultur for de 
børn og familier, der har et særlig behov for det. 

Der søges ikke dispensation fra reglen om maks. at nyoptage 30% børn fra et udsat boligområde i et givet 
dagtilbud. Der vil således også fremadrettet være sikkerhed for, at andelen af børn fra det udsatte 
boligområde i de to dagtilbud ikke overstiger 30%. Dette vil bidrage selvstændigt til, at der fortsat er 
grundlag for at opretholde et positivt læringsmiljø for børn fra det udsatte boligområde. 

Svendborg kommune ønsker i forbindelse med ansøgningen at fremhæve det særligt uhensigtsmæssige ved 
at skulle tilbyde to pladser. Ansøgningen omfatter to dagtilbud, der qua deres virke og børnesammensætning 
allerede i dag modvirker at børn vokser op i et parallelsamfund. En forpligtelse til at tilbyde to pladser vil 
forventeligt medføre en stigmatisering af de to dagtilbud i kommende forældres øjne, og det vurderes at 
grundlaget for en fortsat drift af de to dagtilbud og den indsats, de yder, sandsynligvis vil falde bort.

Svendborg Kommune er af den overbevisning, at der er tale om særlige forhold begrundet i det udsatte 
boligområdes beliggenhed og størrelse, de to dagtilbuds beliggenhed, børnesammensætning og pædagogiske 
indsats.

- Se bilag 1: Kortudsnit over det udsatte boligområde med de to dagtilbud.

3. Tiltag for at fremme 1-2 åriges dansksproglige kompetencer og øvrige læring 
samt modvirke, at børnene vokser op i et parallelsamfund

Børne- og Undervisningsministeriet anmoder om en uddybning af hvilke tiltag der iværksættes for relevante 
1-2 årige børn for at fremme særligt de dansksproglige kompetencer hos børnene i de to dagtilbud, samt 
hvilke tiltag der iværksættes for at modvirke, at børnene vokser op i et parallelsamfund.

I Svendborg Kommunes ansøgning er de to dagtilbuds egne, lokale indsatser samt særlige understøttende 
indsatser i regi af Den Boligsocial Helhedsplan og Interkulturelt Team beskrevet. Derudover er 
dagtilbuddene en del af den generelle understøttende betjening og samarbejde med PPR, ressourcepædagoger 
(støttepædagoger) og familieområdet.

Kvalitetsudvikling af det generelle læringsmiljø - med særligt henblik på dansk sprog, kultur, værdier og 
normer

De to selvejende dagtilbud er omfattet af en partnerskabsaftale med Svendborg Kommune, ligesom de indgår 
i det forpligtende samarbejdsnetværk ”Fyrtårnet” med to andre selvejende dagtilbud uden for det udsatte 
boligområde, hvilket bidrager til at understøtte en løbende kvalitetsudvikling.

De to dagtilbud har siden 2015 indgået i Svendborg Kommunes forsknings- og datainformerede samarbejde 
om kvalitet i dagtilbud Program for læringsledelse sammen med Aalborg Universitet og fem andre 
kommuner. 
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Som en vigtig del af programmet gennemfører alle dagtilbud og skoler spørgeskemaundersøgelser i efteråret 
2015, 2017 og 2019. I spørgeskemaundersøgelserne besvarer medarbejdere, forældre og de 4-6 årige børn 
spørgsmål om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Der er tale om anonymiseret data, der giver et 
billede af kvaliteten af læringsmiljøet og ikke er rettet mod indsatser for individuelle børn.

Forvaltningen følger op på resultaterne som anvendes i en målrettet og forpligtende dialog om konkrete 
faglige udviklingsbehov i forhold til læringsmiljøerne de omfattede dagtilbud. Resultaterne indgår som et led 
i Svendborg Kommunes tilsyn med dagtilbuddene. Med afsæt i de konkrete faglige udviklingsbehov 
gennemføres der forskningsinformerede kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere tilrettelagt 
af Aalborg Universitet.

Data fra Program for læringsledelse indgår i arbejdet med den pædagogiske læreplan for de berørte 
dagtilbud.  Alle ledere af de enkelte af kommunale børnehuse samt de fire selvejende dagtilbud i Svendborg 
gennemfører diplommoduler i den nye styrkede pædagogiske læreplan finansieret af statslige puljemidler 
ifm. gennemførelsen af dagtilbudsreformen.

Relevant data fra Program for Læringsledelse m.m. vil indgå i forvaltningens vurdering af udviklingen af 
læringsmiljøet mht. dansk sprog, kultur, værdier og normer som et led i en afrapportering hvert andet år.

