
 
 

  

 

 

Nyhedsbrev #5 - maj 2022. 
    

 

Denne gang kan du læse om:  

1. Dagtilbud på kanten 

2. Lederbesøg i Helsingør 

3. Forsøg med ændret åbningstid i Naturbørnehaven Skovhuset 

4. Kan voksne lege? 

 

 

 

 



 

 

- Af Trine Hesseldahl Havemann, Pædagogisk leder med 

souscheffunktion, Øster Hornum Børneunivers.  

 

Dagtilbud på kanten 

- når børnehaven bliver til et cirkus 

 

Vi har ofte, i dagtilbud, arbejdet med forskellige temaer i korte eller længere 

perioder, og derfor faldt det os naturligt, at de ældste børn, i de sidste 3 

måneder inden mini sfo start, skulle arbejde med et tema, der i år blev cirkus. I 

de sidste mange år har vi planlagt sådanne forløb med de styrkede 

læreplanstemaer i ryggen, men i år kunne vi gøre noget andet. 

  

Hvad nu hvis legen fik fuld opmærksomhed. Leg for både børn og voksne, hvor 

det at være sammen på en ny måde, prøve egne grænser af, og bare det at 

lege var i fokus. Prøve noget helt andet, som ikke var planlagt af pædagogerne 

på stuen, der kendte børnene. Derfor bestilte vi, med velfærdsaftalen i 

hænderne, en cirkusartist fra “Børns møde med kunsten” til at komme og lege 

cirkus med vores ældste gruppe. 

  



 

Den sidste uge i marts kom kunstneren Søren og legede cirkus med os fem 

timer om dagen. Søren havde forinden fået at vide, hvor mange børn og 

voksne der var, og han vidste, at vi havde haft dette tema over længere tid, 

men ellers var det ude af pædagogernes hænder og ovre i hans.  

 

 

  

 

 

Børn og voksne havde en fantastisk uge. De første fire dage blev der leget med 

en masse forskellige aktiviteter. Alt fra at køre på minicykler, få spændt stylter 

på benene, gå på glasskår til akrobatik og tricks til at komme igennem en lille 

ring. Fredag blev de forskellige lege/aktiviteter samlet i en cirkusforestilling, 

som blev vist for resten af børnehaven, vuggestuen, samt gruppens 3. klasses-

venner fra skolen. Fredag var der ligeledes stor cirkusforestilling for 

forældrene.  

  

Vores mål med ugen, hvor legen skulle være i fokus, blev opfyldt til fulde. 

Børnene fik nye kompetencer og fik brugt kroppen i legen på en anden måde. 

For personalet var de sat fri til bare at skulle deltage. Deltage i legen sammen 

med børnene med et formål, at have det sjovt og være i legen sammen. 

  

Så ja, det kan lade sig gøre, at invitere en anden faggruppe ind med et fokus 

for øje - at lave dagtilbud på kanten.   

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Af Trine Kjeld Højriis, Daglig leder i Skovhuset  

 

Lederbesøg i Helsingør 

- en dag fyldt med vidensdeling på tværs af to velfærdskommuner 

 

Den 23. marts drog en busfuld ledere af dagtilbud og repræsentanter fra 



 

forvaltningen i Rebild Kommune afsted for at besøge deres kollegaer i 

Helsingør. Rebild og Helsingør kommune er begge frisatte på 

dagtilbudsområdet, og begge kommuner har siden startskuddet på 

velfærdsaftalen vidensdelt og sparret på kommunalt forvaltningsniveau – og 

hele tiden med et stort ønske om, at lederne også skulle have mulighed for at 

mødes og dele deres erfaringer med velfærdsaftalen. På dagen bidrog alle 

aktivt med tiltag og prøvehandlinger fra egen praksis, som kunne inspirere 

andre eller kvalificeres af andre.  

 

Dagen var et stort plussumsspil, hvor vidensdeling var den centrale faktor i 

mødet mellem kommunerne. Det var muligt at berige hinanden med nye idéer 

og tiltag i forhold til at arbejde med kvalitet i dagtilbud. Det at kunne arbejde 

sammen med fagfolk fra en anden kommune, glædes og inspireres over 

hinandens tiltag, blive bevidst om egne udviklinger, samt det at få nye øjne på 

de udfordringer man har hver især, var utroligt givende og udviklende.  

 

 
 

  

 

Der var plads til at udvikle idéer sammen samt udfordre eksisterende 

praksisnarrativer i forhold til velfærdsaftalen og på den måde kvalificere disse. 

 

Efter en god dag med faglige diskussioner, vidensdeling og sparring, var 

hovederne godt fyldte med spændende inputs og idéer. Disse skal nu 



 

bundfælde sig og bringes med tilbage til institutionerne og videreformidles til 

personalet. Og så må vi se, om idéerne og tiltagene på sigt vil udmønte sig i 

nye prøvehandlinger i de enkelte institutioner til gavn for børnene.  

 

 

 

 

 

 

Af Trine Kjeld Højriis, Daglig leder i Skovhuset  

 

Forsøg med ændret åbningstid i Naturbørnehaven 

Skovhuset 

- en prøvehandling initieret af forældre 

 

På baggrund af en forældrehenvendelse til forældrebestyrelsen i 

dagtilbudsdistrikt Støvring Nord omhandlende ændring af åbningstid, har 

forældrebestyrelsen sat en prøvehandling i værk i Naturbørnehaven Skovhuset. 

Forældrehenvendelsen omhandlede at det kan være udfordrende for nogle 



 

forældre, pga. deres erhverv, at nå at aflevere sit barn og være på arbejde til kl. 

