DSKS4VX817

fb skan

06 05 2015

13 04

iffvB

SEPBARCODE OU211PE1939

li li li
li li li

mm

li El
li li li
li li li
li li li
li li li

Dagtilbud
Aabenraa
Kommune

Dagtilbudsstruktur 2015
Høringssvar
Acadre 14/30337

DSKS4VX817

fb skan

06 05 2015

13 04

SEPBARCODE OU211PE1939

Rødekro
Bestyrelserne i Børnehuset Rødekro og Børnehuset
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Aabenraa

Kommune

Rødekro d. 24. maj 2015

Til Børne - og Undervisningsudvalget
Dagtilbudsstruktur 2015
Høringssvar
Forældrebestyrelsen og personalet i Børnehuset Rødekro og Børnehuset Fladhøj er enige om at
anbefale, at der bygges 1 integreret institution til børn i alderen O- 6 år i Rødekro by.
Samt at institutionen placeres ved Hærvejsskolen i Fladhøj området som en udvidelse af det
nuværende Børnehuset Fladhøj.
Vi er klar og vil gerne inddrages i den videre proces
Forældrebestyrelserne og personalet ønsker, at blive inddraget i den videre proces.
Det er vigtigt for os at Hærvejsskolen, idrætsområdet og dagplejen involveres i udformningen af
bygninger og udearealer.
Mindre enheder i den store både inde såvel som ude.
Vores fokus er, at institutionen indrettes ud fra princippet om "mindre enheder i den store
daginstitution" både inde såvel som ude. Dette skal kunne tydeliggøres for nuværende og
fremtidige forældre. Nar vi med dette børneunivers i fremtiden står med det eneste kommunale
tilbud i Rødekro by, skal vi sikre, at vi favner bredt.
Fleksible miljøer
Vi ønsker fleksible miljøer ude såvel som inde, der kan tilpasses et evt. voksende antal børn i en
given gruppe. Rum til motoriske aktiviteter, rum der stimulerer sanser, rum til faglig fordybelse.
Desuden fokus på IT, multimedier og værksteder. Rum til børn, der har brug for en særlig indsats
I mindre grupper.
Samt rum til personalet ti! at forberede sig, afholde møder og kurser.
U d e r u m m e t s betydning for børnenes trivsel og udvikling
For os er ude og inde lige vigtig i forhold til børnenes trivsel og udvikling.
Derfor ønsker vi, at det afsættes midler til flere adskilte legepladser, der stimulerer til fordybelse i
leg og motorisk aktivitet.
Inklusion
Vi ønsker en daginstitution, der gør det muligt, at alle børn kan blive i nærområdet.
Også børn med særlige behov.
O - 3 årige
Vi forestiller os en institution, som dagplejen er en integreret del af.
Det giver fleksibilitet i forhold tii ansættelse. Er der få børn i dagplejen kan personalet arbejde i
børnehuset. Ledelsen af hele 0-3 års området i Rødekro by giver de bedste betingelser for "en rød
tråd" i arbejdet med børnene.
Dagplejens legestue kan være i et fælles lokale med vuggestueafdelingen.
Vi forestiller os, at disse tiltag også kan medføre en besparelse på driften.
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Fælles værdisæt - flad struktur - ledelse
Vi mener, at de opmærksomhedspunkter der beskrives i den nye forskningsrapport om store
daginstitutioner bør indgå i overvejelserne, når der etableres en daginstitution i Rødekro by.
Vores forslag i forhold til ledelse er en todelt ledelsesstruktur baseret på vigtigheden af at
ledelsen er tilgængelig - tæt på enhederne og dagligdagen.
At ledelsen har det overordnede ansvar for økonomi - administration - eksternt samarbejde forældrebestyrelse - sikkerhed- personale - bygning m.m.
Rationel drift s a m m e n m e d skolen og idrætscenteret.
At alt er samlet på et sted - Daginstitutionen, Hærvejsskolen og Fladhøj idrætscenter - giver
mulighed for bedre udnyttelse af de ressourcer, der er tildelt til administration,
bygningsvedligeholdelse og efter-/videreuddannelse.
•
Efter / videreuddannelse på tværs af faggrupper
•
Fælles administration skole- dagtilbud - idrætsområdet
•
Fælles teknisk servicemedarbejdere
•
Personaleressourcer kan udnyttes mere effektivt og fleksibelt.
•
Kantine for både personale og idrætsudøvere, (rentabel drift)
o (Fladhøj idrætscenter har pt. ikke nogen kantine)
•
Madordning for både daginstitution og skole.
Bedre service for forældrene
Fleksible åbningstider
Vi ønsker at kunne tilbyde mere fleksible åbningstider. Der kan være tilbud til de forældre, der
har brug for pasning udover den nuværende åbningstid - aften/nat/weekend.
Infrastrukturen
Vi mener, at det er vigtigt at få en afklaring på infrastrukturen omkring daginstitutionen, skolen
samt idrætsområdet i forbindelse med om og nybyggeri.
Tidshorisont
VI er klar! Vi mener, at det vil være rationelt at påbegynde senest samtidig med skolebyggeriet
for Hærvejsskolen.

på vegne af forældrebestyrelserne i Børnehuset Fladhøj og Børnehuset Rødekro.

Thomas Jessen
Formand Børnehuset Rødekro

Michael Petersen
Formand Børnehuset Fladhøj
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Aabenraa
Bestyrelserne i Vuggestuen Kernehuset, Nørrevang
Børnehave og Aabenraa Børnehus
Personalet i Vuggestuen Kernehuset
Bestyrelsen i Vuggestuen Kernehuset
Personale og bestyrelse i Kongehøjens Børnehave
Bestyrelsen i Vuggestuen Fjordløkke
MED-udvalget i Vuggestuen Fjordløkke
Bestyrelsen i Børnehuset Bakkebo
Personalet i Børnehuset Bakkebo
FDDB - Foreningen De Danske Børneinstitutioner
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Høringssvar: Dagtilbudsstruktur 2015 Aabenraa
Institutioner:

Vuggestuen Kernehuset
Nørrevang Børnehave
Aabenraa Børnehus

Fremtidens dagtilbud med udgangspunkt I kvalitet og tryghed
Først og fremmest vil vi gerne påpege, at vi ikke er enig i, at der bør ske så store
besparelser på dagtilbudsområdet samt en så gennemgribende forandring af den
dagtilbudsstruktur vi har i dag. Aabenraa er i forvejen en billig kommune at drive
daginstitutioner i samt har en relativ god kvalitet. Det er samtidig vores opfattelse, at det
materiale der er sendt i høring ikke kan realiseres inden for den ønskede tidshorisont, og
skabe en effektivitetsgevinst og besparelse på 3. mio. kr. allerede fra 2016, da de
forventede anlægsmidler tidligst vil være til rådighed fra 2017 og fremefter.
Vi har dog taget høringsmaterialet til efterretning og erkender, at der generelt er en
udfordring med faldende børnetal i Aabenraa Kommune, når vi ser på den almindelige
fremskrivning.
Derfor har vi taget udfordringen op, og lavet et alternativ til det oplæg der er sendt til
høring af Børne- og Uddannelsesudvalget omkring Fremtidens dagtilbudsstruktur.
Udgangspunktet er, at vi vil bibeholde et dagtilbud, der tilgodeser forældres ønske om at
have et udvalg af forskellige dagtilbud (vuggestuer, integrerede institutioner og
børnehaver) de kan vælge imellem, både geografisk placering og størrelse. Desuden vil
der være plads og attraktive tilbud til de kommende opgangstider, der forventeligt kommer
inden for de nærmeste 3-4 år eller hurtigere, såfremt udviklingsplanerne for Aabenraa by
bliver realiseret (campus området, sygeplejeskolen, super sygehuset samt øvrige
anlægsinvesteringer og boligbyggerier).
Samtidig skaber vores forslag en gevinst ved en tilpasning af antal pladser samt reducerer
driftsudgifterne, en gevinst der potentielt kan realiseres allerede fra 2016. Desuden bliver
anlægsinvesteringerne væsentligt reduceret i forhold til det oplæg, der er sendt i høring.
Hovedpunkter
Vuggestuen Kernehuset nedlægges, Nørrevang Børnehave og Aabenraa Børnehus
udvides med en småbørnsgruppe på 12-14 børn hver, og Vuggestuen Fjordløkke
bibeholdes som en ren 0-2 års institution, med mulighed for udvidelse med en
småbørnsgruppe ved stigende børnetal.
De samlede besparelser på drift og ledelse vil være på 500.000-700.000 kr. årligt inkl.
reduceret bæredygtighedstillæg. Realiseringen vil kræve en samlet anlægsinvestering på
3,8-6 mio. kr. fordelt på Aabenraa Børnehus og Nørrevang Børnehave. Der har i hver
institution været en arkitekt til at vurdere mulighederne og anslået omkostningerne ved en
tilbygning. Samtidig frigives bygningen som huser Vuggestuen Kernehuset til andet formål
(offentlig vurdering 2.950.000 kr).
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Vores oplæg betyder samtidig at antallet af 0-2 års pladser i højere grad tilpasses det
nuværende børnetal.

Baggrund
Når forældrene i dag vælger institution, er der mange kriterier der vurderes på bl.a. hvad
siger andre forældre om institutionen, hvad er institutionens profil, hvilke aktiviteter kan de
tilbyde, hvordan er rammerne, hvordan er normeringen/personalefordelingen, geografisk
placering, åbningstider m.m. Det betyder også, at der skal være en palet af forskellige
tilbud, da forældrene vil have valgmuligheder, og de kører gerne den ekstra kilometer for
at få netop det tilbud der matcher deres behov, hvilket vuggestuerne er et godt eksempel
på.
Når vi går spadestikket dybere og vurdere på, hvad det er for nogle værdier og
forventninger forældrene har tii daginstitutionerne er det bl.a.:
o At forældrene og børnene kender det personale, der er omkring deres børn
• At forældrene kender de andre forældre og børn i institutionen
• Gode udendørs faciliteter og nærhed
• Gode rammer og overskud til udvikling, læring, fordybelse og samvær
• At børnene skaber gode venskaber og sociale relationer i institutionen, herunder de
kender hinanden på tværs af stuerne og skaber relationer uden for institutionen
(legeaftaler, fødselsdagsfester m.m.)
o At institutionen har plads og overskud til oplevelser ud af huset
• At der er mulighed for dialog og feedback fra det pædagogiske personale

Aldersintegrerede institutioner
Vi tager i vores oplæg udgangspunkt i, at der er en gruppe af forældre der har behov for
integrerede institutioner, da det vil lette deres logistik i hverdagen. Det er dog ikke et
udtrykt ønske om, at institutionen af den grund bør være en stor institution. Det betyder, at
der med vores oplæg vil være mulighed for at placere søskende i 0-6 års alderen i to "nye"
aldersintegrerede institutioner, en i midtbyen og en i den nordøstlige ende af byen.
Samtidig vil der i vores oplæg være fokus på bevarelsen af Vuggestuen Fjordløkke, og
dermed vil der være mulighed for, at forældre der ønsker deres børn passet i en institution
med udelukkende 0-2 årige, kan få det.
Etableringen af helt nye og store institutioner kræver tid og ressourcer samt løbende
justering af organisationen før det fulde potentiale kan udnyttes, nogle gange sker det
ikke. I vores oplæg tager vi udgangspunkt i, at der er nogle velfungerende institutioner der
med få midler kan gøres tidssvarende samtidig med, at den kultur- og
organisationstilpasning der skal ske ved udvideisen med småbørnsgrupper, kan etableres
langt hurtigere end ved en total nyetablering - der vil derfor ikke være et organisatorisk
kaos. En rapport fra DPU om "Pædagogisk kvalitet i store og små institutioner", som
påpeger netop de organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer der er i store
institutioner, og anbefaler direkte at undgå etablering af institutioner med mere end 20
ansatte og 100 børn.

DSKS4VX817 fb skan 06 05 2015 13 04 SEPBARCODE OU211PE193e

At de 3 institutioner bliver til 2 aldersintegrerede institutioner betyder dog ikke, at vi kun
kan tilbyde forældrene det vi tilbød dem tidligere. Vi skal i høj grad se på hvordan vi
tilpasser de enkelte institutioner til de forventningerne de nuværende forældre har, men
selvfølgelig også førstegangsforældre. Det sker ved at bibeholde gode veletablerede
institutioner, hvor grundforudsætningerne er på plads, kan vi arbejde med at finde fleksible
løsninger, der bl.a. dækker:
• Udvidede åbningstider der tilgodeser forældre differentierede behov for pasning
• Fælles madordning - stordriftsfordele
• Personaleallokering på tværs af organisationerne (specielt ved spidsbelastning og
sygdom)
• Ekskursioner med børn på tværs af institutionerne
• Institutioner med plads til pædagogisk udvikling og læringsforløb
» Sampasningsmulighed i kendte rammer og med kendt personale
• Skabe forskellige profiler i forhold til forældrevalget f.eks. nærhed til skov og strand,
specialkompetencer, m.m.

Forudsætning
Vi tager udgangspunkt i, at der i nærværende oplæg bibeholdes en ansvarlig leder i
henholdsvis Aabenraa Børnehus og Nørrevang Børnehave. Den daglige ledelse er en
væsentlig forudsætning for, at de enkelte institutioner drives optimalt, både økonomisk og
pædagogisk. Forslaget tager samtidig udgangspunkt i, at det eksisterende personale i
Vuggestuen Kernehuset tænkes virksomhedsoverdraget til de 3 institutioner Vuggestuen
Fjordløkke, Aabenraa Børnehus og Nørrevang Børnehave. Dette er særligt vigtigt, da det
må formodes, at forældrene med børn i Vuggestuen Kernehuset vil vælge at placere deres
børn i de nævnte institutioner, da de vil ønske at bibeholde den gode relation der er
mellem pædagogen og barnet.

Konklusion
Vi mener med ovenstående forslag, at vi kan være med til at tilgodese flere af de ønsker
der er fra Udvalgets side om en tilpasning på dagtilbudsområdet samtidig med, at vi
imødekommer mange af de forventninger der er fra forældrene om et differentieret
dagtilbud, der også indeholder en ren vuggestue til de 0-2 årige samtidig med at der
kommer flere aldersintegrerede institutioner.
Vi håber meget udvalget tager indeværende oplæg til efterretning og ser frem til en
konstruktiv dialog omkring dagtilbudsområdet. Er der behov for uddybende forklaringer
eller informationer, står vi selvfølgelig til rådighed i de enkelte bestyrelser.
Såfremt man fra udvalgets side ønsker at fastholde det høringsoplæg der er sendt i høring
uden titpasninger, og dermed et udgangspunkt i 3-4 store integrererede institutioner, vil
både Aabenraa Børnehus og Nørrevang Børnehave overvejer muligheden for at blive
private med et tilbud om småbørnspladser.
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Høringssvaret indsendes på vegne af bestyrelserne i henholdsvis; Vuggestuen
Kernehuset, Aabenraa Børnehus og Nørrevang Børnehave

Bestyrélsésfor/nand
Vuggestuen Kernehuset
Herdis Bengts-Gildberg

7Beétyrelsesformand
/ Aabenraa Børnehus
John Christiansen

Nørrevang Børnehave
Jesper Fuglsang

Vedhæftet: arkitekts oplæg til tilbygning i Aabenraa Børnehus og Børnehaven Nørrevang
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Aabenraa Børnehus.
Tilbygning med småbørnsgruppe 100 m'

Økonomisk overslag.
1.

GrundudRJfter
1.1
Rydning og belægninger
1.2

2.

Stikledninger mv

kr.
kr.

75.000
25.000 kr.

100.000

Håndværkerudgifter
2.1
2.2

Tilbygning 100 m '
Sammenbygning med eksisterende

2.3
2.5

Byggeplads
Inventar og udstyr

3.

