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Høringssvar vedrørende udkast til fælles mål for 0-6 års området  

 

Fælles mål bør spejle den nye Børn og Unge-politik 

Vi deltog i april i et spændende skriveværksted for at udvikle og opdatere den nuværende Børn og 

Unge-politik. I oplægget og i grupperne var der en ny opmærksomhed på børnenes og de unges 

perspektiv og fokus på glæde, lyst og motivation som afgørende faktorer i arbejdet med børn og 

unge. Vi håber, at det aspekt får en betydelig plads i den nye politik på området, da vi tror på, at 

det vil få en positiv betydning for vores børn og unge i Aarhus. 

 

Vi har også været med i arbejdsgruppen om ’nye mål for 0-6 års området’. Desværre oplevede vi 

denne proces som forhastet. Der blev afholdt to møder, som mest havde karakter af brainstorm. 

Det er ikke tilstrækkeligt, hvis man ønsker at nå til bunds i, hvad der giver mening at opstille som 

fælles mål. Desværre synes afkastet af møderne også at bære præg heraf. Vi mener endvidere 

ikke at udkastet til ’fælles mål’ i tilstrækkelig grad rummer de elementer, vi drøftede på mødet.  

 

Derudover er vi også inviteret til at deltage i en kommende arbejdsgruppe med formålet at 

’forenkle’ dialoghjuls-materialet i forbindelse med den kommende digitalisering. Det arbejde vil vi 

gerne være med til, da vi ikke mener, at dialoghjulet, som det er i dag, er et godt udgangspunkt for 

dialog og samarbejdet med forældrene om børnenes udvikling.  

 

Vi mener, at både dialoghjulet og ’fælles mål’ skal hænge sammen med og forholde sig til den 

overordnede Børn og Unge-politik. Vi er derfor forundrede over, at udkastet til fælles mål er i 

høring, før den nye Børn og Unge-politik er på plads. Vi mener ikke, at grundlaget for en ordentlig 

høringsproces omkring ’fælles mål 0-6 år’ er til stede på nuværende tidspunkt.1 

 

ÅFO har henvendt sig til rådmanden med en opfordring til, at byrådet vedtager ny Børn Og 

Unge-politik, før man udarbejder fælles mål for 0-6 års området. Vi gentager hermed denne 

opfordring.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 I arbejdsgruppen vedr. SFO, hvor der arbejdes med udvikling af ny ’Mål og indholdsbeskrivelse’, har man netop taget konsekvensen 

af, at byrådet skal vedtage ny Børn og Unge-politik og har sat arbejdet på stadby, indtil byrådet har godkendt en ny Børn og Unge-

politik. Det er der 100 % opbakning til blandt arbejdsgruppens deltager.  
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Fælles mål 0-6 år 

Vi mener, at mål på 0-6 års området skal give mening, og at de skal bidrage til at skabe 

værdi på børneområdet. Derfor mener vi, at det er kvaliteten af vores dagtilbud, der skal 

gøres til genstand for måling. 

 

Problematisk at måle på børn, og nødvendigt at sikre kvalitet 

I ÅFO mener vi, at målet for vores 0-6 årige børn er, at de har et godt børneliv, der stimulerer 

deres naturlige lyst til at lære og udvikle sig, så de også på sigt får et godt ungdoms- og voksenliv. 

Vi ønsker derfor, at vi skal måle på, om vi i tilstrækkelig grad giver vores børn de muligheder, som 

deres udvikling er afhængig af. De fælles mål skal derfor bruges til at sikre, at vi har den høje 

kvalitet i vores dagtilbud, som vi ved har en positiv betydning for vores børns udvikling.  

 

I ÅFO mener vi, at manglende kompetencer og færdigheder hos børn ikke bunder i mangler ved 

det enkelte barn, men handler om de muligheder, vi opstiller eller ikke opstiller for børnene. Vi bør 

fokusere på, om kvaliteten er høj nok, fordi vi på den måde undgår at forveksle barnets individuelle 

kompetencer med de problemer/mangler, som er opstået, fordi læringsmiljøet i institutionen ikke 

har været tilstrækkeligt.  

