Læringsdag

TIDLIG INDSATS
FÆLLES ANSVAR I DET
TVÆRPROFESSIONELLE
SAMARBEJDE
28. oktober 2020 i Roskilde

Hvorfor tidlig indsats?

Jo tidligere vi sætter ind med støtte, jo mindre indgribende behøver vores hjælp at være.

er i stand til at opspore tidlige tegn på mistrivsel og
iværksætte en fælles forebyggende og rettidig, koordineret indsats.

Forskning og erfaringer fra praksis har vist, at den
tidlige indsats gør en forskel. Indsatsen gør ikke kun
en forskel for barnet i nuet, men har også stor betydning for barnets udvikling senere i livet. Det er
afgørende, at de fagpersoner, der er omkring barnet,

På læringsdagen får du input fra forskning og tværprofessionelle perspektiver på tidlige indsatser samt
kommunale erfaringer med tidlig opsporing og tættere samarbejde mellem de involverede faggrupper,
børnene og deres forældre.

Når dagen er slut, ved vi mere om:
• hvad forskningen viser om tidlig indsats
• centrale elementer i den tidlige opsporing og indsats
• konkrete faglige redskaber og handlemuligheder, der kan styrke den tidlige opsporing
og det tværprofessionelle samarbejde.
Læringsdagen er for alle, der arbejder med tidlig indsats og tidlig opsporing blandt 0-6-årige i et tværprofessionelt samarbejde. Den retter sig mod ledere og nøglemedarbejdere i dagtilbud, sundhedsplejen, PPR, fremskudte socialrådgivere, pædagogiske konsulenter og dagplejekonsulenter.

Dagens oplægsholdere
Mette Skovgård Væver, lektor i klinisk børnepsykologi ved Institut for Psykologi på Københavns
Universitet og leder af Center for Tidlig Indsats og
Familieforskning (CIF), med fokus på at styrke den
sociale og sundhedsfaglige indsats til fremme af
forældreressourcer og 0-6-årige børns psykiske
sundhed.

Mona Kragelund Ravn, socialrådgiver og kandidat i
socialt arbejde, har knap 20 års kommunal erfaring
fra almen- og specialområdet. Senest projektansvarlig for udvikling og implementering af Opsporingsmodellen på 0-6 årsområdet samt et Fælles Sprog
på tværs af skole- og børneområdet i Aalborg Kommune. Aktuelt selvstændig konsulent og studielektor
ved Aalborg Universitet, hvor hun bl.a. underviser i
børn- og ungeområdet samt socialt arbejdes organisering, kvalitetssikring og praksisudvikling.

Cita Ammitzbøll, pædagogisk konsulent i Børn
og Unge ledelsessekretariat ved Viborg Kommune. Projektledelse og proceskonsulent på tværs af
0-18-årsområde i Børn og Unge forvaltningen med
fokusområderne: TOPI - Tidlig opsporing og indsats,
Den Tværfaglige Model, Trivsel på tværs, Frydlege,
samt pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud.

Rikke Møller, Børnehusleder i Børnehuset Søndergaard, Viborg Kommune. Børnehuset Søndergaard
er en integreret institution, som rummer en specialgruppe med SE-problematikker.

Crisstina Munck, ph.d. og lektor i pædagogik ved
Københavns Professionshøjskole. Beskæftiger sig
i sin forskning med pædagogisk faglighed og professionalitet. Hendes primære arbejdsområder er
forskning i børns og professionelles hverdagsliv,
forældresamarbejde og tværfagligt samarbejde
samt undervisning i almenpædagogik med særligt
fokus på små børns hverdagsliv og fællesskaber,
herunder tidlig indsats i vuggestuen.
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SSTEW-skala til vurdering af kvalitet i pædagogisk praksis med de 2-5-årige –
vedvarende fælles tænkning og følelsesmæssig trivsel af Iram Siraj,
Denise Kingston og Edward Melhuish.
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PROGRAM FOR DAGEN
8.30 - 9.00: 		