- Se uddybende i bilag 2.

Fælles trivselsvurdering for opsporing af børn i mistrivsel eller begyndende mistrivsel (TOPI)

De to dagtilbud indgår i Svendborg Kommunes generelle og systematiske arbejde med opsporing og særlige 
indsatser for børn i mistrivsel eller begyndende mistrivsel.

Dagtilbuddene anvender Socialstyrelsens model for tidlig opsporing af børn i mistrivsel eller begyndende 
mistrivsel, der understøttes af IT-værktøjet Rambøll TOPI.

TOPI er således et supplement på individniveau til vurderingen af den generelle kvalitet af læringsmiljøet i 
Program for Læringsledelse.

To gange årlig gennemføres faglige samtaler i medarbejderteamet om børnenes trivsel og udvikling med 
afsæt i TOPI-værktøjet. Ved en bekymring for børns trivsel inddrages forældrene i en fælles opfølgning og 
handling, ligesom tværfaglige samarbejdsparter som fx PPR, ressourcepædagoger og Interkulturelt Team 
efter behov inddrages.

Egne, lokale tiltag i de to dagtilbud - med særligt henblik på dansk sprog, kultur, værdier og normer

Fra Fyrtårnet Byparkens Vuggestue og Fyrtårnet Børnegården Byparken er vedlagt en uddybende 
beskrivelse af den sætlige tilrettelæggelse og udvikling af læringsmiljøet, som gennemføres i de to dagtilbud 
mhp. at styrke dansk sprog samt dansk kultur, værdier og normer.

Den beskrevne indsats omfatter både 0-2 årige og 3-5 årige. Beskrivelserne er udarbejdet ud fra den 
anerkendte mål- og evalueringsmodel for pædagogisk arbejde SMTTE og omfatter følgende særlige 
indsatser:

 Marte Meo som pædagogisk metode (Fyrtårnet Byparkens Vuggestue)
 Styrket forældresamarbejde (begge dagtilbud)
 Forstærket sprogindsats (begge dagtilbud)
 Dialogisk læsning (begge dagtilbud)
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 Naturen som læringsrum (begge dagtilbud)

- SMTTE beskrivelserne er vedlagt som bilag 2

I forbindelse med ansøgningen blev indsendt beskrivelser af indsatser for 3-5 årige børn, bl.a. projekt 
Læsevenner projekt og Hipp-Hopp (helhedsorienteret familieindsats). Indsatsen er ikke yderligere uddybet i 
dette notat, mens opfølgning og afrapportering pba. ministeriets spørgsmål er uddybet i afsnit 3 samt bilag 4- 
5.

4. Opfølgning og afrapportering i dispensationsperioden

Børne- og Socialministeriet anmoder Svendborg Kommune om at overveje, om de beskrevne milepæle, tiltag 
og lignende, som er angivet i ansøgningen, har en sådan karakter, at der kan følges op på dem i 
afrapporteringen.

Svendborg Kommune vurderer i samarbejde med de to dagtilbud at det vil være muligt at følge op på og 
afrapportere på den beskrevne indsats og fremdrift ift. dansk sprog, kultur, værdier og normer, der modvirker 
at børnene vokser op i et parallelsamfund.

Svendborg Kommunes tilrettelæggelse af kvalitetsudvikling og opfølgning på det pædagogiske arbejde med 
læringsmiljøerne er gennemgående tilrettelagt ud fra en dynamisk aktionslæringstilgang, hvor indsats og mål 
løbende justeres ud fra en løbende observation af effekten.

Den aktionsbaserede tilgang til kvalitetsudvikling ligger bl.a. til grund for Program for Læringsledelse. 

Sideløbende med aktionslæring vil kortlægningsdata fx Program for Læringsledelse, TOPI og 
sprogvurderinger indgå i en opfølgning på progression som beskrevet i afsnit 3 ovenfor.

Opfølgning på vedlagte SMTTE-beskrivelser vedrørende de lokale indsatser i de to dagtilbud (bilag 3) vil 
indgå i en vurdering af den lokale indsats, der kan indgå i afrapportering til Børne- og Socialministeriet.

Opfølgning på projekt Hipp Hopp (helhedsorienteret familieindsats) og opfølgning på indsatser fra 
Interkulturelt Team, der indgår i ansøgningen, er uddybet i hhv. bilag 4 og 5

5. Ansøgning til statslig lånepulje

Børne- og Socialministeriet gør opmærksom på, at Svendborg Kommune samtidig har ansøgt Social- og 
Indenrigsministeriets pulje til anlægsudgifter i forbindelse med regelændringerne ved en flytning af 
dagtilbud m.v.