Uforudseelige udgifter afsat ca.10%

^-

Omkostninger
4.1
Rådgiverhonorar
4.2
4.3

Udlæg, tryk tegninger mv.
Byggetilladelse, forsikring mv.

alt, ekskl. 25% moms

Arkitekttegnestuen Aabenraa ApS

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.

1.000.000
50.000
150.000
100.000 kr.

1.300.000

kr.

140.000

170.000
50.000
30.000 kr.

250.000

kr.

1.790.000
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Nørrevang Børnehave.
Tilbygning med småbørnsgruppe 100 m*

Økonomisk overslag.
1.

2.

Grundudeifter
1.1
Rydning og belægninger

kr.

75.000

1.2

kr

25.000 kr.

100.000

1.000,000
50.000
150.000
100.000 kr.

1,300.000

kr.

140.000

50.000
30.000 kr.

250.000

kr.

1.790.000

Stikledninger mv

Håndværkerudgifter
2.1
2.2

Tilbygning 100 m^
Sammenbygning med eksisterende

kr.
kr.

2.3
2.5

Byggeplads
Inventar og udstyr

kr.
kr.

3.

Uforudseelige udgifter afsat ca.10%

4.

Omkostninger
4.1
Rådgiveriionorar
4.2

Udlæg, tryk tegninger mv.

4.3

Byggetilladelse, forsikring mv.

I alt, ekskl. 25% moms

Arkitekttegnestuen Aabenraa ApS

kr.
kr.
kr.

170.000
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Høringsvar vedr. Aabenraa Kommunes nye dagtilbudsstruktur 2015.

Vi, personalet i Vuggestuen Kernehuset, ønsker hermed at udtrykke vores holdninger i forhold til den nye
dagtilbudsstruktur vedr. Aabenraa midtby, som vi med interesse har læst. Vi, fra personalet, har været på
rundvisning i Nygade BH, for at høre nærmere om de tanker, der ligger bag deres udspil for
strukturændringerne.
Vi ønsker, at bevare Vuggestuen Kernehuset i den form vi kender i dag, således at vi bevarer en ren vuggestue i
midtbyen. Det vil vi, fordi vi mener, vi løfter en vigtig social opgave, da vi modtager børn af mange unge
forældre, studerende og belastede familier fra midtbyen. Mange af disse børn har brug for det nære miljø,
trygge og overskuelige rammer og professionelle voksne, med erfaring og viden omkring småbørns pædagogik.
Denne viden og erfaring er vi i Kernehuset kendt for gennem mange år og forældrene føler sigtrygge når de
afleverer deres børn her. Vi har et stærkt tværfagligt samarbejde med sundhedsplejersker, familiekonsulenter,
PPR og støtte-specialkorpset. Derudover har mange af vores forældre ikke mulighed for at transportere deres
børn til f.eks den anden ende af byen.
Vi forholder os til model l a : Vi kan se at der er plads til max 25 børn I de nuværende lokaler i Nygade, det kan
vi se som et problem, da vi på nuværende tidspunkt har 47 børn og personale der svarer til dette. Derudover er
der en del ombygning også mere end først antaget, f.eks. muligheder for at lave puslepladser/toiletter tættere
på stuerne, så personalet ikke skal forlade stuen for at pusle børn. Der er ligeledes udfordringer i forhold til
sove muligheder, legeplads og parkering.
Vi forholder os ligeledes til I b : Vi kan se at ved bevarelse af eksisterende bygninger i Kernehuset med fælles
ledelse med Nygade BH, har vi forsat de bedste rammer til at udføre vores pædagogiske aktiviteter og tiltag
med vores børn. Det vil betyde, at der skal være en afdelingsleder eller leder i hvert hus. Her kan vi se at
Aabenraa Kommune kan få en besparelse fra 1. jan. 2015. Derudover tænker vi, at denne model vil skabe mest
ro for både børn, forældre og ansatte. Hvis/når man så om 5,10 eller 15 år står klar med en ny instituion kan
hele institutionen, personale med viden, erfaring og værdier flyttes sammen med børnene til de nye lokaler og
hermed få en matrikel.
VI har også nogle vigtige opmærksomhedspunkter i forhold til, store nye institutioner hvis det bliver en realitet.
Skarp opdeling mellem vuggstuen og børnehaven - både inde og ude.
Bevarelse af småbørnspædagogikken.
Forsigtighed ved brug af vikar på tværs af vuggestuen/børnehaven, da vuggestue børnene har stort behov for
trygge kendte voksne.
Bevarelse af små grupper, da det ellers kan skabe stressede børn og voksne.
Inddragelse af det pædagogfaglige personale i opbygningsprocessen!
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Vi er kede af at man vil ændre på et tilbud, der fungerer godt og hvor der er stor tilfredshed fra forældrene.
Hvis Aabenraa Kommune satser på befolkningstilvækst, burde man i første omgang sørge for at tilbyde det
forældrene efterspørger. Aabenraa kommune skal kunne tilbyde en bred vifte af pasningsmuligheder. Det vil
være attraktivt for tilflyttere med små børn. Vi har ikke hørten tilkendegivelse fra vores forældre der bifalder
store enheder til deres børn fra 6 mdr - 2 år!
Venlig hilsen Personalet i Vuggestuen Kernehuset.
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Den 16-4-2015
Bestyrelsen i Vuggestuen Kernehuset
fremsender hermed høringssvar vedr. strukturændringer på dagtilbudsområdet.
Vi ønsker en bevarelse af Vuggestuen Kernehuset, da vi mener at der i en by af Aabenraas størrelse
bør være en bred vif^e af tilbud på dagtilbudsområdet, herunder en institution som udelukkende
koncentrer sig om børn i alder 0-2 år. I den nuværende forældrekreds er der forældre der er Hyttet til
Aabenraa, netop fordi tier var mulighed for at B sine børn i en såkaldt "ren" vuggestue. Samtidig
har vi en unik placering i det centrale Aabenraa tæt på tJC-Syd, (hvorfra vi modtager danske
pædagogstuderende på den ordinære uddannelse samt belgiske studerende som gæster skolen), med
gode parkeringsmuligheder for de forældre der kommer både nord og syd fra.
Kernehuset har gennem tiden iSct henvist børn fra sundhedsplejen, fordi der har været pædagogiske
udfordringer omkring barnet og/eller familien. Bøni fra dagplejen er også blevet omplaceret til
Kernehuset, for at give det enkelte ham det bedst mulige tilbud. Der er i Kernehuset en stor faglig
kompetence som fungere pga. den specifikke faglige sparring omkring netop den udvikling børn i
alderen 0-2 år gennemgår.
Det er ærgerligt, at man ikke ønsker en undersøgelse af hvilken p<isningsform forældre i Aabenraa
by ønsker. Især når argumentet mod en undersøgelse er, at man som forældre vil have det man har
nu og om kort tid er man ude af systemet. De forældre der i dag benytter Kernehuset, er ikke
nøtivcndigvis færdige med at la bom, og er derfor også kommende bruger af dagtilbuddet.
Vi har forståelse for, at der tindes forældre der ønsker 0-6 års institutioner for at kunne aflevere
tiere børn på et sted, men vi etlcriyser en forståelse for, at étr er forældre der ønsker et tilbud hvor
der udelukkende er bøni i alderen 0-2 år, hvor personalet har uddannelse og stor erfaring på
området.
Bestyi'elsen har meget svært ved at imødekomme ønsket som en sammenlægning med Nygade
Børnehave. Nygade Børnehave har på intet tidspunkt kontaktet hverken leder eller bestyrelse for at
drøfte en eventuel sammenlægning. Derudover har vi svæil ved at forstilles os Kernehuset uden den
daglige synlige ledelse som vi har i dag.
På vegne af bestyrelsen ved Vuggestuen Kemchuset
Herdis Beiigts-Gildberg
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Aabenraa d. 16. april 2015

Høringssvar vedr. strukturændringer på dagtilbudsområdet i Aabenraa K o m m u n e
Personale og bestyrelse i Kongehøjens Børnehave stiller sig skeptiske overfor det høringsoplæg, som Børne- og
Uddannelsesudvalget i Aabenraa Kommune har sendt i høring.
Vi finder det meget urealistisk og uforstående, at man vil opnå en besparelse på 3 mio. kr. allerede pr. 1. januar 2016,
idet denne besparelse angiveligt primært skal søges realiseret ved at reducere ledelse, bygningsdrift samt
bæredygtighedstillæg. Urealistisk og umuligt, idet der endnu ikke er afsat midler til nybyggeri, som er en forudsætning
for, at man kan opnå denne besparelse.
Vi har derfor en klar forventning og et ønske om, at der kommer en konkret udmelding fra Udvalget om, hvorledes og
hvor man vil finde denne besparelse. Samtidig har vi også en klar forventning om, at denne besparelse ikke skaber
yderligere serviceforringelse på området.
En afklaring vil efter vores mening give den fornødne arbejdsro til at kunne iværksætte fornuftige og velovervejede
strukturændringer herunder indhentning og opsporing af relevant viden bl.a ift. hvad nuværende og kommende
børnefamilier i Aabenraa Kommune ønsker af tilbud på området. Vi ønsker dermed, at der gennemføres en
elektronisk forældreundersøgelse, så udbud og efterspørgsel hænger sammen.
Vi er positivt stemt overfor nytænkning og fornyelse på området. Dog mener vi, at en godkendelse af det udsendte
høringsoplægget, vil resultere I serviceforringelser. Med en evt. godkendelse, vil Aabenraa Kommune ikke længere
have en bred vifte af muligheder og tilbud på dagtilbudsområdet til nuværende og kommende børnefamilier, hvilket vi
mener, at Kommunen skal kunne tilbyde.
Det vil ikke kun være en forringelse på dagtilbudsområdet, men også for Aabenraa Kommune i sin helhed, da det kan
betyde fravalg i stedet for tilvalg.
Oprettelse af nye integrerede institutioner er vi til dels enige i Dog mener vi, at en sådan oprettelse ikke behøver
være ensbetydende med, at man lukker alle de eksisterende vuggestuer/børnehaver.
Ved oprettelse af nye integrerede institutioner ønsker vi, at der er en meget nøjagtig/skarp/præcis opdeling af
vuggestuedelen og børnehavedelen både hvad angår inde og ude arealer samt ift det pædagogiske arbejde

-

vuggestuepædagogik versus børnehavepædagogik.
I relation til dette ønsker vi, at ansatte I de respektive institutioner, skal have en afgørende Indflydelse på indretningen
af en ny integreret institution og/eller renovering af en eksisterende institution samt planlægning af eventuelle
sammenlægninger mellem nuværende institutioner.
Ved eventuelle sammenlægninger mener vi, at en reel sammenlægning først skal foretages, når de fysiske rammer
står færdige og indflytningsklare og at der i perioden op til sammenlægningen fortsat kun er én leder pr. institution pr
matrikel.
Vi mener, at der er grænser for hvor store daginstitutioner skal være. En institution med 150 - 200 børn er ganske
enkelt for stor.
Vi har en klar forventning om, at opmærksomhedspunkter fra den omtalte rapport i høringsoplægget; " Pædagogisl<
l<valitet i store og små daginstitutioner" - en rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små institutioner,
bliver inddraget i overvejelserne omkring institutionsstørrelsen.
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Vi er enige i, at såfremt Kommunen ønsker integrerede institutioner, skal der oprettes en institution i den sydlige del
af Aabenraa by, da denne placering vil opfylde kravet om en tæt beliggenhed ved Kongehøj Skolen samt opfylde det
logistiske ønske mange børnefamilier har ift. aflevering/afhentning af børn på samme matrikel.
Med dette høringssvar har vi en klar forventning om, at det inddrages i det videre arbejde samt i overvejelserne
omkring strukturændringer på dagtilbudsområdet.
Endvidere ser vi frem til en åben, tillidsfuld samt konstruktiv dialog med Aabenraa Kommune ift. eventuelle
kommende ændringer på dagtilbudsområdet.

På vegne af personale og bestyrelse i Kongehøjens Børnehave

Helle Jensen
Formand for Bestyrelsen
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Hormessvar vedr hfirinpsopiæp - dagtilbudsstruktur 2015
Vi har I institutionsbestyrelsen for vuggestuen Fjordtøkken nærlæst udvalgets høringsoplæg vedr
dagtilbudsstrukturen i Aabenraa by 201S
Vores høringssvar kan sammenfattes til følgende punkter
•
•
•
•

Der er behov for at tilbyde en ren Vuggestue i Aabenraa by
Der er stor nsiko for at en integreret institution med en vuggestue afdeling og en børnehave
afdeling bifver sammenblandet
Det er yderst vigtigt, at de fysiske rammer og pædagogikken er målrettet de O 2 åriges behov for
nærvær relationsopbygnmg, søvn og måltider
VI ønsker at bevare Vuggestuen Fjordløkken, evt med en tilbygning

VI har inden oplægget sendtes i høring indsendt et forslag tii udvidelse af Vuggestuen Fjordiøkken og vi
ønsker at genindsende selv samme forslag, ud fra følgende betragtninger

Integrerede institutioner
I høringsoplægget lægges der op til 3 integrerede institutioner i Aabenraa by Som udgangspunkt er det
vores syn, at det er positivt, at der også oprettes integrerede institutioner, da det vil tilgodese de forældre,
der måtte ønske at have deres barn i en 0-6 års institution
Vi er dog ikke entge i, at en vuggestue-afdeling i en integreret institution kan erstatte en ren vuggestue De
store integrerede institutioner bliver valgt netop af hensyn til stordriftsfordele og den optimale
ressourceudnyttelse Det tigger vei som en naturlig ting hen, at børnene skal samles på få stuer i
ydertimerne, samt at personalet i den integrerede institution skal hja-lpe hinanden ved sygdom, kurser og i
øvrigt "dække hinanden ind" Det kan derfor ikke undgås at der vil ske sammenblanding af børnehave og
vuggGstueafdeling, for hvis dette ikke er tilfældet, vil besparelsen ved at lave institutionen integreret gøres
væsentligt mindre Det vil give kommende nye brugere et farvrængot billede, af hvad de kan forvente, hvis
der lægges op ttl, at der er tale om en ren vuf^gestue og en ren børnehnve, blot samlet i et hus Det vi!
simpelthen ikke være muiigt at holde de to afde'inger fuldstændig adskilte

Fysiske rammer
På side 13 er der i høringsoplægget oplistet en række forudsætninger for et optimalt "fysisk' rum Det er
vores opfattelse, at Vuggestuen Fjordløkken på alle områder lever op til disse De fysiske rammer har en
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afgørende medindflydelse på børns tnvsef, udvikling og læring I Vuggestuen Fjordiøkken er det det, v\
værner om
Vores rammer tilgodeser helt målrettet det O 2 ånges barns behov for såvel fysisk udfoldelse, mulighed for
at trække sig titbage til ro og aktiviteter i mindre grupper Vi har en unik legeplads med kuperet terræn og
gåafstand til strand og skov, som udgør et centralt element i hverdagen Ydermere tilgodeser rammerne ti!
fuJde den ro, der er brug for, når det lille barn skal sove, hvilket sker på alle dagens timer
Derudover gør vi igen opmærksom på, at vores bygninger er tidssvarende, og at der i perioden 2012 2014
er investeret et betragteligt beløb på nyt køkken, energibesparende foranstaltninger samt en opdatering af
indretning, nye døre etc i relation til gældende regler for brandsikkerhed
Det kan synes som en mindre institution, når vt ser på et helt konkret tal - 46 børn Dog vil vi gerne gøre
opmærksom på, at når der er tale om 0-2ånge børn, så svarer de 46 vuggestuebørn ttl en børnehave med
92 børn Dette set i relation ti! de budgetmæssige rammer og i relation til personaletimer