Morgenmad og registrering

9.00 - 9.15: 		
Velkommen
			v/Dafolo
9.15 - 10.15: 		
Den tidlige indsats – systematisk, tidlig og tydelig
			v/Mette Skovgård Væver
Mette Skovgård Væver fokuserer på den tidlige indsats ud fra et tværprofessionelt perspektiv og
fokuserer i sit oplæg bl.a. på implementeringen af screeningsværktøjet ”Alarm Distress Baby Scale” i
sundhedsplejen omkring de helt små børn (0-2 år) og deres forældre. Hun peger på vigtigheden af en
kommunal, tværprofessionel indsats med fokus på at handle systematisk, tidligt og tydeligt. I oplægget
vil Mette præsentere nogle af de metoder og tilgange i det tværfaglige arbejde, som bidrager til, at vi
kan lykkes med den tidlige indsats i praksis.
10.15 - 10.30: 		
			

Læringspitstop 1
Via en faciliteret proces arbejder deltagerne med indholdet i det første oplæg og relaterer det til egen praksis.

10.30 - 10.45: 		

Pause

10.45 - 11.45: 		
			

Fælles sprog og mindset i den tidlige indsats på tværs
v/Mona Kragelund Ravn
Oplægget præsenterer et bud på, hvordan professionelle i dialog med hinanden og forældre og børn kan
tale i den tidlige indsats, så et fælles mindset styrkes med betydning for kvalitet og trivsel. Først zoomer Mona Kragelund Ravn ud og introducerer den tidlige indsats i et samfundsperspektiv samt det læringsmiljø, der er en fælles ramme på tværs af professionelle og forældre og børn. Herefter giver Mona
Kragelund Ravn konkret inspiration og anvisninger til, hvordan et fælles sprog og mindset med afsæt
i lovgivning og viden kan omsættes i praksis og bidrage til at hjælpe børn og familier ud af den udsatte
position.
Oplægget bygger på kommunal praksis, forskning, teori og metoder særligt inden for anerkendende,
løsnings- og ressourcerede tilgange samt dagtilbudsloven.

11.45 - 12.00: 		
			

Læringspitstop 2
Via en faciliteret proces arbejder deltagerne med indholdet i det andet oplæg og relaterer det til egen praksis.

12.00 - 12.45: 		

Frokost

12.45 - 13.45: 		
			

Tidlig opsporing og indsats i praksis – erfaringer fra en kommune
v/ Cita Ammitzbøll og Rikke Møller
Cita Ammitzbøll og Rikke Møller vil i deres oplæg fortælle om erfaringer fra Viborg Kommune i deres
implementering af og arbejde med ”TOPI - Tidlig Opsporing og Indsats” samt ”Den Tværfaglige Model”.

13.45 - 14.10 		

Pause med kaffe og kage

14.10 - 15.10:		
Den tidlige indsats i dagtilbuddene
			v/ Crisstina Munck
Crisstina Munck vil i sit oplæg sætte fokus på tidlig indsats i dagtilbuddet ud fra spørgsmålene:
Hvordan sikrer vi, at den tidlige indsats ikke skygger for, at pædagogerne er undersøgende på børns
perspektiver og på børns fællesskabelse? Og hvordan bringes den tværfaglige sparring tæt på praksis?
15.10 - 15.30: 		
Hvad gør vi, når vi kommer hjem? Farvel og på gensyn
			v/ Dafolo
I dagens sidste session opfordrer vi dig til at bringe dagens oplæg i spil: Hvad husker du især?
Hvad vil du bringe med tilbage til din egen praksis? Hvem vil du dele det med – og hvornår?
Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Før læringsdagen

To uger før læringsdagen modtager deltagerne en flipped learning-pakke indeholdende en video, artikel og et
kapitel fra bogen Tidlig indsats i dagtilbud (Ottsen & Asmussen, red. 2018). Dette sikrer et fælles udgangspunkt.