7 og samtidig skabe gode betingelser for, at afleveringen fortsat vil være en 

god oplevelse for både barn og forældre. Det betyder, at Skovhuset har ændret 

sin åbningstid, således at børnehaven nu åbner kl. 6.20 fremfor kl. 6.30. Dette 

er nu muligt med de friere rammer under velfærdsaftalen.  

 

  

 

Citat fra forældrebestyrelsen: "Prøvehandlingen er iværksat på baggrund af en 

henvendelse fra en forælder, som har et job i sundhedssektoren, hvor vigtigheden af 

at være der til tiden betyder noget for patienter. Det er svært at være der til kl. 7 og 

stadig opnå en god aflevering for et barn. Vi vurderede, at det også kunne være en 

situation, andre forældre kunne stå i; at man gerne vil være på et job til tiden, men 

samtidig få en god og rolig aflevering. Og når vi bor i en by, hvor nærmeste storby 

ligger cirka 30 min væk, gav det god mening at prøve det af."  

 

 

 

 

Forældrebestyrelsen er nysgerrige på initiativet, og om andre forældre måske 

står i en lignende situation og kan have det samme behov. Prøvehandlingen er 

nu i fuld gang og vil blive evalueret efter et år, for at se hvor mange, der 

benytter sig af den tidligere åbningstid og om der er grobund for at fortsætte 

initiativet. 

 

Prøvehandlingen er initieret af forældrene og er et godt eksempel på, hvordan 

forældrebestyrelsen og forældre kan inddrages aktivt i at skabe nye løsninger 

lokalt. Den form for øget forældreinvolvering er et centralt omdrejningspunkt i 

velfærdsaftalen.   

 

  

 

Citat fra personalet: "Det, at vi åbner før, gør, at der er færre børn, som afleveres 

på samme tid om morgenen. Det giver ro og bedre tid til at tage imod det enkelte 

barn samt endnu mere plads til nærvær. Det giver et styrket forældresamarbejde, at 

vi kan være behjælpelige og inddrage deres ideer, så både de og barnet oplever en 

god aflevering om morgenen."  

 

 



 

 

 

 

 

- Af Anja Torp Sørensen, daglig leder Kilden.  

 



 

Kan voksne lege? 

- prøvehandling - en legevoksen i børnehaven 

 

I en travl hverdag oplevede vi, at alt det praktiske fyldte mere og mere. Der var 

så mange ting, vi fandt vigtige at få styr på som eksempelvis at tage telefonen, 

hjælpe på toilettet, overblik over hele børnegruppen, hjælpe til ved konflikter, 

sætte plaster på sår, snakke med forældre og kollegaer og så videre. 

Udfordringen var, at vi alle følte et ansvar for at skulle have styr på disse ting. 

Vi var enige om, at det var en ærgerlig pædagogisk praksis, vi selv havde 

været med til at opbygge og fastholde. 

 

På et personalemøde hvor vi snakkede velfærdsaftale og frisættelse, blev det 

manglende nærvær sammen med børnene vendt, og at det jo netop stod os frit 

for at ændre denne pædagogiske praksis. Et stort ønske fra alle var at få skabt 

mere nærvær og at kunne blive i relationen med børnene uden at skulle 

afbryde. En af personalerne havde hørt om et sted, hvor man havde en 

’legevoksen’. Altså, at man var fritaget for alt det praktiske i en bestemt periode 

om dagen til alene at være sammen med børnene uden forstyrrelser. 

 

Udover mere nærvær med børnene var målet også at styrke børnenes 

legerelationer, udvide børnenes nysgerrighed og fantasi, at have en voksen tæt 

på til at kunne regulere børnenes følelser, at hjælpe de børn der plejer at 

trække sig, så de fastholdes i leg, at lære børnene at der findes mange 

løsninger osv. 

 

Vi har nu været i gang med prøvehandlingen i en måneds tid, og vi oplever 

allerede mange positive tegn, såsom børn der spørger de voksne, om de skal 

lege sammen, og at børnene leger videre på den leg, den voksne var med til 

dagen før. Vi er spændte på at se, hvad de næste par måneder bringer, inden 

vi i juni endeligt evaluerer på prøvehandlingen. 

 

I Kildehaven har forældrene, på de udleverede talebobler omhandlende oplevet 

kvalitet i børnehaven, givet udtryk for, at en god dag for deres barn er:  

 



  

 

1) 'At barnet fortæller, når I voksne har deltaget i legen, så er der plads til både styret 

aktiviteter og fri leg' 

 

2) 'At barnet bliver set, hørt og forstået'  

 

 

 

 

Prøvehandlingen er således også et eksempel på, hvordan børn og forældres 

perspektiver kan inddrages i den pædagogiske praksis, og at vi i samspil kan 

skabe gode dage for børnene.  

 

  

 

Dansk Center for Undervisningsmiljø har for nyligt udgivet en national rapport med 

mere end 1200 børns perspektiver på børnemiljøet i dagtilbud. Resultatet viser, at 

børnene generelt er glade for at gå i børnehave, men på spørgsmålet 

 

”Er de voksne i børnehaven med til at lege med dig og de andre?” 

 

- svarer ca. 25 % af børnene ’Nej’. 

 

 

Læs rapporten via dette link  

 

 

  

 

Kommunikation og inspiration  

 

Læs mere her:  Velfærdsaftalen på Rebild.dk 

 

Hashtags på sociale medier - Find og brug dem på f.eks. Facebook, Instagram og 

LinkedIn 

 

#tillidskaberkvalitet, #rebildsætterfri, #fritogvildt, #fritil 

 

    

https://dcum.dk/dagtilbud/undersoegelser/boerns-syn-paa-boernemiljoe-i-dagtilbud-2021
https://rebild.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/velfaerdsaftale-paa-dagtilbudsomraadet
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