
 

 
KOSMOS projekt: Inklusion i dagtilbud. 

 
Formål: 
 
Udviklingsarbejdets formål er at opbygge, udvikle og styrke et inkluderende læringsmiljø i dagtilbud med henblik 
på at skabe lige deltagelsesbetingelser for ALLE børn. 
 
Målet er, at der i dagtilbuddet skabes og udvikles betingelser, så ALLE børn kan modtage den nødvendige 
pædagogiske støtte til deres udvikling og læring. Dette praktiseres gennem fremme af inkluderende lærings- og 
udviklingsmiljøer, hvor alle børn har ret til at være aktive deltagere i hverdagslivets fællesskaber.  
 
Der arbejdes i udviklingsprojektet for: 

• At udvikle en pædagogik i dagtilbud til børn, der har fokus på social inklusion, så denne dimension styrkes 
som en del af den pædagogiske faglighed. 

• At udvikle pædagogiske kompetencer i dagtilbud til børn, så det er muligt at samarbejde på tværs af 
sektorer og professioner for at opbygge inkluderende sociale fællesskaber. 

• At udvikle metoder i det tværfaglige samarbejde for at sikre, at der opbygges et alsidigt fagligt fællesskab, 
der kan støtte børnene i deres hverdagsliv i dagtilbuddet. 

• At udvikle metoder til at udarbejde pædagogiske læreplaner for børn med særlige behov; jf. 
dagtilbudsloven § 8 stk. 4. 

• At udvikle og kvalificere forældresamarbejde så dagtilbuddet kan støtte de familier, der lever i udsatte og 
sårbare positioner. 

• At udforske hvorledes tilgængelige ressourcer forbeholdt børn med særlige behov kan kvalificeres og 
struktureres således, at disse ressourcer i højere grad benyttes i et inkluderende socialt fællesskab. 

 
Målgruppe: 
 
Den primære målgruppe er pædagogisk personale i daginstitutioner samt andet fagligt personale med tilknytning 
til børn i alderen 0-6 år.  
 
Beskrivelse af projektet: 
 
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem KOSMOS, Tønder Kommune og Kommunernes Landsforening. 
 
Udviklingsarbejdets hypotese er, at en tidlig intervention med fokus på læring vil have en positiv effekt på børns 
udvikling, og at en pædagogisk praksis baseret på en række teoretiske antagelser vil medvirke til 
kvalitetsudvikling af dagtilbuddets kerneydelse og herved medvirker til kompetenceudvikling hos udsatte børn. 
Kompetenceudvikling antages på sigt at styrke barnets muligheder for social mobilitet og hermed bidrage til at 
bryde den negative sociale arv og således reducere den sociale ulighed.  
 
Fokus vil være på kompetenceudvikling af det pædagogiske personale samt vidensopsamling, metodeudvikling, 
evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde. Samtidig revurderes og medinddrages 
støttepædagogernes struktur og organisering i processen med henblik på at optimere og kvalificere 
støttepædagogernes funktion. 
Endvidere iværksættes et tværfagligt og – sektorielt udviklingsarbejde med henblik på at skabe et fælles teoretisk 
og praktisk fundament. Tesen er, at en fælles og styrket indsats fra samtlige arenaer, der er i berøring med de 
udsatte børn og deres familier, vil optimere mulighederne for at kontribuere til reduktion af både den negative 
sociale arv og den sociale ulighed.  
 



Kompetenceudvikling for pædagogisk personale 
Med udgangspunkt i en SWOT-analyse planlægges og gennemføres et forløb på 2 kursusdage for pædagogisk 
personale i daginstitutioner; ét forløb for pædagoger, ét forløb for pædagogmedhjælpere og ét forløb for 
institutionsledere. Herved sikres, at deltagernes faglige forudsætninger bliver rammesættende for 
udviklingsforløbets indhold.  
De tre forløbs overordnede indhold er identisk; variationen består i henholdsvis formidlingsformen, fokus samt 
perspektiveringen. Således vil kompetenceudviklingsforløbet for pædagogerne i højere grad være teoretisk 
centreret og perspektivere til de pædagogiske læreplaner samt handleplanlægning, hvorimod forløbet for 
pædagogmedhjælpere vil være centreret omkring praksisudførelse. Forløbet for institutionsledere vil være 
centreret omkring institutionel politikudvikling og forankringsprocesser. 
Herefter følger en implementeringsperiode, hvor kursusdeltagerne skal omsætte viden til konkret praksis.  
Med udgangspunkt i implementeringsperiodens resultater planlægges og gennemføres en opfølgende kursusdag 
for henholdsvis pædagoger, pædagogmedhjælpere og institutionsledere. Målet med denne dag er at sikre en 
forsat kvalitetsudvikling i arbejdet med udsatte børn. 
 