Efter læringsdagen

To måneder efter konferencen modtager deltagerne en artikel skrevet af Chrisstina Munk på baggrund af
spørgsmål fra deltagerne.

Praktiske oplysninger om læringsdagen
Tid: Den 28. oktober 2020.
Konferencested: Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde
Pris: Kr. 1.998,- ekskl. moms pr. deltager. I får 10% rabat ved tre tilmeldinger fra samme
institution (samlet tilmelding). I får 15% rabat ved seks tilmeldinger fra samme institution
(samlet tilmelding).

Tilmeld dig
inden d. 15. august
2020 og få
200,- i rabat

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 24. september 2020.

Tilmelding skal ske online på www.dafolo.dk/arrangementer
Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk.
Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter
tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen ved for få tilmeldinger.
Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb.
Pladsen kan altid overdrages til en kollega.
Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden
for Dafolos kontrol (eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder,
men kan blive nødsaget til at aflyse oplægget.

Skræddersyede arrangementer
eller kompetenceudvikling?

Yderligere oplysninger:

Ønsker din institution, organisation eller kommune
at afholde et lukket arrangement tilpasset jeres ønsker
og behov? Så kan Dafolo hjælpe med planlægning og
gennemførelse. Vi går også meget gerne i dialog med
jer om skræddersyet kompetenceudvikling.

Dorte Kristensen, Dafolo. Tlf. 9620 6666.
Mail: forlag@dafolo.dk

Kontakt Dorte Kristensen for nærmere information:
dk@dafolo.dk.

Som leder i et dagtilbud er forandring et vilkår og faglig ledelse en nødvendighed.
For at opnå den forventede faglige kvalitet i læringsmiljøerne må lederen kunne oversætte og omsætte politiske tiltag, fx den styrkede pædagogiske læreplan, til pædagogisk
faglighed og helt konkret praksis. Det kræver blandt andet en balancegang mellem at
være tæt nok på til at have indsigt i kvaliteten af den daglige pædagogiske praksis og
samtidig langt nok væk til at se på den med nysgerrige øjne.

PROCESFACILITERING
I DAGTILBUD

è Børns perspektiver i vuggestuen
af Crisstina Munck.

Denne bog giver nogle bud på, hvordan man kan bedrive faglig ledelse i et dagtilbud,
og hvordan lederen kan håndtere nogle af de opgaver og dilemmaer, som de fleste dagtilbudsledere genkender fra hverdagen.
Bogens kapitler er bygget op, så de både præsenterer viden fra praksis i dagtilbud, fx
gennem cases baseret på interviews med daginstitutionsledere, og viden og teori fra
forskning på ledelsesområdet. Derudover præsenteres der i forbindelse med hvert
kapitel et relevant praksisnært ledelsesværktøj, der relaterer sig til det enkelte kapitels
problemstilling, og som den pædagogiske leder kan bruge i egen praksis.

Bogen er inddelt i tre dele, som hver peger på nogle af de udfordringer, lederne står overfor:
• Ledelse af kvalitet og forandring i dagtilbud
• Faglig ledelse af dagtilbud
• Ledelse af brugere og omverden på dagtilbudsområdet.

è Procesfacilitering i dagtilbud
af Erik Sassersen Møller.

Under de tre hoveddele er der kapitler om ledelse af blandt andet data og dokumentation, vision og værdier, forandringsprocesser, professionelle læringsfællesskaber og
evalueringskultur, sampraksis, digital udvikling og samarbejdet med forældre.
Bogen er redigeret af Susanne M. Harder og Mai-Britt Herløv Petersen og indeholder
bidrag af Bent Suhr, Puk Harboe, Jeanette Svanholm Nielsen og Astrid Kilt-Lindblad,
Sanne Lind og Ida Elbæk.

è Ledelse af forandring i dagtilbuddets
hverdag af Susanne M. Harder og
Mai-britt Herløv Petersen (red.).