Svendborg Kommune præciserer, at første prioritet er at opnå dispensation fra reglen om at tilbyde to 
pladser. En anvendelse af evt. midler fra lånepuljen vil kun blive aktuel, hvis der ikke skulle opnås 
dispensation. Da tidspunktet for meddelelse af dispensation har vist sig uafklaret har Svendborg Kommune 
valgt sideløbende at ansøge lånepuljen. Svendborg Kommune er opmærksom på at et evt. lånebeløb skal 
tilbageføres, hvis der opnås dispensation. 
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Bilag 1 Kort over det udsatte boligområde Byparken/Skovparken

A. Placering af det udsatte boligområde i Svendborg By

B. Placering af de to dagtilbud i området (dots)
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Bilag 2 Opfølgning på kvalitet og udvikling i det generelle læringsmiljø

Dagtilbud i Svendborg Kommune har siden 2015 deltaget i forsknings- og udviklingsprogrammet Program 
for Læringsledelse. 

Som en vigtig del af programmet gennemfører alle dagtilbud og skoler spørgeskemaundersøgelser i efteråret 
2015, 2017 og 2019. 

I spørgeskemaundersøgelserne besvarer medarbejdere spørgsmål om børnenes trivsel, læring, udvikling og 
dannelse. Forældre og 4-6 årige børn bidrager med svar på selvstændige spørgsmålskategorier som en del af 
kortlægningen.

Som et led i en afrapportering hvert andet år vil data om nedenstående indgå i forvaltningens vurdering af 
udviklingen af læringsmiljøet mht. dansk sprog, kultur, værdier, normer.

Som indikatorer på dagtilbuddenes arbejde med normer, demokrati og medbestemmelse vil 
kortlægningskategorien “Sociale færdigheder” være relevant. Nedenstående er vist nogle af spørgsmålene 
vedrørende ”Sociale færdigheder”:

 Barnet tager ordet og/eller engagerer sig i tale med andre
 Barnet står imod gruppepres
 Barnet tager hensyn til andre i leg
 Barnet accepterer at dets egne ønsker ikke altid bliver opfyldt
 Barnet giver udtryk for egne rettigheder, meninger, ønsker og eventuelt utilfredshed på en passende 

måde
 Barnet retter sig efter regler eller opfordringer

Som indikatorer på dagtilbuddenes arbejde med dansk sprog vil kategorien ”Kommunikation og sprog” være 
relevant. Nedenstående er vist nogle af spørgsmålene vedrørende ”Kommunikation og sprog”:

 Barnet har let ved at gøre sig forståelig
 Barnet stiller hvordan- og hvorfor- spørgsmål
 Barnet bruger sproget relevant i forhold til situationen

Sprog afdækkes desuden via sprogvurderinger i 3-årsalderen og ved skolestart.
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Bilag 3. Egne indsatser i forhold til dansk sprog, kultur, værdier og normer i 
de to dagtilbud

SMTTE modellen anvendes til at beskrive og følge op på egne, lokalt definerede indsatser i de to 
dagtilbud særligt rettet mod dansk sprog, kultur, værdier og normer.  

SMTTE modellen bygger på følgende elementer:

1. Sammenhæng (baggrund, forudsætninger)
2. Mål (hvad vil vi opnå ift dansk sprog, kultur, værdier og normer)
3. Tegn (hvordan kan vi se, at vi er på vej mod målet)
4. Tiltag (handlinger og aktiviteter)
5. Evaluering (hvordan dokumenterer vi og følger op)

SMTTE
Dagtilbud: Fyrtårnet Byparkens Vuggestue

INDSATS: Marte Meo som pædagogisk metode

1.     1. Sammenhæng (baggrund, forudsætninger)

Flere forskere peger på kvaliteten af interaktionen mellem barn og voksen som den mest 
betydningsfulde enkeltfaktor i dagtilbuddet, og at opbygning af trygge tilknytningsrelationer imellem 
børn og voksne er den vigtigste pædagogiske opgave i dagtilbuddet.1

Vuggestuen har i mange år arbejdet med Marte Meo som pædagogisk metode, og vi arbejder dagligt ud 
fra metodens principper, hvor anerkendelse, relationer og samspil er bærende værdier i tilrettelæggelse 
af den pædagogiske hverdag. 

