Program for læringsledelse
Dagtilbud og skoler i Kolding Kommune er med i Europas største udviklingsprogram
”Program for læringsledelse”
Alle børn fra 0-18 år er målgruppen for et 4-årigt udviklingsprogram ”Program for læringsledelse”, som skal skabe
bedst mulig trivsel, udvikling, læring og dannelse ud fra kortlægning, læringsmål og kompetenceløft.
Programmet omfatter dagplejen, daginstitutionerne, skolerne og pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).
Programmet blev på dagtilbudsområdet indledt i 2016 med et elektronisk spørgeskema, som blev besvaret af de
ældste børnehavebørn, forældre, pædagogiske medarbejdere og ledere.
Spørgeskemaundersøgelsen blev gentaget i 2017 og gentages igen i efteråret 2019. Besvarelserne analyseres i
samarbejde med Aalborg Universitet.
Analyseresultaterne danner grundlag for profiler for det samlede Børneområde i Kolding Kommune og for de enkelte
dagtilbud. Profilerne giver et billede af status på børnenes læring og trivsel, medarbejdernes pædagogiske indsats og
trivsel, ledelsens indsatser og forældrenes tilfredshed og oplevelse af deres barns dagtilbud. Profilerne giver viden om,
hvad der lykkes i det pædagogiske arbejde og hvor der kan være behov for udvikling.
Datagrundlaget danner udgangspunkt for at lære af de områder, hvor den pædagogiske indsats virker godt og for at
identificere de områder, hvor man med fordel kan iværksætte et kompetenceløft.
Læs mere på www.laeringsledelse.dk

Overordnede resultater fra hele Kolding Kommune samt
resultaterne fra Børnehuset Ved Åen
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Kære Forældre og andre Interessenter
I Børnehuset Ved Åen er vi meget glade og tilfredse med resultaterne fra den sidste måling. Vi har denne gang haft en
meget høj score blandt forældrene. Tusind tak for jeres hjælp.
Mellem de to målinger har personalet gennem viden og faglige drøftelser haft et særligt fokus på relationen mellem
barn-voksen, ligesom der har været et fokus på, hvordan vi får skabt den fornødne information til forældregruppen,
herunder formidling af den faglige indsats i forhold til det enkelte barn.
I samråd med forældrebestyrelsen, valgte vi derfor at nedprioritere det årlige forældremøde og i stedet tilbyde årlige
forældresamtaler.
Forskerne har været meget tilfredse med institutionen og vi er blevet kaldt et høj-kvalitets dagtilbud – det er vi da
stolte af og både ledelse og medarbejdergruppen er optaget af, hvordan vi løbende kan justere og forbedre hverdagen
for børnene ud fra de rammer og vilkår vi har.
I 2018 og 2019 har Kolding Kommune besluttet at alle dagtilbud samt dagplejen gennem læringsledelse, skal arbejde
med Leg som understøttende virksomhed. Dette hænger fint i tråd med, at børneområdet har fået en ny
dagtilbudslov samt at rammen for den pædagogiske læreplan er blevet revideret. Gennem dette arbejde er målet, at
vi inden 2020 har gennemarbejdet lovgivningen og læreplanen, således at de nye tiltag der her er, vil blive
implementeret gennem læringsledelse.
Skulle ovenstående data udløse spørgsmål eller anden form for uddybning er du velkommen til at kontakte ledelsen i
Børnehuset Ved Åen på ved-aaen@kolding.dk .
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