Pædagogikken
I en vuggestue, hvor der udelukkende er 0-2 årige børn, er børnene kendt med hele personalet, hvilket
giver stor tryghed i hverdagen Små børn har brug for overskuelighed og få, men tætte relationer Der er
fokus på lige præcis denne aldersgruppes udvikling, trivsel og lænng, og hele personalet er kompetent på
småbørnspædagogik, hvilket er noget væsentligt andet end børnehavepædagogik
I vuggestuen tilgodeses de børn, som har særlige behov for ro, overskuelighed, og de støttes i deres eget
tempo 1 en hensigtsmæssig udvikling Det kan fx være flygtninge børn, børn med høretab og børn fra
ressourcesvage familier, som har behov for vedvarende hensyntagen og afskærmning fra den øvrige
børneflok Vi kan tilrettelægge det pædagogiske indhold og den daglige rytme, udelukkende med
udgangspunkt i de O 2 årtges behov Det betyder f eks, at børnene kan sove, når de hver især har behov for
søvn, og måltiderne afpasses efter det enkelte barns døgnrytme Der er dagen tgeiincm overskuelighed og
forudsigelighed for det enkelte barn Der er plads til at gå på opdagelse alt efter udvikling og behov
Netop de få og nære relationer de overskuplige fysiske ramm(;r og et personale, der alle er spei-ialister i
småbørnspædagogik, vil aldng kunne tilbydes i samme grad i en stor integreret institutton

Ledelse
Med henvisning tii den nyhg udarbejde rapport fra "Det Nationale in^ititut For Kommuner og Regioners
Analyse og forskning (Kora)', anbefales det optimale lederspænd at være 14 20 medarbejdere Dette vil
Vuggestuen Fjordløkken leve op til Dette uanset om Fjordløkken vil skulle rumme 48, 53 eller 60 børn

Et alternativt forslag
Vi genfremsætter vores ttdhgere fremsendte forslag Vuggestuen Fjordløkken har og-iå fremad pn
berettiget eksistens som en Vuggestue for børn 0-2 år
Vuggestuen Fjordløkken kan uden større foranstaltninger rumme op til 53 småbørn Bevaringen af
vuggestuen kan også indebære, at der taves en tilbygning, så vuggestuen fremover rummer 60 børn Vi har
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som bilag vedlagt oversigt over økonomi ved en evt tilbygning ttl Vuggestuen Fjordløkken (bilag 1} samt en
oversigt heraf (bilag 2), udarbejdet af Arkitekttegnestuen Aabenraa ApS
Vi har gennem møder med institutionsbestyrelserne for Nørrevang Børnehave, Aabenraa Børnehus og
Vuggestuen Kernehuset fået tilkendegivet, at der er opbakning til en bevarelse af Vuggestuen Fjordiøkken
som et fortsat tilbud til forældre som ønsker én ren vuggestue Vi er vidende om, at bestyrelsen for
Vuggestuen Kernehuset vii gå positivt ind I et samarbejde om, at Kernehuset nedlægges som vuggestue, og
at børn og personale herfra kan tilgå Vuggestuen Fjordiøkke saml tit oprettelsen af 2 småbørnsgrupper i
henholdsvis Nørrevang Børnehave og Aabenraa Børnehus Herved tilgodeses både muligheden for ren
vuggestue og for de integrerede institutioner

Økonomi
Vi ser med stor bekymring på, hvorledes udvalget vil finde de besluttede besparelser i 2016, sådan som det
skildres i hønngsoplægget Vi mener, at vores indsendte forslag kan bidrage til, at besparelsen på realistisk
VIS kan findes, vei og mærket på en måde, som ikke får konsekvenser for normeringen i dagtilbud
Vt vil gerne samtidig tydeligt understrege vigtigheden af, at der ikke øves yderligere besparelser på
normeringen i dagtilbud, da dette vit få afgørende betydning for den pædagogiske kvalitet over hele tmjen

Afsluttende bemærkninger
Vi taler for og bakker op om, at Aabenraa Kommune fremadrettet får en bredere vifte af dagtilbud, end det
er tilfældet i dag Dette ser vi som en positiv udvikling for forældre til småbørn i Aabenraa kommune
Vi vil dog understrege betydningen af definitionen på en bred" vifte af dagtilbud, som nødvendigvis må
omfatte tilbud, som tilgodeser både kommunal dagpleje, ren vuggestue, integrerede institutioner,
specialpædagogiske tilbud til børn med særlig fysiske/psykiske udfordnnger-med vægt på forskellighed i
størrelse, pædagogisk indhold og målgrupper Vi spr det som værende en vigtig dei af det at kunne VcTre en
attraktiv kommune, også t relation til nve kommpnd*' borgere
Vi hører generelt fra forældrene, at der ønskes en bred vifte af dagtilbud - og særligt hører vi, at det vil
være et stort tab for Aabenraa Kommune, hvis kommunen ikke fremover kan tilbyde pasning i en ren
vuggestue £n kommende forældre har \ en mail til vores leder af Vuggestuen skrevet følgende om sit syn
på de påtænkte strukturændringer
"Sådan som vi ser det Det er muligt at man kan spare penge nu og her, ved lukning af
institutioner, men vi synes ikke at hønngsforslaget fortæller noget om de økonomiske
konsekvenser det kan have på lang sigt hvis børn ikke får en tryg og rolig start på livet Især i
en tid tivar man snakker meget om hensyn til sensitive og indadvendte børn, hvor passer de
ind I kæmpe Institutioner^ Vi kigger i øjeblikket på hus i kommunen, men overvejer stærkt at
flytte til en anden kommune, hvis det politikerne vil er at lave børnefabrikker '

Vt kan fuldt ud tilslutte os den bekymring, som bliver skildret i mailen
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Det kunne skabe stor anerkendelse af Aabenraa Kommune, hvis kommunen tilrettelægger fremtidens
dagtilbud som en bred vifte og med aktiv brug af eksperternes anbefalinger. Det kan i høj grad medvirke tit,
at Aabenraa Kommune kommer på landkortet som et attraktivt sted at bosætte sig for småbørnsfamilier.

På vegne af Vuggestuen Fjordløkkens Institutionsbestyrelse

totte KattTarinVlyst,'bestyrelsesformand
Fjord vej 76
6200 Aabenraa
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HØRINGSSVAR VEDRØRENDE STRUKTURÆNDRINGER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET
I AABENRAA KOMMUNE
IH

Den 23 04 2015

Børne-& uddannelsesudvalg
Tinglev Midt 2
6263 Tinglev
Aabenraa kommune
Hermed et hønngssvar fra Vuggestuen Fjordløkkens MED Udvalg, hvor vi gerne vil tale for en bevarelse af
Vuggestuen Fjordiøkken som selvstændig enhed
I 2015 har der i medierne været debat om børns trivsel i store og små institutioner Rapporten "Pædagogisk
kvalitet 1 store og små daginstitutioner" består af undersøgelser vedr børns trivsel, læring og udvikling I
rapportens konklusion fremhæves kendskabet til det enkelte barn, omsorg, næn/ær, og relationsdannelse,
som det der er mindre af i store institutioner 1 Vuggestuen Fjordløkken har vi altid haft fokus på disse, når
VI taler pædagogik og pædagogiske aktiviteter i vores institution Vi deler vores stuegrupper op i mindre
grupper, både aldersopdelte og blandede grupper, der bliver dannet ud fra børnenes specifikke
udviklingsbehov Vi sikrer hermed, at det enkelte barn udoverat være en dei af stuegruppen med 11-12
børn også indgår i rammer for samvær i mindre grupper med 4 børn
Der er stor forskel på det pædagogiske arbejde i en vuggestue og i en børnehave I vuggestuen er det
nærværet og omsorgen for det lille barn, der er i højsædet Det er vigtigt, at de voksne opfanger de små
signaler barnet sender, og har et indgående kendskab ttl betydningen af disse hos det enkelte barn De
voksne omkring det lille barn skal sætte ord på handlinger og oplevelser og på, hvad den voksne ser barnet
udtrykke Tempoet i en vuggestue er lavere end i en børnehave, da det lille barn har brug for mange
gentagelser Det er af stor betydning, at personalet har et godt kendskab til det lille barns fysiske og
psykiske udvikling, så det e'' mjligt at iave en tidlig indsats og t'Irettelægge aktiviteter, der styrker alle
barnets udviklingsområder og kompetencer
i høringsoplægget fremgår det, at de integrerede instituttoner med vuggestue og børnehaveafdeling, skal
skabe bedre mulighed for fleksibilitet og udnyttelse af personaleressourcer i forhold til
"ydertidspunkterne", sygdom og andet fravær Dette bekymrer os, da det kan betyde, at personalet således
kommer til at dække ind i begge afdelinger Dette ser vi ikke som hensigtsmæssigt, da småbørnspædagogik
og børnehavepædagogik ikke er det samme Kendskabet til det enkelte barn ui! ikke være mulig i samme
grad 1 en institution tned aver iOO børn Herved vil omsorgen nærværet og relationsdannelsen blive af en
anden kvalitet

• Vuggestuen Fjordiøkken er normeret tii 45 vuggestuebørn Da vuggestuebørn tæller dobbelt, svarer det
til 92 børnehavebørn og kræver en personalestab, der ligeledes er dobbelt så stor Efter de lovmæssige krav
til antal m2 pr barn, kan vi rumme 53 vuggestuebørn i institutionen
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• Vuggestuen Fjordlokken er godt indrettet, så børnene kan udfolde sig og trives Det er en tidssvarende
institution som vi vediigeholder ud fra de økonomiske midler, der er til rådighed I slutningen af 2013 hk vi
etableret ny lovpligtig brandalarm, samt nyt ventilations- og klimaanlæg, og i 2014 fik vi nye branddøre Vi
har et nyt industnkøkken, hvorfra der hver dag tilberedes et varmt, sundt og nærende måltid ud fra vores
kostpolitik og de lovmæssige krav, der stilles vedrorende børn 10-2-årsalderen
• Vuggestuen Fjordløkken modtager børn fra mange steder i kommunen, bl a fra Stubbæk, Hostrup Skov,
Rødekro og kvarteret omkring Vuggestuen Fjordløkken Der ligger store virksomheder med mange
arbejdspladser omkring vuggestuen, f eks Sydbank, rådhuset og Landboforeningen, hvorfra vt modtager
mange af de ansattes børn Vi mærker forældres ønske om netop Vuggestuen Fjordløkken, bl a med
baggrund i den beliggenhed som vuggestuen har og med baggrund i vuggestuens praksis og gode ry
• Vuggestuen Fjordløkken har en unik legeplads Det er en naturlegeplads med bakket terræn, bærbuske og
frugttræer En DGl-konsulent og natun/ejleder, som vuggestuen har samarbejdet med, har udtalt, at blandt
de 100 legepladser, som han kender t Danmark, er det den legeplads, der bedst fremmer børns motoriske
og sansemæssige udvikling Vi har stor fokus på natur og ude liv i institutionen, og legepladsens udformning
er derfor af afgørende betydning for pædagogikken
Vuggestuen Fjordløkken ligger i den sydlige bydel med helt fantastiske naturomgivelser skov, strand, bæk,
marker og gangstier i et bilfrit omrade Det er muligt at gå til alle disse naturoplevelser med
vuggestuebørnene Pågrund af vuggestuens placering kan vi give børnene en bred vifte af mangeartede
naturoplevelser Hvorfor flytte vuggestuebørnene væk fra sådanne muligheder'
VI mener, at der er mulighed for at bevare en "ren vuggestue" i det gode miljø, vi har nu, og som ikke kan
findes tilsvarende andre steder Vt foreslår derfor at bygge en ekstra længe på den eksisterende institution
Herved bevares vugges tue miljøet og de optimale rammer Vi ser fortsat Vuggestuen Fjordløkken som en
selvstændig enhed, med egen leder, der har et helt specihkt kendskab til vuggestue, både hvad angår det
lille barns udvikling, personale ledelse og vuggestuens drift Der vi! være gode muligheder for at bevare den
høje faglige kvaiitet og for at videreudvikle den Vi er en velfungerende uddannelsesinstitution, som der er
stor søgning tii Vi har t Fjordløkken altid 2-3 studerende, hvilket vi ønsker at fortsætte med Vi ser stor
værdi 1 at kunne bidrage til uddannelse inden for småbørnspædagogik
Med en "ren" vuggestue i Aabenraa vil forældre have bredere valgmulighed og del kan være medvirkende
til at få potentielle tilflyttere til at vælge Aabenraa, ligesom det kan være medvirkende tit at Aabenraafamilier ikke tænker på at fraflytte byen med baggrund i dagmstitutionsstrukturen

På vegne af Vuggestuen Fjordløkkens personale

Tillidsrepræsentant Mette Brønd Astrup

vuggestuen Fjordiøkken
Fjordiøkke 1
6200 Aabenraa
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Høringssvar
Forældrebestyrelsen for Børnehuset Bakkebo udtrykker stor bekymring for Aabenraa
Kommunes planer på pasningsområdet for de kommende år.
Bestyrelsen konstaterer og er særdeles bekymrede for følgende fire forhold:
1. at sammenlægning af institutionerne vil medføre, at der i Bakkebo skal
normeres til op til 150 børn i stedet for at de 70, der er i dag.
2. at udvidelser på bygningerne tages fra legepladsens areal, således at dobbelt så
mange børn skal dele mindre udeareal end de har til rådighed i dag.
3. at børnehavens indre skal bygges om, således at børnenes nuværende
fællesarealer bliver inddraget til en ekstra stue, hvilket vil give børnene mindre
plads til fysisk udfoldelse indendøre.
4. at ændring af børnehusets indretning betyder, at der er ikke længere vil være
ubesatte rum, hvor pædagogerne kan være ene med et enkelt eller mindre
grupper af børn, der har behov for omsorg eller særlig opmærksomhed.
Samlet set vil alle børn og voksne i Børnehuset Bakkebo opleve, at de skal være mange flere
på meget mindre plads, og dermed opleve en klar forringelse af deres nuværende
pasningstilbud og arbejdsplads.
Allerede på nuværende tidspunkt har forældrebestyrelsen fået henvendelser fra bekymrede
forældre, der overvejer at melde deres børn ind i private børnehaver.
Forældrebestyrelsen mener i øvrigt, at Aabenraa Kommunes Børn og Ungeudvalg bør tage
vores børns trivsel meget alvorligt, og det gør udvalget ikke ved at forringe de fysiske rammer
og indføre storby tilstande ved at sammenlægge byens institutioner.
På vegne af forældrebestyrelsen for Børnehuset Bakkebo.
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Til:
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Kirsten Kaack Johansen
22. april 2015 17:17
postkasse dagtilbud
Høringssvar vedr. Dagtilbudsstruktur 2015

Høringssvar vedr. Dagtilbudsstruktur 2015
-Vi ser nogle udfordringer og problematikker i forhold til markant større institutioner, samtidig med at det undrer os,
at Aabenraa Kommune arbejder hen mod dette på trods af, at den nye forskning anbefaler det modsatte.
{Rapport: "Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner" af Grethe Kragh-Muller og Charlotte Ringmose}