Revurdering af støttepædagogernes struktur 
Med henblik på at optimere og kvalificere støttepædagogernes funktion deltager støttepædagogerne på kurset for 
pædagoger. Målet med dette er at skabe et fælles forståelsesgrundlag for arbejdet med udsatte børn.  
Støttepædagogerne deltager ligeledes aktivt i implementeringsperioden for herved at udvikle, gennemføre og 
evaluere pædagogiske tiltag rettet mod førnævnte optimering og kvalificering. 
 
Implementering og konsulentbistand 
Implementeringsperioden har fokus på udviklingsarbejdet beskrevne mål. Således forventes at det pædagogiske 
personale at gør sig erfaringer med følgende: 

• Udvikling, gennemførsel og evaluering af pædagogiske tiltag målrette udsatte børn og deres familier. 
• Udvikling, gennemførsel og evaluering af tiltag i relation til støttepædagogens funktion; både pædagogisk 

og organisatorisk. 
• Udvikling og evaluering af de pædagogiske læreplaner med fokus på børn med særlige behov. 

 
Implementeringsperioden opdeles i to faser.  
I fase 1 er fokus på udvikling og gennemførsel af pædagogiske tiltag målrettet udsatte børn. 
I fase 2 er fokus på institutionel selvevaluering. Målet med dette er flere. For det første skal selvevalueringen 
bidrage til at udsige noget om effekter og virkninger. For det andet skal selvevalueringen bidrage fremadrettet i 
relation til fortsat institutionel kvalitetsudvikling af pædagogisk praksis. For det tredje skal selvevalueringen 
bidrage til at skabe en evalueringskultur i institutionen. I fase 2 foretages endvidere fokusgruppeinterviews med 
det pædagogiske personale. Dette uddybes i afsnittet ”Evaluering og dokumentation”.  
Institutionerne modtager konsulentbistand i implementeringsperioden. Konsulentbistanden vil medvirke til, at 
kursusdeltagerne i højere grad vil få viden omsat til konkret praksis. Forud for konsulentmødet fremsendes en 
beskrivelse af igangværende tiltag til proceskonsulenten. Efter bistanden udarbejder proceskonsulenten 
reflekterende referater til institutionerne. Målet med de reflekterende referater er at beskrive, fastholde og 
perspektivere arbejdet i implementeringsprocessen. Endvidere indgår referatet som dokumentation og som 
dynamisk arbejdsredskab i relation til både det efterfølgende institutionelle udviklingsarbejderarbejde og 
udredningsarbejdet. 
 
Tværfagligt og – sektionelt samarbejde 
Sideløbende med udviklingsarbejdet i institutioner iværksættes et tværfagligt og –sektionelt samarbejde 
organiseret som tværfaglige netværksmøder. Målet er for det første at skabe et fælles teoretisk, pædagogisk og 
didaktisk udgangspunkt for arbejdet med udsatte børn; for det andet at opbygge et alsidigt fagligt miljø omkring 
arbejdet med udsatte børn.  
 
Vidensopsamling, metodeudvikling og kvalitetsindikatorer 
Der vil i udviklingsprocessen forgå en systematisk vidensopsamling med henblik på for det første at generere ny 
viden; for det andet at udvikle en pædagogisk metodik i relation til udviklingsarbejdets formål; for det tredje at 
identificere et sæt af kvalitetsindikatorer. Som tidligere beskrevet udarbejdes indledningsvist et sæt 
kvalitetsindikatorer med henblik på en kvalitetsmåling gennemført af KL. Disse indikatorer vil følgelig være et 
centralt omdrejningspunkt i udviklingsprocessen, men målet er, at kvalificere disse indikatorer yderligere.  
Kvalitetsindikatorerne relateres i genstandsfelterne pædagogiske kompetencer og pædagogisk praksis. 
 



Metodeudvikling vil foregå på to plan; på et praktisk plan og på et analytisk plan. Det praktiske plan refererer til, at 
det pædagogiske personale i implementeringsperioden udvikler, gennemfører og evaluerer pædagogiske tiltag 
rettet mod udsatte børn. Det analytiske plan refererer til, at der i relation til vidensopsamlingen og evalueringen vil 
ske en yderligere metodeudvikling. 
 
Nedenstående model viser udviklingsarbejdets dynamik og progression: 
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Projektets resultater: 
 
Projektets resultater kan skitseres via nedenstående: 
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Et inkluderende læringsmiljø i dagtilbud til ALLE børn.

 



Projektansvarlig: 
Anette Schulz, specialkonsulent  
Udvikling og Forskning  
Videncenter for Sundhedsfremme  
T: +45 7322 2480  
M: +45 2311 9718  
E: ans@ucsyd.dk  
 
University College Syd  
Lembckesvej 3-7, DK 6100 Haderslev  
 
Dokumentation/formidlingsform: 
 
Med henblik på at identificere en fremadrettet, lovende pædagogisk praksis for arbejdes med udsatte børn 
evalueres for det første de planlagte og gennemførte institutionelle praksisindsatser; for det andet 
kompetenceudviklingsforløbene for de fagprofessionelle.  
Der udarbejdes efterfølgende en evalueringsrapport samt et inspirations- og metodekatalog. 
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