Der er i disse år øget fokus på at højne kvaliteten i de danske dagtilbud. Dette fokus skylSUSANNE
M. HARDER OG MAI-BRITT HERLØV PETERSEN (RED.)
des ikke mindst den styrkede pædagogiske læreplan og de ændringer i dagtilbudsloven,
BENT SUHR · PUK HARBOE · JEANETTE SVANHOLM NIELSEN
som blev vedtaget i 2018. Hvis vi vil have pædagogisk praksis af højere kvalitet, kræver
OG ASTRID KILT-LINDBLAD · SANNE LIND OG IDA ELBÆK

det faglig ledelse og en vedvarende indsats for at omsætte og oversætte de politiske
beslutninger til nye handlinger i den pædagogiske praksis.
Bogen her argumenterer for en ny variant af faglig ledelse, som kan samles i følgende
definition:

LEDELSE AF
FORANDRING
I DAGTILBUDDETS
HVERDAG
Faglig ledelse er ledelse af den faglighed og de faglige løsninger, der indfrier de politiske
og strategiske mål.
På baggrund af denne definition udfolder bogen en lederrolle, der netop kan bidrage til
at imødegå de udfordringer, som dagtilbudsområdet står over for. Undervejs inddrages
eksempler fra pædagogisk ledelsespraksis på dagtilbudsområdet, og forfatterne kommer
med bud på ledelse og udvikling af den pædagogiske og læringsmæssige faglighed ud fra
en organisations- og ledelsesteoretisk synsvinkel.

Bogen behandler blandt andet følgende nøglespørgsmål, når det handler om faglig
ledelse: Hvad er faglig ledelse, og hvem er de faglige ledere? Hvad er den faglige kerne
i kerneopgaven? Hvad er den ledelsesmæssige udfordring ved faglig ledelse? Hvordan
bedriver man god faglig ledelse gennem intern organisering, faglige fællesskaber og
klare faglige mål, der sikrer retning og kvalitet?
Bogen henvender sig primært til de faglige ledere, som er tættest på løsningen af den
pædagogiske opgave, også kaldet frontlinjelederne. Men som bekendt skal faglige frontlinjeledere også ledes, så ledere i alle lag af dagtilbudsområdet har gavn af at læse med.

Stærke læringsmiljøer i dagtilbud kan gøre en forskel for børns udvikling, læring, trivsel og
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·

den professionelles læring for øje.

drager med konkrete redskaber til ledelsesarbejdet i praksis.

Crisstina Munck

Denne bog anskuer børneperspektivet som en måde at forstå, hvordan børns hverdag er forankret
i sociale praksisser og i de sammenhænge, børn omgives af og indgår i. Derfor bør man, når man
indtager børneperspektivet, ikke kun fokusere på det enkelte barn, men undersøge barnets samspil med andre børn og voksne i de sociale praksisser, barnet deltager i. Det har ligeledes betydning i arbejdet med tidlig opsporing af bekymringsvækkende børneliv.

Af Kim Rasmussen, Niklas A. Chimirri,
Pernille Juhl og Thomas Gitz-Johansen

HAR DU DET GODT?
Over flere år har der været et vedvarende fokus på den betydning, den tidlige indsats har
for børn og unges muligheder på både kort og lang sigt. Dette fokus skyldes ikke mindst
økonomen James J. Heckman, som har lagt navn til en efterhånden berømt illustration,
”Heckman-kurven”, der kondenserer budskabet om, at man som samfund bruger sine
ressourcer bedst og har størst sandsynlighed for et positivt afkast, hvis man investerer i
de helt små børn.