Hvis Børnehuset Bakkebo skal udvides til at kunne rumme 100-150 børn, ser vi disse udfordringer/problematikker:
-Børnehuset Bakkebo er en institution med mange M2 men meget få rum. Allerede nu med det antal børn vi har,
mangler vi små rum til feks. to-sprogsstimulering, sprogscreeninger, varebestilling, teammøder, forældresamtaler,
PPR's arbejde med børn osv.
Denne problematik bliver markant større ved et stigende antal børn.
Vi kan igen henvise til føromtalte "Rapport", som anbefaler små rum til små grupper i forhold til børns trivsel, lærinf
og udvikling. Samtidig mindsker små rum belastende arbejdsvilkår, så der kan arbejdes udfra pædagogiske
overvejelser og børnenes behov, fremfor de ufleksible strukturer "Rapporten" fastslår, at store institutioner med
store rum ofte kræver.
-Hvis strukturændringen kræver udbygning af Børnehuset Bakkebo, giver det en mindre legeplads til flere børn,
hvilket medfører færre motoriske udfoldelsesmuligheder. Her er det vigtigt med en hensigtsmæssig
tilbygning/overbygning, som tilgodeser det der er bedst for børnene.
Et andet forslag kunne være at købe tidligere Guldbjergparkens bygninger.
-Børnehuset Bakkebo er en institution med madordning (forældrefinanseret), som vi ønsker at bevare.
Vi har mange børn med anden etnisk baggrund, og vi mener det er vigtigt, at de oplever den danske madkultur.
Det større antal børn kræver selvfølgelig visse ændringer/tilpasninger i det nuværende køkken.
Vi har I 2013 sammen med bestyrelsen indsendt et høringssvar, hvor vi beskriver vores begrundelse for en
madordning til de yngste børn
Vi mener vores begrundelse ligeledes gælder de 3-6 årige, og derfor vedhæfter vi det som bilag.
MVH. Personalet i Børnehuset Bakkebo.
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FDDB  Foreningen De Danske Børneinstitutioner
Kontor: Forstallé 13, 6200 Aabenraa
TIf. 73 76 86 90
EMail. pkp@aabenraa.dk
www fddb.dk

Aabenraa Kommune
Dagtilbud
Tinglev Midt 2
6360 Tinglev
Mail: dagtilbud@aabenraa.dk

Aabenraa, den 26.4.2015
j.nr pkp/ stmkturændringer,06,høring,2015,i

Høringssvar til dagtilbudsstruktur 2015.
Børne og Uddatinelsesudvalget har den 13.3.2015 udsendt "Dagtilbudsstruktur 2015" i høring.
FDDB ønsker indledningsvis at takke for et kvalificeret hørings materiale samt en tilpas rummelig
høringsfrist, som har muliggjort en grundig behandling i de respektive fora.
Høringssvar fra FDDB fremsendes hermed. Det skal i den sammenhæng nævnes, at FDDB er en
forældreorganisation, som —jfr. vedtægtens § 2, stk. 2  har som sit formål "at øve indflydelse på
vilkårene for børns udvikling samt at arbejde for størst mulig grad af reel forældreindflydelse på
dagtilbudsområdet".
Nærværende høringssvarer udarbejdet påbaggrund af de 2 afholdte dialogmøder (den 16,12.2014
samt den 14.4.2015), et af FDDB afholdt fællesmøde for alle berørte FDDBinstitutioner den
5.3.2015, efterfølgende input fra institutionsbestyrelser samt FDDBbestyrelsens drøftelser på
møderne den 20.1.2015, den 24.2.2015 og den 21.4.2015.
Isoleret set kan en budgetreduktion på 3,0 mio. kr. forekomme overkommelig. E rfaringen inden for
området fra tidligere strukturændringer skaber dog en naturlig afstandtagen, når besparelser kobles
med anlægsinvesteringer, idet erfaringen er, at investeringerne først gennemføres flere år efter, at
besparelserne er effektueret. Dette er den klare erfaring fra de tidligere strukturændringer.
Samtidig skal det nævnes, at der alene siden 2010 er gennemført direkte serviceforringelser på
dagtilbudsområdet (06 års området) på op mod 20%, jfr. vedhæftede analyse af tildelingen til
området.
Der henvi,ses herudover til vedhæftede konkrete bemærkninger til hønngsforslaget.

Med venlig hilsen ,'

Mette M. Larsen
formand

Povl Kylling Petersen
forretningsfører

FDDB (Foreningen De Danske Børneinstitutioner) liar 75 års erfaring
i udvikling og drift af selvejende og private daginstitutioner
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FDDB - Foreningen De Danske Børneinstitutioner
»

*
26.4.2015
HØRINGSSVAR
1. FDDB havde grundlæggende gerne set, at de foregående strukturændringer fra 2010 og 2012 var
blevet fuldt implementeret (også anlægsmæssigt), før der påbegyndtes nye strukturovervejelser.
2. Ved skrivelse af 9.3.2015 anbefalede FDDB i en henvendelse direkte til Børne- og
Uddannelsesudvalgets medlemmer, at der forinden endelig stillingtagen til den fremtidige,
langsigtede struktur blev foretaget en kortlægning - evt. ved en elektronisk
spørgeskemaundersøgelse - af daginstitutionsbrugemes behov og ønsker. FDDB havde naturligvis
fortsat gerne set, at høringsmaterialet var blevet yderligere kvalificeret via en sådan undersøgelse.
3. Det må anses for væsentligt, at en fremtidig dagtilbudsstruktur understøtter Aabenraa Kommunes
vækststrategi og medvirker til at skabe yderligere bosætning. Derfor bør strukturen bygge på
mangfoldighed og alsidighed i filbuddene, fleksibilitet i ydelsen (også med hensyn til
åbningstider) og frem for alt kvalitet i tilbuddet. Nutidens forældre er meget bevidste om, hvad de
mener et dagtilbud skal kunne tilbyde. Det er FDDB's holdning, at tilbuddene bør afspejle
forældrenes berettigede forventninger.
4. FDDB anerkender, at forældrene ønsker mangfoldighed, valgmuligheder og fleksibilitet. Derfor
tager FDDB afstand fra en fremtidig dagtilbudsstruktur i Aabenraa by, som alene bygger på 2-3
store 0-6 års institutioner med op til 150 børn. Der skal ikke herske tvivl om, at store institutioner
med op til 150 børn sagtens kan være veldrevne og velfungerende. Det er Løjt Børnehus (med
over 100 børn) et godt eksempel på. Men store institutioner kan ikke stå alene, idet der er mange
forældre, som udelukkende efterspørger den lille, overskuelige institution med 40-60 børn eller
færre. Det vil derfor effer FDDB's opfattelse være en fejltagelse, hvis det kommunale/selvejende
dagtilbud i Aabenraa By alene kommer til at bestå af store institutioner. I så fald vil forældre enten
"tage skeen i egen hånd" og etablerer privatinstitutioner, eller vælge at gøre brug af en af
mindretallets 13 små, private dagtilbud i kommunen - som tilmed modtager en økonomitildcling,
der især for 0-2 års området ligger væsentligt over de øvrige institutioners, og derfor reelt må
betegnes som konkurrenceforvridende.
5. Store institutioner bør i givet fald indrettes "efter fremtidens behov", herunder som "den lille
institution i den store". FDDB indgår gerne i et udviklingsarbejde med henblik på at skabe
"fremtidens daginstitution". En nyligt udkommet rapport fra Aarhus Universitet er delvis skeptisk
i forhold til store institutioner. Denne skepsis bygger bl.a. på en erfaring om, at
personalenormeringen efter insfitutioncrs sammenlægning til én stor insfitution reduceres, så
potentialet af muligheder i den store insfitution forbliver uindfriet.
6. FDDB tager afstand fra den foreslåede lukning af 2 vuggestuer. Vuggestuerne har de seneste år
været udsat for voldsomme serviceforringelser, og modtager i dag samme økonomitildeling som
småbørnspladser og dagplejen. Derfor rummer nedlæggelse af vuggestuer ikke i sig selv en
besparelse. Vuggestuerne løser samfidig mange småbørnspædagogiske opgaver, som vanskeligt
lader sig løse i dagplejen eller i store 0-6 års institutioner. Lukning af vuggestuerne vil ikke
harmonere med Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018, hvoraf det fremgår, at "De fællesslmher,
som hørn og unge indgår i, har stor betydning for deres udvikling og læring. Derfor arbejder vi
med at skabe gode og robuste fællesskaber for alle bom og unge, fra de første gang møder i
vuggestuen eller dagj?lejen, i børnehaven, og til de forlader folkeskolen. Vores udgangspunkt er,
at et barn har bedst af at vokse op som en del af del almene fællesskab ". Forslaget om lukning af
vuggestuerne kolliderer derfor med Aabenraa Kommunes ønske om at være vækstparat, og være
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en attraktiv bosætningskommune. Det er derfor FDDB's holdning, at mindst 1 vuggestue bør
bevares.
7. FDDB kan dog tilslutte sig, at der med henblik på at skabe mangfoldighed og valgfrihed gives
mulighed for, at alle børnehaver, hvor de fysiske rammer muliggør det, kan ændres til 0-6 års
institufioner.
8. Det er en kendsgerning, at børnetallet de seneste år har været stærkt faldende. FDDB anser faktisk
faldet i børnetal for at være én af kommunens allerstørste udfordringer. Et fald fra ca. 600 fødsler
årligt fil nu ca. 500 fødsler årligt vil på sigt fa meget store konsekvenser, FDDB anderkender
derfor, at det kan være nødvendigt at foretage en tilpasning af pladsantallet og
institutionsstrukturen. Samtidig stiller FDDB sig tvivlende overfor, om der — som høringsforslaget
bygger på - vil være filstrækkeligt med børn i Aabenraa By fil 3 store institutioner. Også af den
grund anbefaler FDDB, at høringsforslaget kvalificeres yderligere for såvidt angår Aabenraa By.
9. Der efterlyses en præcisering af, om besparclseskravet udgør 3,0 mio. fra 2016, eller netto 1,5 mio
kr,, som det også har været nævnt. FDDB tinder det ærgerligt, at der i forbindelse med
strukturplanerne er besluttet et konkret sparekrav. Vi havde gerne set, at man havde anvendt
samme firemgangsmåde som ved skolernes strukturændringer, hvor der ikke forlods var udmeldt et
konkret sparekrav, men derimod en beslutning om, at halvdelen af besparelsen skulle forblive på
området til styrkelse af kvaliteten.
10. Det anses for vigtigt, at økonomiske og organisatoriske sammenlægning af institutioner først
gennemføres, når den fysiske sammenlægning på samme matrikel er tilendebragt, I forbindelse
med de seneste strukturændringer er der, som nævnt indledningsvis, gennemført flere
organisatoriske sammenlægninger, uden at de fysiske rammer er ændret. Erfaringen herfra er, at
denne situation er uholdbar, og mest af alt får karakter af en spareøvclse. FDDB hilser derfor med
tilfredshed, at høringsmaterialet lægger op til, at der skal være "1 leder på hver matrikel".
11. FDDB vil anse det for bekymrende, hvis der slet ikke skulle være et kommunalt/selvejende
dagfilbud i hele GI. Kongevej-kvarteret, hvor nærmeste dagtilbud i givet fald vil være
mindretallets eller friskolens privatinstitutioner,
12. Det er en kendsgerning, at større anlægsinvesteringer på dagtilbudsområdet har måttet afvente
færdiggørelse af investeringerne på skoleområdet som følge af ny skolestruktur. Der udestår
således fortsat store anlægsinvesteringer i forbindelse med implementering af strukturplanerne på
dagfilbudsområdet fra 2010 og 2012 (Stubbæk, Høje Kolstrup, Rødekro, Padborg og Tinglev).
Disse investeringer bør efter FDDB's opfattelse gennemføres før der planlægges nye
strukturændringer.
13. Det skal nævnes, at FDDB har været aktiv medspiller i forbindelse med organisatorisk og
ledelsesmæssig implementering af de tidligere strukturplaner. F.eks. har FDDB taget initiativ til
udfasning af Guldbjergparkens Børnehave ved flytning til Borgm. Finks Gade, hvorved
huslejeomkostningen er nedbragt med ca. kr. 400.000 årligt. Denne flytning har dog efterfølgende
vist sig at være vanskelig at få administrafivt implementeret budgetmæssigt.
14. Det skal nævnes, at med det nuværende administrationsgrundlag, som af forvaltningen er indgået
med de faglige organisafioner, vil nedlæggelse aflederstillinger ikke medføre en besparelse for
kommunen, idet der ikke sker særskilt tildeling til ledcrsfillinger. Samtidig skal det nævnes, at
rcdukfion af antallet af små insfitufioner ikke i sig selv jfr. administrationsgrundlaget bør medføre
besparelser i bæredygtighcdslillægget.
15. Som en forældrcledct organisation anser FDDB det naturligvis for vigtigt, at evt. nye institutioner
af hensyn til den direkte forældreindflydelse filrcttclægges som selvejende institutioner.
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16. Afsluttende skal det nævnes, at FDDB og de under FDDB hørende insfitufioner gerne indgår i det
videre arbejde med at fremtidssikre dagtilbudsstrukturen i Aabenraa Kommune, og også
fremadrettet lægger vægt på et godt samarbejde med Aabenraa Kommune.
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Foreningen De Danske Børneinstitutioner

9.4.2015 op

Takstoversigt og udvikling i 2010  2015 på daginstitutionsområdet  prisniveau 2015
Nøgletal for løn tildeling
Vuggestuer
Børnehaver
Leder + souschef tillæg

obs.
2010
2.225,56
1.069,67
235.280,00

2011
2.146,94
1.020,84
236.010,00

2012
2.146,96
1,020,81
238.579,00

2010
119,33
58,39

2011
116.12
56,22

2012

2010
70,71
10,39
25,04
25,04
25,04

2011
43,16
10,21
25,26
25,26
19,96

2012
43,48
10,28
25,41
25,41
20,11

2013
2.167,45
1.030,62
245,307,00

obs.
2014
. "2015
:
2.036,94
2,063,00 Note 1
1.040,40
1.054,00 Notel
0,00
0,00

Nøgletal for børnerelaterede udgifter
Vuggestuer
Børnehaver

,2013 ..
118,12
57,18

2014

„ ,2013^. \,
43,95
10,39
20,78
20,78
20,78

2014

■

2015

0
0

0 note 2
0

Nøgletal ejendomsvedligeholdelse
indvendig vedligeholdelse
legeplads og udenomsarel vedligeholdelse
udvendig vedligeholdelse kategori 1 {alder 0  5 år)
udvendig vedligeholdelse kategori 2 {alder 6 10 år)
udvendig vedligeholdeise kategori 3 { aider over 10 år)

■- 2015

'

Obs: I 2014 og 2015 er nøgletallet ind. Vikarmidler på 6% for vuggestuer og 4%for børnehaver samt 6,31% i aktivitetspenge. Ledertillæggel er faldet bort
2014 og 2015 en yderligere besparelse i forhold til ovenstående. I 2014 og 2015 erderforældrebetalt madordning.
Note 1: forskellen i 2014  2015 skyldes pulje til studerende som blev taget ud af nøgletallet i 2014 og lagt tilbage i 2015
Note 2: I 2014 er der et nøgletal som indeholder lønmidler, aktivitetspenge uddannelse m.m.
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For helt at synliggøre b esparelserne på daginstitutionsområdeter her en beregning af en 40 børns-og en 80 børns daginstitution i 2010 -2015
2010 "
2012 ~
2013^V" n ■■ 2014 - %
Tildeling til en 40 børns vuggestue:
?
2011
' > 2015« ^i'
40 børn
4.362.092,55 4.208.003,23 4.208.047,25 4.248.198,53 3.992.402,40 4.043.480,00
leder/souschef tillæg
245.307,00
235.280,00
236.010,00 238.579,00
vikarmidler
275.842,35
266.640,79
266 797,58
269.610,33 239.544,14
242.608,80
Aktivitetsmidler
290 094,21
280.417,23
280.582,12
283.540,20
lait
5.163.309,11 4.991.071,26 4.994 005,94 5.046.656,06 4.231.946,54 4.286.088,80
Noget af besparelsen skyldes madordningen som blev sparet væk i 2014
Samme regnestykke for en 40 børns børnehave:
Tildeling til en 40 børns Børnehave:
40 børn
leder/souschef tillæg
vikarmidler
Aktivitetsmidler
lait