2.     2. Mål (hvad vil vi opnå ift dansk sprog, kultur, værdier og normer)

At mindske ulighed, ved at arbejde målrettet og systematisk med de enkelte børn

3.     3. Tegn (hvordan kan vi se, at vi er på vej mod målet)

Vi ser børn der trives og udvikles såvel sprogligt som mentalt
Børnene kan sige til og fra og sætte ord på sine følelser

    4.  Tiltag (handlinger og aktiviteter)

 Vi har en fast struktur hvor vi fordeler os i mindre grupper for at tilgodese og arbejde målrettet med 
det enkelte barns behov
 Vi justerer løbende vores læringsmiljøer så barnet stimuleres inden for nærmeste udviklingszone
 Vi arbejder med primærpædagogik, særligt i indkøring af nye børn så der skabes en god og tryg    
relation.

1 I dybden med Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø. Danmarks Evalueringsinstitut 
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Vi styrker børnenes sproglige udvikling ved at følge barnets initiativ og sætte ord på deres handlinger 
og følelser, og hjælper dem til at regulere sig i fællesskabet ved at fremhæve deres kompetencer og 
færdigheder

5.   5. Evaluering (hvordan dokumenterer vi og følger op)

Årlige trivselsvurderinger Fokus (TOPI) og T1 T2 og T3 program for læringsledelse.
Systematisk evaluering på den pædagogiske praksis ud fra SMTTE-model og pædagogisk 
analysemodel.

 

SMTTE
Dagtilbud: Fyrtårnet Byparkens Vuggestue og Fyrtårnet Børnegården Byparken

INDSATS: Styrket forældresamarbejde

1. Sammenhæng (baggrund, forudsætninger)

Vi har en bred fordeling af familier fra flere kulturer og samfundslag, og vores hverdag byder på 
meget socialpædagogisk arbejde.  Som vuggestue er vi ofte det første møde med dansk 
daginstitutionskultur. Det tager tid at skabe tillid og tryghed som er fundamentet for at få et godt 
og konstruktivt samarbejde til gavn for barnet, så dialogen med forældrene har et øget fokus. 

2. Mål (hvad vil vi opnå ift dansk sprog, kultur, værdier og normer)

At få etableret en relation som bygger på gensidig tillid og respekt for hinanden. 
At forældrene får formidlet dansk kultur, værdier og normer 
At forældrene får en oplevelse af læringsfællesskabernes betydning for deres barns trivsel, 
udvikling, læring og dannelse.
Målrettet og helhedsorienteret indsats omkring det enkelte barn

3. Tegn (hvordan kan vi se, at vi er på vej mod målet)

At forældrene er deltagende i deres barn hverdag, og møder op til diverse arrangementer
At forældrene støtter op derhjemme,  ift. den indsats der iværksættes for deres barn
At vi ser barnet trives og udvikles på alle udviklingsområder 

4. Tiltag (handlinger og aktiviteter)

Diverse forældrearrangementer hvor danske traditioner formidles, jul, påske, høst, fastelavn, 
fællesspisning osv.
Kontinuerlige forældresamtaler, hvor handleplaner på det enkelt barn justeres/evalueres
Udvidet rådgivning og vejledning til de forældre der har behov for det 
Sundhedsplejerske cafè hver 3 mdr. 
Brug af video i hverdagen og til brug ved forældresamtaler

5. Evaluering (hvordan dokumenterer vi og følger op)

Årlige trivselvurderinger Fokus (TOPI) og T1 T2 og T3 program for læringsledelse.
Opfølgende forældresamtaler
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SMTTE
Dagtilbud: Fyrtårnet Byparkens Vuggestue og Fyrtårnet Børnegården Byparken

INDSATS: Forstærket sprogindsats

1. Sammenhæng (baggrund, forudsætninger)

Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre, verbalt såvel som 
nonverbalt. Sproget grundlægges i den tidlige alder. Sprog, musik og bevægelse er tæt forbundet, 
og har betydning for barnets sproglige udvikling

2. Mål (hvad vil vi opnå ift dansk sprog, kultur, værdier og normer)

At styrke barnets sproglige kompetence ved at tilrettelægge et stimulerende læringsmiljø, der 
rummer mulighed for oplevelser og udfordringer.  