OM AT HAVE DET GODT I
DAGINSTITUTIONENS HVERDAG

Resultaterne af denne viden er imidlertid udeblevet. I Danmark formår vi endnu ikke at
leve op til vores egne mål og ambitioner om at bryde den negative sociale arv, håndtere
udsatheder hos børn, før de når skolen, og på lang sigt skabe lighed i uddannelsessystemet. Men dagsordenen på området er sat, vi skal til det, og vi skal lykkes.
I denne bog går vi direkte til kilden og bringer den første danske oversættelse af James J.
Heckmans centrale artikel ”Schools, Skills and Synapses”, hvor han udfolder baggrunden
for Heckman-kurven.
I bogens yderligere kapitler gives stemme til toneangivende aktører på småbørnsområdet i Danmark, og Heckman-kurven og dens betydning for tidlig indsats i Danmark
betragtes ud fra perspektiver på de fagprofessionelles rolle, faglig ledelse, evaluering,
den tværfaglige indsats, forældrenes betydning, et kommunalt perspektiv og et blik på
fremtidens investeringer.
Bogen er redigeret af Ditte Bergholdt Asmussen og Camilla Ottsen og indeholder
bidrag fra James J. Heckman, Anne Kjær Olsen, Line Arnmark, Signe Bohm og Andreas
Hougaard, Mette Skovgaard Væver, Agi Csonka, Arne Eggert og Lisbeth Due Pedersen
samt Stina Vrang Elias.

Denne bog er med andre ord børneforskerens forsøg på at komme så tæt på børnelivet som muligt.
Bogen henvender sig til den studerende på de pædagogiske uddannelser og andre med interesse
for det gode børneliv i de danske dagtilbud. Bogen er skrevet af Kim Rasmussen, Niklas A. Chimirri,
Pernille Juhl og Thomas Gitz-Johansen, der alle er ansat ved Institut for Mennesker og Teknologi
på Roskilde Universitet.
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dannelse. Udviklingen af læringsmiljøer af høj kvalitet forudsætter, at den pædagogiske ledelse er
grundtonen i alle ledelsespraksisser fra planlægning og administration til læringsledelse. Ledelden professionelles læring for øje.
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• Denne bog er en del af Dafolos serie ”Pædagogik og læring”. Serien består af en række grundlæggende udgivelser,
der sætter fokus på centrale pædagogiske problemstillinger, teorier og forskningsmetoder.
• Seriens bøger tager fat på relevante temaer som mønsterbrydning, udsatte børn, marginalisering, leg, børns
trivsel, læring, udvikling og dannelse, pædagogen som didaktiker samt videnskabsteori, evidens og metode i
pædagogisk praksis.
• Serien henvender sig til studerende og undervisere på grund-, efter- og videreuddannelser (pædagoguddannelsen,
Pædagogisk Diplomuddannelse og lignende), pædagoger og ledere i daginstitutioner samt pædagogiske konsulenter.
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• Serien henvender sig til studerende og undervisere på grund-, efter- og videreuddannelser (pædagoguddannelsen,
Pædagogisk Diplomuddannelse og lignende), pædagoger og ledere i daginstitutioner samt pædagogiske
konsulenter.
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Stærke læringsmiljøer i dagtilbud kan gøre en forskel for børns udvikling, læring, trivsel og

• Denne bog er en del af Dafolos serie ”Pædagogik og læring”. Serien består af en række grundlæggende
udgivelser, der sætter fokus på centrale pædagogiske problemstillinger, teorier og forskningsmetoder.
• Seriens bøger tager fat på relevante temaer som mønsterbrydning, udsatte børn, marginalisering, leg,
børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, pædagogen som didaktiker samt videnskabsteori, evidens
og metode i pædagogisk praksis.

DITTE BERGHOLDT ASMUSSEN OG CAMILLA OTTSEN (RED.) · JAMES J.
HECKMAN · ANNE KJÆR OLSEN · LINE ARNMARK · SIGNE BOHM OG
ANDREAS HOUGAARD · METTE SKOVGAARD VÆVER · AGI CSONKA
· ARNE EGGERT OG LISBETH DUE PEDERSEN · STINA VRANG ELIAS

· Serien Tæt på ledelse i dagtilbud sætter spot på den faglige,

pædagogiske ledelse og præsenterer en række udgivelser, der formidler central viden om og bidrager med konkrete redskaber til ledelsesarbejdet i praksis.