2010
2011
2012 
2013
2014
. 2015 %:
2.096.543,48 2.000.849,99 2.000.785,13 2.020.007,60 2 039.184,00 2.065.840,00
245.307,00
0,00
235.280,00
236.010,00 238.579,00
0,00
89.574,57
90.612,58
93.272,94
89.474,40
0
0
147.138,06
141.145,87
141 303,88
142.941,35
0
0
2.572.234,48 2.467.480,26 2.470.242,57 2498.868,54 2.039.184,00 2.065 840,00

Tildeling til en 80 børns vuggestue:
80 børn
leder/souschef tillæg
vikarmidier
Aktivitetsmidler
alt

2010
2012 '
■ 2013'^'^ ^\
' 2011'
2014-, '-' ' -2015'r
8.724.185,09 8.416 006,45 8.416.094,51 8.496.397,05 7.984.804,80 8.086 960,00
245.307,00
235.280,00
236 010,00 238.579,00
0,00
0.00
537 567,91
524.502,24
519.120,99 519.280,41
479.088,29
485.217,60
545.942,24 546.109,90
551.601,53
565.342,25
10.062.375,25 9.717.079,68 9.720.063,81 9.817.807,82 8.463.893,09 8.572.177,60

Titdeling til en 80 børns børnehave:
80 børn
leder/souschef tillæg
vikarmidler
Aktivitetsmidler
alt

-. *

2010
2013 v"
-2011.
> 20122014„>
2015, i
4.193.086,95 4.001.699,99 4.001.570,26 4.040.015,20 4.078.368,00 4.131.680,00
238.579,00
245.307,00
235.280,00
236.010,00
0,00
0,00
169.605,97
171.412,89
177.134,68
169.508,40
279.429,95
267.399,50 267.553,42
270.403,83
4.884 931,59 4.674.617,88 4.677.308,65 4.727138,92 4.078368,00 4.131 680,00
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Tinglev
Bestyrelserne i Børnehaven Sønderskov og
Børnegården Nørreager
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Til Dagtilbud

Tinglev den 23/4-2015

Tinglev Midt 2
6360 Tinglev

Fælles høringssvar til Dagtilbudsstruktur 2015 fra Børnehaven
Sønderskov & Børnegården Nørreager

Samarbejdet vores to institutioner imellem er udbygget de senere år. Der er
afholdt fælles bestyrelsesmøder, bestyrelseskurser og fælles
personaleuddannelse. Desuden er samarbejdet omkring de kommende
børnehaveklassebørn udvidet betragteligt.
Vi ønsker stadig en sammenlægning af vores to institutioner i en nybygget
integreret institution, og vi ser gerne at Tinglev opprioriteres på
anlægsbudgettet, så alle ledelsesmæssige, driftsmæssige og økonomiske
fordele kan opnås ved, at vi er samlet på én matrikel.
Bestyrelserne er klar til en sammenlægning. Personalegrupperne er ligeledes
meget motiveret for en sammeniægning. Vi afventer derfor kun en
anlægsbevilling samt en dato for opstart af byggeri. Vi kan ikke komme
længere i vores sammenlægning, før vi har de fysiske rammer til det. Jo
længere tid en fysisk sammenlægning udskydes, des mere vil der være øgede
udgifter til vedligeholdelse og renovering af begge nuværende institutioner.
Tinglev modellen bygger på én integreret institution med en vuggestue- og
børnehaveafdeling. Som udtalt af udvalgsformanden på dialogmødet det 14.
april 2015 så ønsker udvalget, at forældre i alle områder af Aabenraa
kommune, skal have mulighed for at kunne vælge 0-2 års pladser i
institutionsregi. Den mulighed kan vi for nuværende ikke tilbyde i Tinglev hvert fald ikke i vores danske institutioner.
Vi har længe ønsket at etablere en vuggestueafdeling i Tinglev, da vi kan se at
vi mister børn i den aldersgruppe til de to privatinstitutioner i Tinglev (Wir 3 og
Noas Ark). Vi kan også se, at der er et behov for vuggestuepladser i Tinglev,
da den tyske småbørnsgruppe lige har søgt, og fået bevilget en udvidelse af
deres småbørnspladser.
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I Tinglev vil vi gerne kunne tilbyde et samlet og styrket tilbud indenfor 0-6 års
området samt få mulighed for et mangeårigt samarbejde med
forældregruppen.
Vi vil gerne fastholde Tinglev som et attraktivt område, og ikke som et
nedprioriteret yderområde.
I oplægget kalder I det en "vuggestueafdeling". Os bekendt kaldes allerede
etablerede grupper for den aldersgruppe for "småbørnsgrupper".
Derfor spørger vi til, om der menes småbørnsgruppe eller vuggestueafdeling,
da der for os er en væsentlig forskel på kvalitet og antal personaletimer i de to
betegnelser?
Vi er også meget åbne for et samarbejde med Dagplejen, i forhold til at en
nybygget institution rummer plads til legestue for dagplejen samt for tilbud om
gæstedagpleje. Det ser vi som en styrke i forhold til at kunne bevare
dagplejere i Tinglev, så forældre fortsat har et valg for pasning af deres 0-2
årige børn, men også så børn og forældre sikres kontinuitet i hverdagen med
et fast gæstedagplejested.
Med hensyn til en central placering i forhold til Tinglev skole, bakker vi stadig
op om en sådan placering. Nu, da skolen har den nybyggede "Planet" for
indskolingen, vil det være yderst attraktivt med en institution lige ved siden af,
både af hensyn til et udvidet samarbejde med skolen, men også som en dei af
en helhedsløsning for forældre med både 0-6 års børn og skolebørn. En
beliggenhed ved siden af skolen, lægger ligeledes op til benyttelse af fælles
faciliteter. En placering ved siden af skolen, giver desuden let adgang til
fritidsaktiviteter, da nærmiljøet rummer svømmehal, sportshal og udendørs
sportsbaner.
I vores tidligere fælles drøftelse med forvaltningen om placering af en
nybygget institution ved skolen, blev der talt om området bag Tinglev
Svømmebad. Er det stadig dette område vi taler om?
Med hensyn til selve byggeriet af en integreret institution i Tinglev, gør vi os
tanker omkring, om det afsatte beløb dækker alle udgifter forbundet hermed!
•

Dækker de afsatte midler kun over selve byggeriet?

o Er der afsat midler til inventar, herunder bl.a. pusleborde, belysning,
beskæftigelsesmaterialer, cykler, legeplads med forskellige
legeredskaber, indhegning af legeplads, beplantning, belægning på
legeplads, parkeringsplads o.lign.?
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I vores tidligere strukturdrøftelser i 2012 tilkendegav vi, at salgssummen af
vores bygninger på Sønderskovvej 23 og Nørreagervej 20, kan anvendes til en
forøgelse af anlægsbudgettet til en nybygget integreret institution i Tinglev.
Dette tilbud står stadig ved magt - dog forventer vi tit gengæld indflydelse på
byggeriet, indretning, personalenormering e t c , da vi stadig forventer at
forblive selvejende.
Som selvejende bestyrelser har vi ansvaret for ordentlige personaleforhold og
spørger derfor til, om der er afsat midler til forberedelse til sammeniægning af
vores to personalegrupper?
En integreret institution med mellem 110-150 børn er en stor institution ~ vi er
derfor også interesseret i, om et kommende vikarbudget står mål med
størrelsen på institutionen og antallet af ansatte?
I oplægget taler I om ledelse, men ikke om hvilke ledelsesmæssige niveauer I
taler om!
En stor integreret institution, med en vuggestue- og børnehaveafdeling, mener
vi har behov for flere i ledelsen, og derfor også for en afklaring af hvem
ledelsen består af. Taler vi, foruden en pædagoguddannet leder, også om en
souschef og afdelingsledere? Der kunne også evt. tænkes en HK-uddannet ind,
til varetagelse af de mere kontormæssige opgaver, så tedeisen sikres tid til
nærværende personaleledelse.
Til afklaring af ledelsesniveau, og til sikring af gode personaleforhold, forventer
vi inddragelse af os som bestyrelse samt BUPL og FOA.
Vi synes det fremsendte høringsoplæg er godt gennemarbejdet; begge
bestyrelser og personalegrupper glædes over, at ny viden og forskning
omkring børns trivsel, læring og udvikling I store og små daginstitutioner er
medtaget i oplægget.
Derfor har vi også en forventning om, at denne viden og forskning konkret
afspejles i planlægningen og i selve byggeriet af de nye institutionsbyggerier.

Det vi ser frem til ved en sammenlægning i Tinglev er:
•

Et samlet tilbud for de 0-6 årige

•

En nybygget fremtidssikret institution

•

Et spændende hus med pædagogik i højsædet

•

Et mangeårigt og sammenhængende forældresamarbejde

•

Gode overgange mellem vuggestue, børnehave og skole
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En samlet understøtning af børn med særlige behov
At personalegruppens størrelse lægger op til større faglighed, dynamik,
sparring og vidensdeling
At kunne tiltrække og fastholde kvalificeret personale
At være et godt uddannelsessted for pædagogstuderende

Med venlig hilsen

Inge Ryborg Lund

:jn G revsen

Bestyrelsesformand

Bestyrelsesformand

Børnehaven Sønderskov

Børnegården Nørreager
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Padborg
Bestyrelsen i Skovbrynet og Søndermosen
Tillidsmandsgruppen i Skovbrynet og Søndermosen
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Skovbrynet
Kalvehaven 28
6330 Padborg
7376 8014
Søndermosen
Nygade 50
6330 Padborg
7376 8246

Borne- og Uddannelsesudvalget
Tinglev Midt 2
6360 Tinglev
Padborg, den 15. april 2015.

Høringssvar til daginstitutionsstruktur 2015.
Bestyrelsen for Børnehaven Søndermosen/Skovbrynet vil gerne bidrage med høringssvar til
den kommende daginstitutionsstruktur for Aabenraa Kommune.
Bestyrelsen har gennem det sidste år arbejdet med den kommende struktur ud fra den
beslutning som byrådet har truffet der medfører en sammeniægning af institutionen i Stjernes
bygning.
Der har været afholdt en række forældrearrangementer, hvor forældre har haft mulighed for at
blive oplyst omkring den kommende sammenlægning.
Forældrene har gennem hele processen været orienteret om byrådets beslutning for
sammenlægning og det er med baggrund i denne beslutning forældrene er medinddraget.
Blandt andet har der i efteråret 2014 været afholdt et fokusinterview, med forældre fra begge
institutioner, hvor den frem'tidige institutionsstruktur blev gennemgået.
Fokusinterviewet blev gennemført med ekstern hjælp og efter mødet blev der lavet et
arbejdspapir for bestyrelsen med udgangspunkt i forældreønsker;
De nuværende forældre vil gerne bakke op omkring en flytning til Stjernen, men er
bekymret for overlevelsesmuligheden ud fra afstanden til skolen i forhold til hvor de
bor. Det vil for de flestes vedkomne betyde at de skal køre "ud af byen" for at komme
til børnehaven.
Forældrene er glade for begge institutioner og giver udtryk for et højt
informationsniveau og er trygge ved en sammeniægning vil give gode ramme for deres
børn.
- Et flertal af forældrene ønsker en placering som er mere bynær og "på vejen til skolen".
- Forældrene ønsker en ny institution som forsat vægter udeliv, oplevelser i nærmiljøet
og for de kommende skolebørns vedkomne en tæt kontakt til skolen.
Der er et forældreønske omkring en hurtig udvidelse af Skovbrynet grundet i
pladsmangel.
Bestyrelsen og ledelsen har været medinddraget \ processen omkring Stjernens anvendelse til
kommende daginstitution og vil derfor gerne anerkende samarbejdet i processen.
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Personalegrupperne i de 2 institutioner har længe arbejdet tæt sammen og i praksis skifter
personalet arbejdssted afhængig af behovet, hvorfor en sammenlægning formodes at kunne
gennemføres umiddelbart.
Med udgangspunkt i høringsoplægget og et netop afholdt forældremøde, samt dialogmøde
med det politiske udvalg, har bestyrelsen besluttet at "Bestyrelsen onsker at anbefale
sammenlægning af Søndermosen og Skovbrynet ved der laves en tilbygning til Skovbrynet
med baggrund i at der vil kunne skabes de fornødne pladser for den samme udgift som en
tilpasning af Stjernes bygning vil koste."
Argumentation for denne udtalelse er:
For at skabe en fremtidig bæredygtig institution skal institution være placeret tæt på
området hvor børnene kommer fra. De fleste børn kommer fra Padborg By samt
området omkring Industrivej i Padborg.
Børn og forældre fra Søndermoseområdet vil opleve at skulle flytte til noget kendt
gennem et mangeårigt samarbejde mellem Søndermosen og Skovbrynet gennem et
samarbejde omkring sampasningsdage og fælles aktiviteter for f.eks. skolebørnene hen
over året samt koloni på tværs af institutionerne.
Søndermosen/Skovbrynet ser en synergieffekt i at der skabes et institutionsmiljø i
Padborg i tæt sammenhæng med en privat bornehave (Deutsche Kindergarten
Pattburg) og en integreret institution. Dette vil samtidig bidrage tii der kan skabes
grundlag for liv i Padborg midtby.
For lokalområdet er det vigtigt der bevares lokale instituttoner. Det vil t den forbindelse
have en betydning for de lokale butikker der er børnehaver i umiddelbar nærhed.
Både Søndermosen og Skovbrynet bruger lokalsamfundet meget og en placering tæt på
de kulturelle tilbud som bibliotek, Bov museum, kirken, svømmehal og plejehjemmet
(som vi flere gange årligt besøger og er sammen med de ældre) vil være optimal.
Nærmiljøet omkring Skovbrynet indbyder til at bruge naturen og der vi! være kort
afstand til vores kolonihavehus i Padborg Skov
Ifølge høringsoplægget og ventelisten til Søndermosen/Skovbrynet vil der være
grundlag for en samlet Institution til 20 småbørn og 80 børnehavebørn. I
høringsoplægget er der nævnt behov for 90 - 120 pladser med baggrund i fødselstal og
befolkningsfremskrivning.
En nybygning vil kunne etableres på nabogrunden tit Skovbrynet, som er ejet af
Aabenraa Kommune.
Ved en udvidelse af småbørnspladserne vil ventelistebehovet være opfyldt og der vi!
stadig være en valgmulighed for forældrene lokalt.
Placeringen vil give en nærhed til skolen, som giver mulighed for et fortsat tæt
samarbejde omkring førskolearbejdet.
Søndermosen og Skovbrynet er begge 2 gamle og institutioner og har været med ti! at skabe
en lokalt forankret profil gennem de aktiviteter vi laver med børnene.
Det kommer til udtryk gennem småbørnene ofte ses undervejs på cykeltur i cykler med plads
til 4 børn på "ladet". De større børn benytter buskortet til Sydbus på ture til skoven, vandet
eller rundt i kommunen.
Stisystemerne bliver brugt til at alle børn lærer at cykle i børnehaven og for mange er det også
en oplevelse at se på togene eller de mange lastbiler der passer gennem Padborg.
Begge institutioner har en grøn profil, hvilket bl.a. viser sig gennem besøg på miljøstationen,
deltagelse t affaldsindsamling, ture til genbruspladsen og Aabenraa Kommunes Genbrugsbutik.
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Begge institutioner har årlige koloni for børnene, hvor de store børn tager på cykei/telt tur og
mellemgruppen tager ud ttl f.eks. en spejderhytte.
Der er en god tradition for at deltage i samarbejde med andre institutioner.
Gennem flere år har vi gennem et grænseoverskridende samarbejde haft kontakt med en tysk
skovbørnehave i nærheden af Rendsburg med flere årlige gensidige besøg hos hinanden.
I begge institutioner er der repræsenteret børn fra mange forskellige kulturer og der er en stor
ekspertise i personalegruppen i forhold til inklusion og Integration af kulturer.
Begge institutioner har gennem mange år opbygget en betydelig erfaring i samarbejde med
skolen og øvrige eksterne samarbejdspartnere.
Bestyrelsen vil gennem høringsoplægget gerne invitere til en fornyet vurdering af
institutionens placering og bidrager gerne i den fortsatte dialog med udvalget.
Med venlig hilsen
Louise Skov
Formand for forældrebestyrelsen

Ib Andersen
Leder
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Skovbrynet
Kalvehaven 28
6330 Padborg
7376 8014
Søndermosen
Nygade 50
6330 Padborg
7376 8246

Børne- og Uddannelsesudvalget
Tinglev Midt 2
6360 Tinglev
Padborg, den 24. apnl 2015.