Solid forskning dokumenterer, at langtidseffekten af højkvalitetsdagtilbud er betydelig både 

menneskeligt og økonomisk. Derfor bør vi først og fremmest koncentrere os om at sørge for, at 

kvaliteten er i orden: 

Går børn i højkvalitetsinstitutioner, fra de er helt små, er der disse kort- og langsigtede fordele:  

● Børnene klarer sig bedre i livet.  

● Børnenes intelligens, nysgerrighed og motivation øges, og de udvikler et mere positivt syn på sig selv.  

● Ved skolestart har børnene en større tiltro til deres evner til at lære nyt.  

● Flere får en erhvervsmæssig uddannelse.  

● Flere er i arbejde.  

● Flere holder sig ude af kriminalitet.  

● Færre er på overførselsindkomster.  

● Modvirker negativ social arv, idet den positive spiral med uddannelse, job og at undgå en kriminel løbebane påvirker 

efterfølgende generationers chance for at klare sig lige så godt eller bedre.
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Kvalitetsparametre for dagtilbud som med sikkerhed har en positiv effekt på børns trivsel 

og udvikling:  

 

 God normering  

 Små børnegrupper  

 Uddannet personale 

 

                                                
2
 Kilde: Rapporten ’Daginstitutionens betydning for børns udvikling’. Læs hele rapporten på sfi.dk 
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ÅFO opfordrer til, at man i stedet for at vurdere på de enkelte børns kompetencer, vurderer 

på kvaliteten af de pædagogiske miljøer, som vi tilbyder vores børn, når de er i dagtilbud.  

 Er der tilstrækkeligt med personale? 

 Har personalet en tilstrækkelig udannelse? 

 Har personalet samlet set en tilstrækkelig faglig viden tilpasset den enkelte børnegruppes samlede behov? 

 Er interaktionen mellem børn og voksne god?  

 Er der hyppigt samvær mellem børn og voksne?  

 Er de voksne dedikerede og engagerede i forhold til opgaven? 

 Veksles der mellem børne- og vokseninitierede aktiviteter?  

 Er det fysiske arbejdsmiljø, vi tilbyder vores børn i dagtilbuddene, i orden? 

 Hvor store er børnegruppeenhederne (hvor mange børn er der på stuerne)?  

 Oplever forældrene, at samarbejdet med pædagogerne er godt?  

 Oplever forældrene, at der er tid til forældresamarbejdet om barnets trivsel og udvikling? 

 

Kommentar til udkastet til fælles mål  

Børn er kompetente i udgangspunktet, derfor giver indikatorerne ikke mening; alle børn udvikler de 

opstillede indikatorer. Det er vanskeligt at forestille sig et barn, hvor man ville skulle svare nej til 

indikatorerne. Man kan belyse dette ved at indsætte et ikke i spørgsmålene.  
Barnet udvikler ikke kompetence til at eksperimentere med naturens materialer. 

Barnet udvikler ikke kompetence til at kommunikere med sin omverden. 

Barnet udvikler ikke kompetence til at være psykisk robust. 

Barnet udvikler ikke kompetence til at være selvhjulpent i hverdagen. Etc.  
 
 

Problematisk sammenblanding af dialoghjulet med politiske fælles mål  

Dialoghjulet er et redskab udviklet til at styrke dialogen mellem forældre og personale. Dialoghjulet 

sætter fokus på bestemte udviklingsmuligheder hos det enkelte barn. Det er problematisk, hvis det 

materiale nu skal bruges som indikator på, om vi når de fælles mål. Det, der før skulle bruges 

internt, vil på den måde få en ekstern funktion, som ikke er befordrende for et tillidsfuldt 

samarbejde mellem forældre og personale om det enkelte barn.  

 

 

ÅFO kan ikke anbefale byrådet at vedtage indstillingen vedr. fælles mål 0-6 år. Vi opfordrer 

til, at man udskyder høringen indtil den nye Børn og Ungepolitik er vedtaget. Endvidere 

opfordrer vi til, at der igangsættes en mere grundig proces i forhold til udvælgelse af fælles 

mål for 0-6 år.   

 

 

 

 

Morten Bowman, Formand for ÅFO 

Mette Bach Larsen daglig leder i ÅFO 