·

Seriens målgruppe er ledere i

dagtilbud og på forvaltningsniveau, pædagogiske konsulenter, ressourcepersoner og ledelseskonsulenter samt studerende på pædagogiske efter- og videreuddannelser.
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è Har du det godt? Om at have det godt
i daginstitutionens hverdag af
Kim Rasmussen, Niklas A. Chimirri,
Pernille Juhl og Thomas Gitz-Johansen

Bogen følger og beskriver børnenes samvær, deres interaktioner, og hvad de fortæller om deres hverdagsliv: Her er fokus på kropslige stemninger, på udtryk og på, hvilken mening både de
voksne, de andre børn og daginstitutionens forskellige artefakter tilskrives, såvel som på hvordan
forskellige rum, steder og teknologier fortolkes og anvendes i børnenes daglige liv. Modsætningen
til at have det godt dukker ind imellem op, hvilket følges af betragtninger af, hvordan børnene selv
eller andre omkring dem handler, for at de kan få det godt igen.

Denne bog ønsker med afsæt i aktuel forskning om vuggestuebørn at bidrage til pædagogers og
pædagogstuderendes forståelse af, at børn og voksne indgår i et samspil, som påvirker dagligdagen begge veje. Den beskriver, hvordan børns handlinger kan risikere at blive tolket som enten
bidragende til eller forstyrrende for fællesskabet afhængig af pædagogens rådighed og handlemuligheder. Bogen peger på, hvordan pædagogens nysgerrighed i forhold til praksis og børns perspektiver kan være en drivkraft i at skabe nye pædagogiske handlemuligheder og rum for barnets
deltagelse og bidrag til fællesskabet.
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TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD

Hvad vil det sige at have det godt? Hvad viser eller fortæller børn om at have det godt, når de er i
vuggestue eller børnehave? Og er det muligt at se på et barn, om det har det godt? Denne bog forsøger ikke at levere en almengyldig definition på, hvornår et barn trives. Det afhænger nemlig i høj
grad af det enkelte barn i den specifikke situation. Derimod ønsker bogen at skildre børnenes egne
perspektiver på, hvad det vil sige at være i en daginstitution, og hvordan de har det, når de er der.
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HAR DU DET GODT? OM AT HAVE DET GODT I DAGINSTITUTIONENS HVERDAG

Små børn i vuggestuen er hele tiden i gang med at undersøge og forstå den sociale verden.
I vuggestuen indgår børnene i fællesskaber med hinanden, hvor de undersøger omverdenen og
afprøver måder at være sammen på. I den verden indgår også de voksne, som hjælper, understøtter og rammesætter børnenes samspil og aktiviteter. Børnenes hverdag og aktiviteter er flettet
ind i de voksnes tilrettelæggelser og de pædagogiske dagsordener.
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Seriens målgruppe er ledere i

dagtilbud og på forvaltningsniveau, pædagogiske konsulenter, ressourcepersoner og ledelseskonsulenter samt studerende på pædagogiske efter- og videreuddannelser.

Varenr. 8028
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· Serien Tæt på ledelse i dagtilbud sætter spot på den faglige,

pædagogiske ledelse og præsenterer en række udgivelser, der formidler central viden om og bi-
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sen må hele tiden have formålet om at skabe gode betingelser for børns leg og udvikling samt

· Serien Tæt på ledelse i dagtilbud sætter spot på den faglige,

pædagogiske ledelse og præsenterer en række udgivelser, der formidler central viden om og bidrager med konkrete redskaber til ledelsesarbejdet i praksis.
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grundtonen i alle ledelsespraksisser fra planlægning og administration til læringsledelse. Ledel-

sen må hele tiden have formålet om at skabe gode betingelser for børns leg og udvikling samt
den professionelles læring for øje.
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LEDELSE AF FORANDRING I DAGTILBUDDETS HVERDAG
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