3. Tegn (hvordan kan vi se, at vi er på vej mod målet)

At børnene gentager ord, og bruger sproget
At børnene i et socialt fællesskab bliver i stand til ved hjælp af sproget at udvikle legen

4. Tiltag (handlinger og aktiviteter)

Vi bruger dialogisk læsning
Vi arbejder målrettet med sprog i mindre grupper, og i hverdagens rutinesituationer 
Vi sætter ord på barnets initiativer og følelser
Vi har et bibliotek som vi opfordrer vores forældre til at bruge så de kan støtte op om barnets 
sprog
Vi cykler ud i nærområdet og bruger vores kolonihave og udvider sprogforståelsen ved at tale om 
det vi ser og oplever

5. Evaluering (hvordan dokumenterer vi og følger op)

Ved årlige trivselsvurderinger, og forældresamtaler

SMTTE
Dagtilbud: Fyrtårnet Byparkens Vuggestue og Fyrtårnet Børnegården Byparken 

INDSATS: Dialogisk læsning

1. Sammenhæng (baggrund, forudsætninger)

I vuggestuealderen er det særligt vigtigt at have et særligt fokus på børnenes sprogudvikling. 
Sprogstimulering for vuggestuebørnene iværksættes bl.a. gennem dialogisk læsning. (Projekt 
læsevenner). I vores dagtilbud er det særligt vigtigt at hele familien delagtiggøres i dialogisk læsning så 
forældrene ligeså vel som os, bliver en aktiv del af barnets sprogudvikling

2. Mål (hvad vil vi opnå ift. dansk sprog, kultur, værdier og normer)



11

Vi benytter dialogisk læsning som et redskab til at understøtter barnets sproglige udvikling samt 
familiens deltagelse heri. Målet er, at barnet sproglige kompetencer skal stimuleres så barnet følger sit 
udviklingstrin. 

3. Tegn (hvordan kan vi se, at vi er på vej mod målet)

At barnet viser interesse i at læse i bøger
At barnet byder ind og er aktiv deltagende 
At barnets sprogbrug (ord/sætninger) øges og udvikles

4. Tiltag (handlinger og aktiviteter)

For familien kan det være vanskeligt at styrke barnets sproglige kompetencer hvis de selv har svært ved 
det danske sprog. Derfor guider vi og hjælper dem gennem samtaler, hvor de lærer af det pædagogiske 
personale hvordan de kan støtte barnet bedst muligt i hjemmet.
I vuggestuen tilrettelægges der dialogisk læsningsforløb, hvor en mindre gruppe børn går fra sammen 
med den ansvarlige voksne og læser sammen

5. Evaluering (hvordan dokumenterer vi og følger op)

Der evalueres løbende med forældre samt nedskrives notater omkring barnets ordforråd, interesse for 
sproget/læsning mv, som drøftes til forældresamtalerne. 
Ved hver trivselsvurdering (TOPI) evalueres barnets sprog og forældrene/tværfaglige indkaldes til 
samtale hvis nødvendigt.

SMTTE
Dagtilbud: Fyrtårnet Byparkens Vuggestue og Fyrtårnet Børnegården Byparken 

INDSATS: Naturen som læringsrum

1. Sammenhæng (baggrund, forudsætninger)

Det er kendt fra forskningen, at det at tilbringe tid i naturen og bruge den som fysisk læringsrum 
medvirker til at stimulere mindre børn nysgerrighed, undren og udforskning af deres omgivelser, 
og dermed deres sproglige kompetencer. Brug af naturen styrker desuden børns motoriske 
færdigheder. Motorisk udvikling styrker selvstændigt den sproglige udvikling.
Ophold i naturen og turen frem og tilbage tilbyder anderledes indtryk end en del af børnene har 
mulighed for at opleve i hjemmet og medvirker til at bringe dem tættere på et element af det 
danske samfund og kultur, som rent fysisk ligger uden for det udsatte boligområde hvor en del af 
børnene tilbringer deres hverdag.

2. Mål (hvad vil vi opnå ift dansk sprog, kultur, værdier og normer)

Nysgerrige og udforskende børn
Børn der sætter ord på nye begreber og naturfænomener, de ikke oplever i hverdagen
Børn med en mere udviklet motorik
Forældre, der bl.a. via deres børns oplevelser, får øje på værdien af at opholde sig i og bruge 
naturen aktivt
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3. Tegn (hvordan kan vi se, at vi er på vej mod målet)

Vi ser en sammenhæng mellem vores indsats for naturen som læringsrum og kvalitetsdata om 
læringsmiljøet i fx Program for læringsledelse og TOPI
Vi oplever børn, der udviser glæde og spontanitet, når er de i naturen
Vi hører børn være nysgerrige og sætte ord på de nye ting de møder på turen og ude i naturen
Vi oplever forældre, der er er interesserede i deres børns oplevelser i naturen og selv som familie 
bruger naturen mere end før.

