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Referat fra FagMED Dagtilbud og Undervisningsmøde med Børne- og 
Familieudvalget den 20. april 2021 
 

Indledningsvis orienterede Fagchefen Flemming Nielsen om den proces, der lå forud for de budget 
forslag der er kommet fra FagMED Dagtilbud og Undervisning. 

Den udsendte oversigt med budgetforslag fra FagMED Dagtilbud og Undervisning er alle indhentet 
fra MED niveau 3. 

Følgende forslag blev fremført fra FagMED Dagtilbud og Undervisning: 

 

0-6 års området 
 Motoriserede kørertøjer til dagplejen 

Arbejdet som dagplejer kan give mange udfordringer med løft, skub og træk, og det sætter sine 
spor med årene. Som dagplejer løfter man i gennemsnit 500 kg om dagen med arbejdsstillinger, 
der ikke altid er de mest optimale.  

En motoriseret- barnevogn eller ladcykel kan aflaste den enkelte dagplejer og dermed være med 
til at forebygge arbejdsskader og slidskader samt fastholde dagplejerne i arbejdet. Men det kan 
også være med til, at arbejdet som dagplejer bliver mere attraktiv, så flere ønsker at søge 
stillingerne.   

Der kan være forholdsvis langt fra dagplejernes hjem til de aktiviteter som den enkelte dagplejer 
deltager i, hvis der er 4-5 børn i barnevognen eller ladcyklen. Og derfor er det et ønske fra 
dagplejerne om at bruge de gode erfaringer, der er med kommunens cirka 35 dagplejere, der 
allerede har motoriserede kørertøjer.  

 Efteruddannelse med særlig fokus på børns sprogudvikling og tidlig sprogindsats for 

flersprogede børn 

Byrådet besluttede i 2018 at afsætte 1,5 mio. kr. årligt til en tidlig indsats, der forebyggende skal 
understøtte de 0 -6 årige børns læring og udvikling. Anderkende fokus på den tidlige indsats og de 
midler der er blevet afsat. Disse midler er blevet brugt på en målrettet indsats for de 0-3 åriges 
sproglige udvikling, hvor der bl.a. blev ansat 2 ekstra tale-høre konsulenter i Børn og Familie og 
der er blevet tilkøbt et ekstra modul i Hjernen og Hjertet – SprogTrappen 1.  
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Dette fokus er blevet taget godt imod hos dagplejerne, pædagogerne i vuggestuerne og 
pædagogerne hos de mindre børn i børnehaverne. Pædagoger der har været på kursus i 
SprogTrappen 1, er meget positive og glæder sig til det videre arbejde i vuggestuerne og med de 
mindste i børnehaven. 

Ønske fra medarbejderne i dagtilbuddene om, at fokusset på den tidlige sprogudvikling også kan 
gøre sig gældende på 3-6 års området, hvilket særligt vil være til særlig gavn for de flersprogede 
børn.  

Det pædagogiske personale efterspørger en kapacitetsopbygning vedr. viden om sprog, da en 
sådan viden vil give øget opmærksomhed på, hvordan arbejdet med sprogudvikling kan blive en 
del af hverdagen og samarbejdet med forældrene.  

Flere dagtilbud har en stor andel af flersprogede børn (se oversigt forslag til budget), og det 
opleves, at det er svært at løfte opgaven, da der mangler ressourcer og viden om flersprogede 
børn, kulturer og samarbejdet med familierne.  

Der er et stort ønske om at få redskaber til at komme videre, når man oplever flersprogede børn 
som har svært ved det danske sprog, samt hvordan det gode forældresamarbejde om barnets 
sprog vaskeligheder skabes, når forældrene ikke taler dansk.   

Forslag til tiltag: 

- Mulighed er SprogTrappen 2, som henvender sig til børnehavebørn i alderen 3-6 år. 

- At sprogkonsulent Lisbeth Kjeldsen afholder kurser for det pædagogiske personale, der 

kan styrke opmærksomheden på børns sproglige udvikling i hverdagen. 

- Redskaber og viden om børns opstart på dansk sprogtilegnelse i førskolealderen, til 

indsatsen i hverdagen i arbejdet med flersprogede børn og deres forældre, som kan være 

med til at styrke en øget læsekompetence/indlæring ved skolestart. 