Høringssvar til strukturoplæg.
Tillidsmandsgruppen vil gerne bidrag til høringsoplægget vedr. Søndermosen og Skovbrynets
flytning til Stjernen
TR gruppen har været medinddraget i hele processen og der har været et højt
informationsniveau fra ledelsen vedr. den kommende struktur i Padborg området.
TR gruppen bakker op om bestyrelsens høringsoplæg men vil gerne supplere med fig.
synspunkterbegge institutioner har et godt arbejdsmiljø
- godt TR/AMR samarbejde med ledelsen
- TR gruppen anbefaler en sammenlægning ud fra mindre sårbarhed i en større
personalegruppe.
- TRerne vil gerne arbejde for at bevare lokale arbejdspladser, hvilket vurderes bedst
bevaret ved en placering i Padborg midtby.
bedre pædagogiske muligheder i en større børnegruppe (personalets faglige spredning
er større).
en placering ved Skovbrynet giver nærhed til indkøb, bibliotek, svømmehal, museum og
skoven samt vores kolonihave.
Småbørnsgruppen er veletableret og viNe ikke skulle flyttes.
I samarbejde med ledelsen vurderes det at personalegrupperne er godt forberedt til at
flytte arbejdssted
- gennem et flerårigt samarbejde kender børn og personale hinanden fra begge
institutioner.
TRerne vil gerne bidrage ti! den fremtidige institutionsstruktur, men ser helst en kommende
placenng af Søndermosen som ovenfor, idet vi anser det for værende ideelt for børn, forældre
og personale.

cW^^tKU^^
Anette Larsen
TR BUPL

\)\\mA HorbW

tn Martensen
Mar
Vivian
AMR
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Bæredygtighedstillæg
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen
Bestyrelsen

i
i
i
i
i

Kollund Skole og Børnehus
Ravsted Børneunivers
Genner Univers
Hellevad Børneunivers
Hovslund Børneunivers
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Anne Cathrine From
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Anne-Mette Olsen <anne_mette_olsen@hotmail.com>
25. april 2015 20:19
postkasse dagtilbud
Ingelise Daugaard Tourbier - Børnehuset Kollund; Søren Wagner Larsen Homaa
Høringssvar dagtilbudsstruktur

Kære Udvalg for Skole og Dagtilbud
Bestyrelsen for Kollund Skole og Børnehus fremsender hermed høringssvar vedr.
Dagtilbudsstruktur.
I bestyrelsen lægger vi vægt på, at institutioner i kommunens yderområder fortsat sikres
fleksible rammer, så der lokalt kan arbejdes med at finde de bedste bæredygtige løsninger.
For os i Kollund har vi valgt en model, hvor skole, SFO, børnehave og småbørnsgruppe
indgår i en samlet enhed under et Icdelscsteam bestående af skoleleder som øverste leder og
dagtilbudsleder. Denne model passer til lokalområdet, sikrer faglig sparring mellem de
forskellige faggrupper til gavn for børnene, fleksible pcrsonalcløsninger og mulighed for at
skabe trygge rammer for børnenes hverdag i institutionen. Vi opfatter det som meget vigtigt
for det tværfaglige samarbejde og vores institutions udvikling, at vi har en ledelse, hvis
hverdag er i institutionen. Vi synes derfor, at det er meget positivt, at der i kommunen ikke
arbejdes på at lægge mindre yderinstitutioncr ledelsesmæssigt under større geografisk fjerne
institutioner.
I bestyrelsen prioriterer vi det meget højt at bevare tilknytningen til nærområdet og lade
vores integrerede institution være et naturligt samlingspunkt for børn og voksne. Vi håber
derfor, at de økonomiske betingelser for at drive en institution af vores størrelse ikke
forringes yderligere.
Venlig hilsen
Anne-Mette Olsen på vegne af
Bestyrelsen for Kollund Skole og Børnehus

DSKS4VX817

fb skan

06 05 2015

13 05

SEPBARCODE OU211PE1939

Ravsted

Børneunivers
Ravsted den 23. april 2015
Børn og Uddannelsesudvalget
Tinglev Midt 2
6360 Tinglev

Høringssvar til oplæg om ny dagtilbudsstruktur 2015
Med visionen om, at Aabenraa kommune skal være et attraktivt sted at bosætte sig for
børnefamilier, er det af stor betydning, at der er dagtilbud i nærmiljøet. At transporten ml.
institution og hjem ikke er for lang og tidkrævende, og at børnene oplever institutionen som
en integreret del af deres liv og færden. Fællesbestyreisen støtter derfor modellen, der fortsat
yder et bæredygtighedstillæg til små institutioner mellem 25 - 45 børn.
I en for nyligt udgivet rapport fra DPU "Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner",
som omhandler børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner fremgår det,
at en 60 børns institution er den idéelle størrelse for en velfungerende børnehave, hvor børns
trivsel og tryghed er i højsædet. Den lille institution, hvor børn, pædagoger og forældre kender
hinanden, er endvidere en ressource for byen, idet der skabes en tryghed og en kultur, hvor
man tør blande sig, støtte de svage og i det hele taget tage aktiv del i Børnefællesskaber.
Hvis vi skal have større institutioner skal vi høste erfaringerne fra allerede opstartede
daginstitutioner og sammenlagte daginstitutioner, både her i kommunen og i andre
kommuner. Det kræver mange ressourcer at starte en ny stor børnehave op, og ligeledes at
sammenlægge to/tre kulturer. Lederen og personalet skal rystes ordentligt sammen, så det er
et "fælles" hus. Det er ikke nok med én personaledag - der skal opfølgning på - og det skal
være med konsulenter, som har erfaringer og kan supervisere.
Det er vigtigt, at der følger penge med til processen, så vi undgår utryghed og dårlig
kommunikation blandt personalet, det smitter af på vores børn.
At vi kan aflevere vores børn og vide at de blive trøstet når de slår sig, set hver dag og hjulpet
ttl at danne sociale relationer osv.
Nar det så er på plads... så er det vigtigt at der tænkes små miljøer ind i de store
daginstitutioner. Så de store institutioner også kan være trygge for børn som ikke kan rumme
mange mennesker osv.
Med venlig hilsen
Fællesbestyrelsen ved Ravsted Børneunivers
Nina Uth
Bestyrelsesformand
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GENNE
U n i ve r

Genner den 23. april 2015
Høringssvar vedr. dagtilbudsstruktur.
Skolebestyrelsen ved Genner Univers har valgt i høringssvaret at fokusere på
de konkrete områder, der har direkte betydning for vores institution. Vi vil dog
gerne pointere, at forskningen peger på, at alt for store institutioner ikke
gavner børnene. Vi mener, at intentionen i Aabenraa Kommunes "SUND
OPVÆKST" og inklusionsstrategi gives bedre muligheder i ikke alt for store
institutioner.
Skolebestyrelsen ved Genner Univers ser positivt på forslaget om fortsat
tildeling af bæredygtighedstillæg til små institutioner.
Vi tilslutter os de 3 punkter modellen bygger på:
>

>

>

at særtildelingen fortsætter, således at små institutioner uden umiddelbar mulighed for
at
opnå strukturfordele kan sikres et økonomisk fundament, indtil der kan skabes
strukturer,
der sikrer bæredygtigheden.
at retningslinjerne justeres således, at det kun er små institutioner mellem 25 og 45
børn,
der støttes
at fortsat drift / tildeling af bæredygtighedstillæg for institutioner under 25 børn beror
på en konkret vurdering af institutionens bæredygtighed (fagligt og økonomisk) og
fremtid.

Venlig hilsen
Skolebestyrelsen ved Genner Univers

Genner Univers, Genner Bygade 3, Genner, G23Q Radekrn. TIf. 74B3 8785 -gennerunivers^aabenraa.dk
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Til
Dagtilbud
Tinglev Midt 2
6360 Tinglev

Æ ^
Hellevad
^r
jBørneunivers
25. marts 2015

Høringssvar - Dagtilbudsstruktur 2015

Fællesbestyrelsen ved Hellevad Børneunivers har på møde 24. marts 2015 forholdt sig
til Høringsoplæg- Dagtilbudsstruktur 2015.
Fællesbestyrelsen vil afgive følgende holdninger:
Forslag til ændring af bæredygtighedskriterier for landdistrikterne kan
anbefales som beskrevet. Det giver god mening, at det er institutioner med
børnetal mellem 25 og 45 børn, der tildeles støtte.
Den øvrige del af materialet tages til efterretning

Med venlig hilsen
Marianne Wedel-Ibsen
Formand for Fællesbestyrelsen

Hovcdnr
7376 6100

Skolen
7376 6101
7376 6102

Smørhullet
7376 6103
7376 6104
7376 6105
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J-Covs CuncC børneunivers

Til Børne- & Uddannelsesudvalg.
Tinglev Midt 2
Tinglev.
Hovslund den 26.03.15,

Høringssvar vedrørende "Dagtilbudsstruktur 2015
Aabenraa Kommune.

Fællesbestyrelsen ved Hovslund Børneunivers tager oplægget vedrørende
ny dagtilbudsstruktur 2015 til efterretning, samtidig finder vi det meget
positivt, at man ønsker at opretholde pasningstilbud inden for 0-6 års området
i lokalsamfundene.
Med venlig hilsen
Nina Lund
(Formand for fællesbestyrelsen i Hovslund Børneunivers.)
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Øvrige
Bestyrelsen i Børnehuset Blæksprutten
Bestyrelsen i Vesternnarkens Børnehus
Bestyrelsen og personalet i Bakkehuset
Bestyrelsen i Dagplejen
Medarbejdersiden i MED-områdeudvalget for Dagtilbud
AMR- og TR-repræsentanter i Specialpædagogkorpset
FOA Sønderjylland
SF i Aabenraa
BUPL Sønderjylland
Lone Hansen
Maibritt Sand Nielsen
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Høringssvar v e d r . " D a g t i l b u d s s t r u k t u r 2 0 1 5 " .
På baggrund af det udbudte høringsmateriale, har vi følgende kommentarer og spørgsmål.
Eftersom vores institution hører under kapitlet "B æredygtighedskriterier for landdistrikterne", vil vi kun
kort kommentere oplægget vedrørene byområderne.
Med udgangspunkt i rapporten fra B DO, ses institutionernes udfordringer uden tvivl i det lave
gennemsnitlige antal indskrevne børn {i gns. 45.5 barn hvoraf der i 15 institutioner er under
gennemsnittet for sammenligningskommunerne). Samtidig bruges der færre kroner pr. indskrevet
barn end kommunerne vi sammenligner os med. Som rapporten rigtig nok påpeger, giver det høje
antal institutioner, med dertil høje faste bygnings og ledelsesomkostninger, færre penge til det
pædagogiske arbejde. På trods af disse økonomiske udfordringer, er det alligevel lykkedes at
institutionerne at holde en pæn andel af pædagogudannet personale.
En sammenlign af hhv. Aabenraa og Haderslev Kommuner viser at de er meget lig hinanden, både
størrelse, antal indbyggere og hvad angår befolkningstæthed (63 indbyggere pr km^ samt 69 pr km^
fordelt i én stor samt mange små byer). Derfor må det også give god mening at lave en direkte
sammenligning på antallet af institutioner Her tælles der hhv. 49 i Aabenraa og 30 i Haderslev.
Det er svært at argumentere imod at der skal ske strukturelle forandringer i Aabenraa Kommune.
Oplægget i "Dagtilbudsstruktur 2015" har primært fokuseret på de store byer, hvor der ved hjælp af
sammenlægninger kan skæres i antallet af ledere og mængden af bygninger der skal vedligeholdes.
Dette kan vi fra B ørnehuset B læksprutten kun tilslutte os.
Der lægges i høringsoplægget op til at der i landdistrikterne skal være fokus på bæredygtighed. At der
ikke udpeges konkrete områder hvor der skal tages action allerede nu, men i stedet påpeges der "For
institutioner under 25 børn, skal der ske en konkret vurdering af institutionens fortsatte drift og fremtid.
" For institutioner som os (mellem 25 og 45 børn), må dette betyde at vi får tid til at optimere, udvikle
og rationalisere i det tempo der nu end er muligt. Dette i hvert fald indtil de i oplægget projekterede
strukturelle forandringer for byområderne er gennemført Er dette korrekt forståef?
Med sammenlægninger af mindre og mellemstore institutioner, ville de 10 mindste institutioner der er
bemyndiget til bæredygtighedstillægget, nu kunne søges af utilsigtede store institutioner. Derfor
ønskes fordelingen af 10 * 40.000 kr. (+ 170.000 kr. til de tre mindste institutioner) nu ændret, til kun
at kunne søges af institutioner med under 45 børn. Under høringsmødet på Aabenraa Folkehjem
tirsdag d. 14 april, blev der nævnt at det samlede beløb på 570 000 fremover skulle være mindre. Hvor
der tidligere var fastsat en fast grænse på 10 institutioner, vil mængden af institutioner i fremtiden være
flydende. Hvad forventes bæredygtighedstillægget i fremtiden at være på*?
Besparelsen på de 3 millioner årligt fra 2016 ville kunne realiseres med de i oplægget nævnte
sammenlægninger, nybygninger og rationaliseringer i lederstaben. På høringsmødet blev det noteret
at der tidligst ville kunne søges om anlægningsmidler fra 2017, men urealistisk at kunne gennemføre
alle de nødvendige ændringer før 2020 for at opnå den budgetterede besparelse. Forventes det
realistisk at kunne opnå besparelser for 3 millioner allerede fra 2016 (pålagt af byrådet) uden at det
rammer de institutioner der ikke er inkluderet i handlingsplanen for besparelser?
Med venlig Hilsen
Bestyrelsen i Børnehuset B læksprutten, Bylderup B ov
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Vestemiarkens Børnehus
Centrumsgaden 48
Bov
6330 Padborg
Tif.: 73 76 84 .15
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Høringssvar vedr. struktur for Dagfilbud 2015

Vi har på bestyrelsesmodet den 21.04.2015 gennemgået det fremsendte horingsmateriaicog vi!
henned gerne knytte et par kommentarer til dette.
Vi kan som bestyrelse bakke op omkring kommunens ønske om iiilegrere<le 0-6 års institutioner
samt en placering tæt på skolen.
Vi bliver sommeren 2015 den institution, som ligger nærmest Lyreskovskolen og ser frem til et tæt
samarbejde med denne.
Vi forventer, at skolens plaeering i Bov på sigt vil betyde, at flere bomefamilier Hytter til området.
Vi driver institution på to matrikler, og der er i begge huse mulighed for at optage flere børn, samt
at der er nok udenoms arealer ved begge matrikler til en evt. udvidelse.