4. Tiltag (handlinger og aktiviteter)

Vi tager de fleste dage om ugen ud til vores kolonihave, der er beliggende udenfor det udsatte 
boligområde, med forskellige grupper af børn (Fyrtårnet Byparkens Vuggestue).
Vi tage dagligt med vores udflytter gruppe og andre mindre grupper af børn ud til Skovmøllen 
(vores faciliteter i Skoven i tilknytning til Svendborg Kommunes Naturskole beliggende udenfor 
det udsatte boligområde) (Fyrtårnet Børnegården Byparken).
Vi er opmærksomme på at anvende den natur, børnene møder som et aktivt element i vores 
pædagogiske læreplan.
Vi skaber grobund for, at forældre så vidt muligt kan deltage, høre, se og inspireres af deres børns 
oplevelser i naturen til selv som familie at bruge naturen uden for det udsatte boligområde.

5. Evaluering (hvordan dokumenterer vi og følger op)

Vi følger op via små aktionslæringsforløb om naturen
Vi er nysgerrige på sammenhængen mellem naturen som læringsrum og kvalitetsdata fra 
læringsledelse og TOPI.
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Bilag 4 Opfølgning på projekt Hipp Hopp (helhedsorienteret familieindsats)

I Svendborg Kommunes ansøgning er projektbeskrivelsen for projekt Hipp Hopp vedlagt. Hipp-Hopp er 
forankret i Den boligsociale helhedsindsats i et samarbejde med dagtilbud og skoler i området. Nedenfor er 
opfølgningen på de enkelte mål nærmere beskrevet som supplement til den indsendte projektbeskrivelse.

 45 børn og forældre tilknyttes programmet henover en periode på 3 år. Det er et mål at 80 % 
svarende til 36 familier gennemfører hele programmet. Opfølgning: registrering af tilmeldte og 
familier som gennemfører

 Skoler og dagtilbud oplever en synlig og målbar effekt hos 75 % i forhold til de deltagende børns 
skoleparathed og forældrenes engagement og evne i forhold til at understøtte deres barns skolegang. 
Opfølgning: Vurderes på baggrund af statusvurderinger og trivselsmålinger, som foretages løbende 
i de respektive dagtilbud. Evt. opfølgende samtaler med de modtagende skoler om de pågældende 
børn 

 75 % af deltagerne vurderer, at kurset har haft en positiv effekt for dem selv i forhold til deres 
forældrerolle og i hverdagen. Opfølgning: vurderes på baggrund af interview med forældrene ved 
kursusafslutning

 75 % af deltagerne har fået et større netværk, deltager i eller er motiverede for at deltage i andre 
tilbud. Opfølgning: Vurderes på baggrund af interview med forældrene ved kursusafslutning

Opfølgningen vil i relevant omfang indgå i afrapporteringen til ministeriet. 
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Bilag 5. Opfølgning på indsatser fra Interkulturelt Team

I Svendborg Kommunes ansøgning er indsatser fra Interkulturelt Team i dagtilbuddene beskrevet. 

Som supplement vedlægges denne uddybning af opfølgning på interkulturelle indsatser.

Interkulturelt Teams kerneopgave i dagtilbud består i sprogvurderinger og sprogstimulering af tosprogede 
børn i Svendborg Kommune, samt sparring med medarbejdere i dagtilbud og skoler om interkulturelle 
forhold og forældresamarbejde.  

Indsatsen udgøres bl.a. af analyse af udfordringer i et dagtilbud, faglige oplæg og netværk mellem 
fagpersoner, aktionslæringsforløb og sprog- og hverdagsrutiner, særlige pædagogiske forløb med afsæt i bl.a. 
neuroaffektiv metode, sprogkuffert, bilateracy-forløb m.m.

Indsatserne fastlægges i en forpligtende samarbejdsaftale med dagtilbuddene med et halvårligt sigte. 
Kvalitetsdata fra Program for læringsledelse og TOPI indgår i vurdering af hvilke indsatser, der er behov for. 
Ved periodens udløb evalueres og samles der op og et nyt samarbejdsforløb aftales efter behov.

Opfølgningen på indsatser fra Interkulturelt Team i de to dagtilbud vil i relevant omfang indgå i 
afrapporteringen til ministeriet.
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