 

 Forberedelse til pædagogisk personale i dagtilbud 

Høj faglighed i det pædagogiske arbejde er helt centralt for at give alle børn de bedste 
forudsætninger for et godt børneliv – hvor alle kan trives og udvikle sig. For at have en høj kvalitet 
i fagligheden er det nødvendigt at have et pædagogisk miljø, hvor planlægning, evaluering og 
udvikling af praksis indgår som en del af hverdagen.  

I kommunens dagtilbud må det pædagogiske personale ofte gå fra børnegruppen for at varetage 
de mange vigtige opgaver, der er forbundet med hverdagen. Så som møder med forældre, 
planlægning og evaluering af aktiviteter og arrangementer, indsatser for enkelte børn eller 
børnegruppen, planlægning og modtagelse af nye børn, dialogprofiler, sprogtest og meget andet. 
Men i en travl hverdag er det svært at gå fra børnegruppen og efterlade en kollega alene med flere 
børn end hensigtsmæssigt.  

Og for det tilbageværende personale er det svære vilkår, hvor det målrettede arbejde i forhold til 
læringsplanerne må vige og erstattes af opsyn, hvor det ikke er muligt at fordybe sig sammen sig 
med et barn eller en børnegruppe – læse en bog, lægge et puslespil eller deltage i en leg – hvor der 
bl.a. er fokus på relations dannelse og sproglig udvikling. Vilkårene gør det svært at skabe en 
hverdag med fokus på læringsmålene, fælleskabet, relationer og trivsel for børnegruppen og det 
enkelte barn.  
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Corona situationen har yderligere vanskeliggjort denne opgave og det medfører bekymring og 
faglig frustration hos det pædagogiske personale, når de nødvendige restriktioner skal 
overholdes, og dermed gør det endnu vanskeligere at gå til forberedelse af de nødvendige tiltag 
for et barn eller børnegruppe. Der er bekymring for de børn, som har brug for ekstra støtte i 
hverdagen – og hvad det kommer til at betyde på sigt. 

 

Skoleområdet 
Folkeskolen i Ringkøbing-Skjern Kommune har et markant faldende elevtal, og i 2024 betyder det, at 

der tilføres 24 millioner kroner mindre til næsten samme antal folkeskoler i Ringkøbing-Skjern 

Kommune. 

I dag stilles der samtidig større krav til folkeskolen, krav fra lovgivningen, krav fra erhvervslivet og 

krav fra forældrene. 

Krav koster penge! (Trine Ørskov, byrådsmødet d. 17/11 2020)  

Målet er at bevare og styrke den gode folkeskole vi har, så eleverne får den bedste undervisning af 

fagligt dygtige lærere. 

 To-lærerordning 

Et år hvor omstillingsparathed og fleksibilitet har været nogle af nøgleordene. 

Ønsker en prioritering af midler til en indsats, der netop tager udgangspunkt i erfaringer, der er gjort 

under første genstart. 

De erfaringer der er gjort, er blevet evalueret grundigt. De har vist, hvor meget det betyder, at der er få 

lærere tilknyttet de enkelte klasser og to lærere i undervisningen. Det gav grundet fælles fagdidaktisk 

viden: - færre konflikter, gladere elever, bedre trivsel, mindre stress, mere motivation, mulighed for 

holddannelse, tværfaglighed og øget læring. Fordi lærerne sammen kan planlægge, gennemføre og 

evaluere undervisningen. 

Denne erfaring ønskes udnyttet, men det kræver prioritering og resurser. 

 ”Nye veje” og Co-teaching 

Resurser til mulighed for co-teaching, i forbindelse med inklusionsarbejde og undervisning af elever 

med særlige behov.  

I grove træk handler co-teaching om samarbejdet mellem en almenlærer og en med relevante 

specialpædagogiske kompetencer, der i fællesskab har ansvaret for undervisningen i en klasse, hvor 

der er elever med og uden særlige behov.  

Det kræver således to professionelle med forskellige fagligheder i forhold til undervisning af elever. 