Med venlig hilsen

Kenneth Kristensen
Bestyrelses formand

Britta M. Lulzen
Leder
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Felsted d. 8.4. 2015
Høringssvar vedrørende dagtilbudsstruktur 2015
Fra Bakkethusets bestyrelse og personale.

Punkt 1.
I Bakkehuset har vi hæftet os ved formuleringen om pædagogiskadministrativ- og ledelsesmæssig bæredygtighed, uden at der på
noget tidspunkt er lavet en definition af hvad politikkerne forstår
ved bæredygtighed. Vi savner en sådan definition, da ingen j o kan
være uenige i, at dagtilbuddene skal være bæredygtige.
Derfor er definitionen en forudsætning for at kunne give et relevant
svar.
Punkt 2.
Nyeste forskning viser, at institutioner over 150 børn ikke
understøtter børnenes udvikling positivt. Det bekymrer os, at denne
viden ikke er en de! af overvejelserne i "Ny Dagtilbudsstruktur".
Pkt. 3.
Vedrørende besparelserne, er vi enige i, at der på kort sigt kan
genereres besparelser ved at drive færre huse, men selve
besparelsen på løn til lederne vil vi dog sætte spørgsmålstegn ved.
Vi tror ikke på, at besparelsen bliver helt så stor som skitseret, da
større enheder, flere børn og mere personale vel også må udløse
højere løn til lederne.
Vi vil gerne udbygge vores bekymring om de fakta fra forskning,
der viser, at "stordrift" fører til, at der "tabes børn på gulvet". Disse
børn risikerer v i , som samfund, skal have øget opmærksomhed,
undervisning, støtte etc.
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Den regning er lige så meget et estimat, som de besparelser
forvaltningen har lavet på lederlønninger, men regningen bliver
med meget stor sandsynlighed meget større.
De menneskelige konsekvenser af det ovennævnte, kan på ingen
måde gøres op i penge.
Med venlig hilsen bestyrelse og personale i Bakkehuset, Felsted.
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Høringssvar - Dagtilbudsstruktur 2015
Børn og Skole
Dagtilbud
Dato: 27-04-2015

Fra Forældrebestyrelsen for Dagplejen i Aabenraa kommune

Vi har med stor interesse læst oplægget til Dagtilbudsstruktur 2015.
Børn er en investering i fremtiden. Vi mener, Aabenraa Kommune skal markedsføre sig som en kommune
med stor fokus på børn. Kommunen skal have fokus på tilflyttere i den arbejdsdygtige alder og derved
børnefamilier. For at kunne markedsføre sig som en familievenlig kommune, skal kommunen selvfølgelig
kunne tilbyde det bedste inden for dagtilbudsområdet. Vi mener, at kommunen skal kunne tilbyde både
store og små institutioner, så forældre har en reel mulighed for et kommunalt institutionsvalg, og ikke er
nødsaget til at søge en privatinstitution for at få et mindre dagtilbud.
Vi er bekymrede for store institutioner, da vi søger det nære- det tætte- det personlige- og det overskuelige
miljø for vores børn og netop derfor har valgt Dagplejen.
Vi er bekymrede for de sensitive børn og børn med særlige behov og deres udvikling i en stor institution.
Vi glæder os over, at Dagplejen er tænkt ind i den nye dagtilbudsstruktur, således at nybyggeri kan give
mulighed for brobygning og samarbejde ved f.eks. at indtænke legestuelokale til dagplejere og børn.
VI savner at vide, hvordan Dagplejen ellers er tænkt ind i dagtilbudsstruktur 2015. Dagplejen er stadig
kommunens største dagtilbud på trods af kraftig reducering de seneste år.
Vi ser det som positivt, at man ønsker at se på de institutionsrammer og bygninger, som børn i Aabenraa
Kommune skal opvokse i. Vi håber, at man har stor fokus på det enkelte barns trivsel- udvikling- og læring,
som vi oplever det i Dagplejen.

Med venlig hilsen
Thomas Storm Autzen
Formand for forældrebestyrelsen
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Høringssvar
MED-områdeudvalgsmøde, Dagtilbud
Onsdag den 22. april 2015

Inviterede

Ledersiden:
Anne K. Jensen, Bjarne Babiel, Kaja Mensel,
Judith Gripping, Lene Reese, Marianne G.
Zeuthen
Medarbeidersiden:
Alice Bebendorf, Christma Nymøller, Dorrit
Knudsen, Alice Torp, Lone Busk Hansen,
Marianne Hagedorn, Susanne Nielsen

Ikke til stede

Anne K. Jensen, Judith Gripping og
Marianne G. Zeuthen

Referent

Anne Cathrine From

Dagtilbudsstruktur
Byrådet besluttede den 8. oktober 2014 i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015-2018 følgende
"Den påbegyndte strukturændring på dagtilbudsområdet suppleres med yderligere analyse i 2015 med
henblik på at klarlægge Aabenraa Kommunes fremtidige
dagtilbudsstruktur i Rødekro og Aabenraa samt beskrive bæredygtighedskntei lerne for landdistrikternes
institutioner med baggrund i kvalitet, dækning og økonomi.
Parterne ønsker at styrke dagtilbudsområdet med nye anlægsinvesteringer og halvdelen af et eventuelt
strukturprovenu skal forblive på området."
Jfr tidsplanen for strukturprocessen behandlede Børne- og Uddannelsesudvalget den 10 marts 2015 et
høringsoplæg og besluttede samtidig at sende oplægget i høring indtil den 27. apnl 2015.
Høringsoplægget vedlægges
Drøftet.
M e d a r b e j d e r siden u d t a l e r f ø l g e n d e :
Børne- og uddannelsesudvalget har med udgangspunkt i prognoser o m faldende børnetal,
forventet udvikling/udvidelse af private dagtilbudspladser og driften af små institutioner
udarbejdet et høringsoplæg om dagtilbudsstrukturen for Aabenraa Kommune.
Høringsoplægget er formet ud fra flere overordnede principper.
Som medarbejdere i MED - områdeudvalget vil vi respondere på principperne:
* Det virker som et rigtig positivt princip, om at institutionerne skal være bæredygtige fagligt,
ledelsesmæssigt og økonomisk. Det kræver uddannelse at udvikle på personaleledelse og på den
pædagogfaglige ledelse. Det kræver tid for både leder og det pædagogiske personale at
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implementere/omsætte en pædagogisk retning til praksis, samt vedligeholde og udvikle på
strømninger.
* Det bliver spændende med bygningsindretning i nye institutioner. Det kunne være interessant at
få indblik i, hvilke tanker I som udvalg gør jer om tidssvarende pædagogik og indretning. De fysiske
rammer inde såvel som ude har stor betydning for børns trivsel. De fysiske rammer betyder bl.a.
noget i.f.t. hvorledes personalet kan tilrettelægge pædagogiske aktiviteter (jf. læreplaner), hvilke
muligheder der er for spontane børnefællesskaber (jf. Sund Opvækst) samt det at børn har brug for
at kunne fordybe sig i ro og uden forstyrrelser (jf. undersøgelser). Med i tankerne om de fysiske
rammer bør der tænkes på inklusion - her tænkes børn i udsatte positioner, handicaps, flygtninge
0.1. Endvidere skal der tages hensyn til personalets behov for arbejdspladser til skrive- og test
arbejde samt til mødevirksomhed forbundet med det pædagogiske arbejde.
* Det har mange fordele at oprette integrerede institutioner med børn fra O - 6 år, bl.a. at søskende
kan være samlet i én institution, at der kan give mere sammenhæng i barnets liv, at personalet kan
følge barnet fra indskrivning i vuggestue til overgang til skolen, større fleksibilitet i.f.t.
personalerokering ved ændring i børnenes aldersfordeling.
Hvordan tænker udvalget det eksisterende dagplejetilbud Ind i den foreslåede dagtilbudsstruktur?
* At det nuværende personale så vidt muligt tilbydes ansættelse i de nye enheder er en god
personalepolitik. Det kan være med til at understøtte arbejdsro i forandringsperioden, når det
nuværende personale bliver sikret overflytning til en ny enhed.
* At I har gjort overvejelser om beliggenhed og mulighed for adgang til forskellige fritidsaktiviteter,
til rekreative områder er positivt. En fysisk placering i nærheden af skolen åbner mulighed for
udvidet samarbejde mellem de institutioner der tilrettelægger lærings- og udviklingsmiljøer for
børn fra vuggestuealderen til udskolingsalderen.
En besparelse på 3 mio. på dagtilbudsområdet ligger også som en post for dagtilbudsudvalget iflg.
byrådets beslutning - og der er beskrevet, hvorledes pengene kan findes.
Såfremt ovennævnte dagtilbudsstruktur vedtages, forventer vi som medarbejdere, at strukturen
med sammenlægninger og nybyggeri vil foregå over en årrække. Det kan virke som en stor
udfordring for udvalget at skulle finde de beregnede 3 mio. i samme tidsrum, som der planlægges
og starter en omstrukturering.
Hvorledes udvalget tænker den besparelse ind i budget 2016, kan vi som medarbejdere ikke
gennemskue.
Som det er nu, yder vi den faglighed, som der er rammer og økonomi til. Vi ser ikke mulighed for at
nedsætte den faglige tilgang - vi ønsker fortsat at kunne prioritere høj faglighed.
Vi forventer, at de nye sammenlagte institutioner først modtager økonomisk tildeling som én
institutionsenhed, når den nye institution står færdigbygget og er klar til brug.
Vi vil fra medarbejdersiden pointere, at vi har brug for daglig pædagogisk ledelse, med en leder, der
har base i den enhed, hvor det pædagogiske personale arbejder.
Vi gør opmærksom på, at vi medarbejdere i Aabenraa Kommunes dagtilbud, ikke forventer
nedskæringer i lønsummen.
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Aabenraa ultimo april 2015

Høringssvar - dagtilbudsstruktur 2015
Vi har med interesse læst Børne- og uddannelsesudvalgets høringsoplæg vedr strukturændringer
for dagtilbudsområdet i Aabenraa Kommune.
Vi hæfter os ved den opmærksomhed I har og som I fremhæver indledningsvis - om principper og
overvejelser om bæredygtighed ud fra flere perspektiver, om indretning i.f.t. pædagogiske tanker,
om det at samle institutionstilbud for børn fra O - 6 i enheder, om dagtilbudsinstitutioner
beliggenhed i.f.t. bl.a. kultur og natur og om muligheden for at tilbyde nuværende personale
ansættelse i nye enheder.
Høringsoplægget beskriver, ud over de overordnede principper, forskellig modeller, der passer til
de lokale områder.
I specialpædagogkorpset er vores kerneydelse rettet mod det inkluderende og forebyggende
arbejde med afsæt i de lokalforankrede dagtilbud. Opgaven er omkring barnets udvikling og
omkring udvikling af det inkluderende miljø. Vi løser opgaverne i samarbejde med de respektive
dagtilbud.
Som medarbejdere i Specialpædagogkorpset er vi positive i.f.t., at I gør jer tanker om
institutionsindretning og om ledelse og pædagogisk kvalitet.
Børn har brug for gode og fornuftige fysiske rammer, inden døre såvel som uden døre, for at
udvikle sig optimalt. Fysiske rammer, der sammen med pædagogisk planlægning kan understøtte
barnets udvikling er bl.a. god gulvplads, hvor der kan indrettes legezoner, værksteder til
fordybelsesaktiviteter, faciliteter til bevægelseslege, funktionsrum til mindre og større
børnefællesskaber, udendørs værksteder og udfordrende legeområder. Det giver muligheder for,
at de fysiske og de pædagogiske rammer sammen kan udgøre gode udviklingsmuligheder, hvor de
fleste børn kan lege og udvikle sig i større eller mindre fællesskaber uden afbrydelser og
forstyrrelser.
1 oplægget behandler! ledelse og pædagogisk kvalitet. Det er kendt bl.a. fra forskning, at det er
lederen, der er kulturbærer i en institution. Det betyder bl.a. at det er lederen der må sætte
retning og formulere den fælles vision for det pædagogiske arbejde, herunder inklusion og de
udfordringer der følger med.
Fra et specialpædagogisk perspektiv vil vi fremhæve, at det er en del af den pædagogiske kvalitet
at sikre, at personalet tilrettelægger den pædagogiske praksis, så det bliver en proces, som alle
børn, herunder også børn i udsatte positioner, kan drage fordel af. Endvidere tænker vi, at kvalitet
i pædagogikken er, at alle børn får mulighed for deltagelse i fællesskabet, og derved lærer, ud fra
det enkelte barns forudsætninger, at forpligtige sig i et fællesskab.
Vi ser frem til at skulle samarbejde om de specialpædagogiske opgaver med ledere og det
pædagogiske personale i Aabenraa kommune's nye dagtilbudsstruktur.

På vegne af Speciatpædagogkorpset
Birgitte Hørlyck

Marianne Hagedorn

AMR- repræsentant

TR - repræsentant
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Høringssvar i forbindelse med dagtilbudsstruktur 2015 i Aabenraa Kommune.
FOA Sønderjylland er positive I forhold til, at der er udarbejdet en langsigtet plan for strukturen
på Dagtilbudsområdet.
Vi finder det positivt, at der arbejdes med større enheder, hvilket gør institutionerne mere
bæredygtige, skaber stabilitet og udvikling i hverdagen. Dog har vi svært ved at se, gevinsten
indenfor de første par år, da der her vil være tale om sammenlagte institutioner på flere
matrikler og, at der her skal være personale på alle matrikler.
Processen lægger op til en del sammenlægninger af institutionerne. En sådan proces er meget
følsom, her tænkes på arbejdsmiljøet. Der er kulturforskelle og nye rammer at forholde sig til.
Her er det nødvendigt, at personalet får den tilstrækkelige hjælp og midler til at komme igennem
processen. Der vil også være behov for flere møder for at få en fælles forståelse og føle ejerskab
af projektet.
I jeres materiale peger I på at der skal oprettes 0-6 års institutioner. Dette vil være et nyt tilbud
for de små lokalområder, som jo pt. ikke har mulighed for at vælge vuggestue lokalt, dette kan
FOA Sønderjylland fint acceptere, da vi kan se, at en del børn er tilgået de private institutioner,
eller de Tyske Institutioner efter, at disse har fået muligheden for at oprette småbørns grupper i
samtlige Institutioner.
Vi mener, at Aabenraa Kommune begår en kæmpe stor fejl ved, at nedlægge de 2 vuggestuer,
da det er vigtigt for kommunen at have så mange forskellige tilbud som muligt, for at tiltrække
nye borgere til Kommunen.
Tendensen er, at der oprettes flere dagtilbudspladser i privat regi. Vores erfaring er, at en af
grundene til, at forældre vælger de pnvate institutioner og børnepassere er, fordi her ydes en
betydelig større fleksibilitet, end i det Kommunale regi. Maske Aabenraa Kommune skulle
begynde at tænke lidt mere fleksibilitet i forhold til f. eks. Åbningstiden og kigge lidt på de dårlige
normeringer, som er med til at begrænse aktiviteterne I institutionerne, og dermed også
begrænse muligheden for, at matche de private tiltag der skyder op overalt I Kommunen.
Til sidst bliver vi nødt til at påpege, at besparelsen på 3 mio. kr. årligt fra 2016 er svær at få øje
på. Det vil være umuligt, at hele strukturen er på plads indenfor så kort en periode både med
reduktion af ledere og salg, ombygning, tilbygning og nybygning af institutionerne.
Vi kan derfor frygte, at hvis besparelsen allerede skal findes fra 2016, så bliver det på bekostning
af endnu dåHigere normeringer end dem vi kender i dag.