Det fælles ansvar omfatter såvel forberedelse, gennemførsel som evaluering af undervisningen for alle 

elever i klassen, det forudsætter derfor ligeværdighed mellem de to. 

Ser man det sammen med ”nye veje” og mellemformer, giver det rigtig god mening.  

 Efteruddannelse 

Der ønskes midler til efteruddannelse af lærerne og skolepædagoger. Så de kan opfylde kravene om 

linjefagskompetencer eller tilsvarende i de fag de underviser i samt inklusionsarbejdet.  
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Det viser sig dog, at lærerne ikke tager på efteruddannelse, hvis de oplever at dem ”derhjemme” bare 

skal løbe hurtigere, mens de er væk. 

Det er derfor afgørende, at der også gives penge til ansættelse af kvalificerede vikarer eller en form for 

jobrotation.  

 SFO 

Der er som ansat i SFO mulighed for ca. 20 timer ugl. + forberedelse. Det gør det svært at tiltrække og 

fastholde det fagligt dygtige personale. Der ønskes derfor resurser til kombinationsstillinger i skole og 

SFO. Det vil give større mulighed for at se det hele barn i såvel undervisnings- som fritidsdelen. 

Der ønskes en tilbagerulning af de besparelser på normeringen, som blev besluttet i 2019. 

Normeringen er helt afgørende for børns trivsel, samt deres mulighed for at opleve tryghed og nærvær 

fra det pædagogiske personale. 

 

Hele området 
 Rengøring 

Rengøringsstandarden ønskes forbedret. Rengøringen har betydning for både børns og medarbejderes 

trivsel; og ultimativt for børnenes læring. Endvidere vides det, at en øget rengøring ofte medfører 

positive adfærdsændringer hos børn (og voksne).  

 Tilbagerulning af effektiviseringsbidraget 

Effektiviseringsbidraget, der stiger 0,5%-point årligt fra 2020 til 2023, ønskes tilbagerullet. Det er 

endog meget svært at effektivisere på området uden at forringe kerneopgaven.  

 Genberegning af ledelsestid 

Det påpeges, at det er problematisk at regne i fuldtidsansatte, idet mange deltidsansatte kræver 

samme mængde ledelse som fuldtidsansatte. Ligeledes finder vi ikke, at ledelsestiden afsat til 

dagplejere er tilstrækkelig. Pr. dagplejer afsættes der pt. ca. 30% af tiden til en ”normal” fuldtidsansat. 

 

Efter de tre oplæg var der en uddybninger til flere områder: 

 Øget sproglig udvikling – Der mangles viden hos personalet og undervisningen foregår langt 

væk, et ønske kunne være at det kom til Ringkøbing-Skjern Kommune. Behovet for sproglig 

indsats ses, men medarbejderne ved ikke, hvordan de sikre den rigtige indsats. 

 Rengøring – Det skal prioriteres, fordi den er blevet forringet og fordi det ses, at den øgende 

rengøring ændrer adfærden hos elever og børn. 

 Co-Teaching - Viden og formål skal i spil, frem for profession. Bruge viden fra forskellig 

specialister. 

 Forberedelsestid til pædagogisk personale - Der blev spurgt til, om dette kunne afhjælpes 

ved en anden organisering, hvor til der blev kommenteret, at medarbejderne næsten kun 

havde planlagte ”børnetimer” og derved ingen tid til forberedelse. 

 Mellemformer - Et spændende projekt, som vil kræve kompetencer. Fagchefen 

kommenterede, at afdelingsleder for specialområdet vil på næste BFU informere om, hvordan 

det går med mellemformer.  

 Holddannelse – En forudsætning for holddannelse er to-lærerordning. 
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 Naturvejleder – Ønske om at der kunne ansættes naturvejledere som skolerne gratis kunne 

rekvirerer, for at alle børn uanset skole, skal have mulighed for at komme ud i naturen. Det 

blev præsiceret, at Natur- og Kulturbussen skal spille sammen med andre tilbud, så det ikke 

”bare” bliver en bus, men en tur med læring og indhold. 

 

Til slut afsluttede Trine Ørskov med endnu engang at takke for oplæggene og forslagene. BFU vil nu 

arbejde videre med FagMED Dagtilbud og Undervisnings forslag. 
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