Ting ta 'r tid.
Piet Hein.
Venlig hilsen
Anni Jessen & Christel Blenner
Pædagogisk sektor
FOA Sønderjylland

FOA Sønderjylland, Hærvejen 8, 6230 Rødekro. Telefon 46 97 35 00, fax 46 97 34 99.
E-mail:soenderiylland,@ifoa-dk - www.foa.dk/soendenylland
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Hørings bemærkninger til forslag til Dagtilbudsstruktur 2015
SF Aabenraa har følgende bemærkninger forslag til Dagtilbudsstruktur

2015.

Det fremlagte forslag tager udgangspunkt i en besparelse på 3 millioner
kroner. Dette virker umiddelbart som et meget lille beløb ud af det samlede
budget på dagtilbudsområdet.
SF mener, at det er meget vigtigt, at forsøge at sikre et ejerskab til den
kommende dagtilbudsstruktur. SF erkender, at der tilsyneladende bliver færre
børn i Aabenraa Kommune i de kommende år. Derfor skal der selvfølgelig ske
en tilpasning af dagtilbudsstrukturen. Men det er meget vigtigt, at Aabenraa
Kommune arbejder ud fra en samlet vision for dagtilbudsområdet. Denne skal
udvikles i samarbejde med forældre, personale, bestyrelser og andre indenfor
dagtilbudsområdet. Det er vigtigt at vide, hvad fremtidens forældre
efterspørger i forhold til dagtilbud. Er det vuggestuer, store eller små
institutioner, valgmuligheder mellem forskellige institutioner, madordning eller
noget helt andet. Ud fra dette mener SF, at der skal bygges nye
daginstitutioner, hvilket der er behov for.
SF mener derfor, at processen omkring en ny dagtilbudsstruktur skal udsættes
et år, således at der bliver tid til udarbejde en samlet vision samt skabe
ejerskab.
Dagtilbudsstrukturen skal kunne holde i mange år og ikke kun være en
hovsaløsning ud fra en lille besparelse. Der skal også være plads i vores
daginstitutioner til den vækst, der forhåbentligt kommer på et tidspunkt.
Venlig hilsen
Børge Lund
Formand SF Aabenraa
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Sydjylland

Aabenraa Kommune
Børne og Uddannelsesudvalg
Tinglev Midt 2
6360 Tinglev

Dato

21-04-2015

Deres ret
Vortet
Sagsbehandler

30-K580/20013
STN

Man kan ikke spare sig til en bedre dagtilb udsstruktur.
BUPL Sydjylland fremsender hermed høringssvar vedr. strukturændringer på dagtilbudsom
rådet i Aabenraa Kommune.
Vi vil indledningsvis gerne anerkende det forarbejde, der ligger forud for det udsendte mate
riale.
Økonomi.
Vi er uforstående overfor den politiske beslutning om at indhente et rationale på 3 mill. kr.
ved en ændring af dagtilbudsstrukturen, når der indledningsvis i oplægget konstateres, at
resursen til det pædagogiske arbejde i Aabenraa Kommune er under pres, og den kommu
nale udgift pr. indskrevet 0  5 årig er blandt de 25 % laveste i Danmark.
Desuden hentes rationalet bl.a. på færre bygninger og færre ledere og er gældende fra 1.
januar 2016.
Det vil dog ikke være muligt at spare 3 mill. kr., da der endnu ikke er afsat penge til nybygge
ri, som er forudsætningen for at indhente det påtænkte rationale.
BUPL Sydjylland vil derfor på det kraftigste opfordre Aabenraa Kommune til at udvise rettidig
omhu og sikre at de mildere vinde over kommunens økonomi anvendes til at investere i bør
nenes fremtid.
Den nyeste forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) dokumenterer, at
højkvalitetsinstitutioner også forudsætter gode normeringer og gode fysiske rammer. Opfyl
des disse væsentlige forudsætninger øges børns udvikling positivt. B ørn bliver klogere, mere
socialt velfungerende, har lettere ved at lære og er mere følelsesmæssigt afbalancerede,
hvis de fra en tidlig alder er i en daginstitution af høj kvalitet.
En rammebesparelse på 3 mill. kr. er ikke vejen mod daginstitutioner af høj kvalitet.
1 dette rationale indgår en besparelse på 160.000 kr. for landdistrikterne i forhold til bæredyg
tighedstillægget.
Er det et ønske fra politisk side  at forringe vilkår og muligheder i Aabenraa Kommunes
landdistrikter?

BUPL
SYDJYLLAND
Gejlhavegård U 8 -6000 Kolding
tifnr 3546 5400 og fax nr 3546 5401
E-mail. SYDJYLLAND@BUPL DK ■ WWW BUPL OK/SYDJYLLAND
Forbundet for pædagoger og klubfolk
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Integrerede institutioner.
Vi er enige i princippet om, at institutionerne oprettes som integrerede institutioner.
Det giver mulighed for den fleksibilitet og sammenhæng, som mange forældre efterlyser.
Samtidigt kan ressourcerne også udnyttes mere optimalt og pædagogernes kompetencer
samles i den samme personalegruppe.
At institutionerne oprettes som integrerede institutioner er dog ikke ensbetydende med efter
vores opfattelse, at de eksisterende vuggestuer skal lukke.
Nogle forældre efterspørger vuggestuer og dette behov kan opfyldes ved at en eller begge
vuggestuer fortætter i de nuværende rammer.
Fysiske rammer.
Vi er enig med Aabenraa Kommunes vurdering af de fysiske rammer.
Det har stor betydning, at de fysiske rammer understøtter børnemiljøet og det pædagogiske
arbejde i inkluderende miljøer.
Lederens nærværd skaber trivsel og kvalitet.
"Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning" ("Kora") har i et
netop udgivet forskningsprojekt' beskrevet den seneste forskning indenfor ledelsesspændets
(hvor mange medarbejdere en leder spænder over).
Her i fremgår det, at det optimale ledelsesspænd er 14 - 20 medarbejdere pr. leder.
Herved er man stor nok til at være økonomisk robust, der er mulighed for faglig mangfoldighed og bedrive fuldtidsledelse.
Samtidig er lederen tæt nok på til at være en nærværende leder for medarbejderne og have
en tæt relation til børnene og deres forældre.
I en sådan institution vil der typisk være 60 - 80 børn.
Det fremgår også af forskningsprojektet, at medarbejderne vægter at lederen giver faglig
sparring om børnene, og at lederens nærvær overfor medarbejderne ses som afgørende for
den faglige kvalitet og medarbejdernes tnvsel.
Ledelsesstruktur.
Derfor er det af afgørende betydning for BUPL Sydjylland, at der udover en områdeleder også er en daglig leder på hver matrikel.
Derved opnås den nærværende ledelse, som er afgørende for et udviklende og fagligt pædagogisk miljø.
Vi tager afstand fra en dagtilbudsstruktur med en områdeleder og ingen anden form for daglig ledelse i de enkelte områder.

Ledelsesspænd på dagtilbudsorTirådet-størrelse, ledelsesstil, faglig kvalitet og trivsel Udgivet 2015 af Kora.
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BUPL Sydjylland skal gøre opmærksom på med henvisning til Reglementets § 33, at der skal
afholdes en forhandling mellem Aabenraa Kommune og BUPL Sydjylland inden endelig politisk behandling af dagtilbudsstrukturen i Aabenraa Kommune.
Vi ser frem til konstruktive forhandlinger og dialog med Aabenraa Kommune omkring dagtilbudsstrukturen.

Med venlig hilsen
Jacob Svarre Winther
Kasserer og faglig sekretær.
BUPL Sydjylland
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A n n e Cathrine From
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

ione hansen <lone24hansen@gmail.com>
25. april 2015 23:18
postkasse dagtilbud
En ny daginstitutions struktur i Aabenraa kommune.

Kære udvalg
Det er rigtig fint at vi som borger kan fa lov til at komme forslag og ideer på hvordan vi kan undgå at vores
børn endnu en gang bliver ofrene i en sparerunde.
At lave flere store institutioner er bare ikke løsningen på jeres problem, det kommer til at koste dyrt, da det
eneste ifi-emmerer at der kommer mange små privat institutioner og så står i der med jeres fine nye
bygninger. Som mor og pædagog kan jeg kun advare jer om dette projekt. Jeg hører ikke en eneste positiv
reaktion på jeres forslag og det er nok fordi vi ikke ser på tal, men vi agerer på det vi ser og oplever i
hverdagen.
Hvad med at I kommer med en ordentlig og gennemtænkt redegørelse og plan for hvordan I har tænkt jer
denne nye struktur skal gennemføres. Hvordan I vil løse det mht til opdeling, stuer, sove muligheder for de
små både indenfor og udenfor, legepladser der er alderssvarende, flere ansatte skal der også være råd til, da
det er klart at man med flere børn på et areal er afliængige af flere øjne og hænder.
Men ja kom med en udlægning så vi kan se i ikke kun tænker tal, så kan i måske være med til at ændre
stemningen.
Jeg vil dog altid vælge privat, da jeg som pædagog og mor er færdig med at være i kommunale institutioner,
det Gør simpelthen for ondt at se hvordan det efterhånden står til og trist at det ser ud til at fortsætte. Lav da
en tænketank af pædagoger unge som gamle og forældre og se hvad der kommer ud af det.
Mvh Lone
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Anne Cathrine From
Fra:
Sendt:
TII:
Emne:

maibritt sand nielsen <maibrittsandnielsen@gmail.com>
25. april 2015 22:40
postkasse dagtilbud
høring om daginst.struktur

Jeg mener at I med etableringen af 3 store 0-6 årige institutioner fratager os borgere i Aabenraa kommune et
valg for hvad vi ønsker og mener er bedst for vores børn. Nogle ønsker deres mindste poder i dagpleje
fremfor vuggestue, nogle ønsker en speciel form for børnehave( natur, økologisk, lille, stor m.v).
Uanset om de store institutioner bliver med små selvstændige enheder, så ved vi også at der aldrig kommer
mere personale end der er i dag, hvilket derfor helt automatisk vil resultere i at man på nogle tidspunkter af
dagen bliver nødt til at samle store som små børn og med 100-150 børn kan man hverken fra børn eller
voksnes side forlange at kende alle, men dette er alle børn altså bare ikke trygge ved!
Lad os da have forskellige muligheder i kommunen - altså både den store integrerede, men selvfølgelig også
de mindre selvstændige enheder ( såsom vuggestue, mindre kommunale børnehaver, dagplejer mv).
Man kan som kommune ikke være ligeglad med at der popper nye private institutioner op - det gør der vel
kun fordi de kommunale ikke "gør det godt nok" og hver gang en ny privat institution dukker op, vil der
måske være frafald på de kommunale inst. Og dermed står man med kommunale institutioner som ikke har
de børn der "skal" være i forhold til børnetal og ansatte (og afskedigelser kan blive nødvendige)!!
3 mio kr årligt på daginstitutionsområdet der skal spares er rigtig meget og simpelthen urimeligt i forhold til
at vores bøm er vores fremtid. Der er gennem de sidste år skåret ind til benet og det er simpelthen ikke
rimeligt længere - heller ikke overfor det personale som gør en kæmpe indsats for vores bøm.
Hvor meget skal der spares på andre områder og i forvaltningen, er det rimeligt at det åbenbart altid går ud
over vore bøm og de ældre???? At kommunen giver udtryk for at deres økonomi er bedre end de sidste år
hænger i mine ører ikke sammen med at man så tvinger vores institutioner i knæ!
Jeres helikopterblik om at forny Aabenraa kommunes institutioner for også at trække nye borgere til, kan
også gå i modsatte retning i og med at vi efter jeres spareønske kun far et valg fremover- nemlig 0-6 årige
institioner- og dermed vælger folk måske at bosætte sig i andre kommuner og så bare pendle.
MEGET ÆRGERLIGT efter min mening, for der kan i en by som Aabenraa sagtens være plads til hele
paletten af kommunale institutionstilbud!!!
Med venlig hilsen
Maibritt Sand Nielsen
Bag Hjelm 49
6200 Aabenraa
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Tidligere indkonnne...
Efter opfordring på dialogmødet den 16. december 2014 på
Rådhuset indkom følgende forslag/kommentarer:
• Bestyrelsen og personalet i Nygade Børnehave
• TR i Specialpædagogkorpset
• FDDB - Foreningen de Danske Daginstitutioner
• Bestyrelsen i Vuggestuen Fjordløkke
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WWW. Nygade .GOUA.

Aabenraa den, 9.1.2015
Forslag med Nygade børnehave indgåelse I den fremtidige dagtilbudsstruktur.

På baggrund i byrådets beslutning om klarlægning af den fremtidige dagtilbudsstruktur, et faldende
børneantal, en bæredygtighedskriterie og en besparelse på 3 mio. lægger kommunen op til kommentarer,
bidrag og ideer ti! strukturen.
Bestyrelsen ser gerne en aldersintegreret 0-6 års dagtilbud. {Nygade har tidligere været aldersintegreret),
og har drøftet mulighederne med at Nygade børnehave ændres til dagtilbud med børn i 0-6 år eller at
vuggestuen " Kernehuset" og børnehaven " Nygade Børnehave " sammenlægges.

Den integrerede institution er fremtiden
Hundredvis af børnehover og vuggestuer er de seneste år blevet omdannet til integrerede institutioner

Sidste år vor der 2372

aldersintegrerede institutioner I Danmark, og det er 508 flere end for blot fire år siden Til gengæld er der i samme periode forsvundet 516
børnehaver og 173 vuggestuer
Især Århus, Odense, Herning og dele af hovedstadsområdet satser meget målrettet på de integrerede institutioner

I Fiedenkssund er

kommunen så begejstrede for de integrerede institutioner, at de ikke ønsker at bygge andet i fremtiden
"Jeg kan ikke forestille mig at bygge rene børnehaver og vuggestuer igen Det kommer slet ikke ind i overvejelserne

Forældrene

efterspørger de integrerede institutioner, som er veldigt populære Det giver tryghed, at barnet slipper for at skifte in'itituUon, og at
sø'ikende har større mulighed for aC være '.ammen," siger Paw Holze-Nielsen, dagtilbudschefi Frederikssund Kommune, der i dag har 36
integrerede institutioner og kun 8 børnehaver
Også Århus Kommune foretrækker entydigt at bygge nye integrerede institutioner

For forældrene giver det den fordel, at bornet får

plads en gang for alle og ikke behøver at skifte institution
"De integrerede institutioner er fleksible Man kan hele tiden dække behovet for pasning i de enkelte områder af en hy Nogle gonge er
der mange 0-3-ånge i et område Andre gange ændrer sammensætningen af befolkningen sig, så der er flere større børn Den integrerede
instituLion iilpussei sig børnetallet, så børnene lettere kan blive passet i næioniiådel, uanset alder," forklaret Per Junker,
planla'gningschef for Magistratsafdelingen for Børn og Unge i Århus Kommune

Fysiske rammer
Nygade børnehave er en stor gi. bygning der løbende er vedligeholdt af Gundthoth skotestiftelse der
tidligere har haft flere bygninger. Fonden har kun i dag bygningen Nygade 48 tilbage. Fondatet beskriver at
bygningerne skal bruges til "noget med Børn", derfor er fonden med deres midler interesseret i at drive et
modernet dagtilbud i bygningerne.
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Nyg«de BønA^ehcive
Nygade 42 ^zioo AabeiA^rø«
Ttf.; J-3>y-&'2&>5G
WWW. N y g a d e .com.

så bygningen står i dag med vedligeholdte fysiske rammer der med små midler kan tilpasses til børn i
alderen 0-3 år i stueetagen.
Vi har her i efteråret år 2014 fået lavet nyt toilet i stueetagen med 4 børnetoiletter, varme i gulvet m.v., og
plads ti! puslebord.
Fysiske ændringer ved en tilpasning til alders integreret 0-6 år dagtilbud: (Måske kan fonden hjælpe
økonomiske med forbedringer/ændringerne i bygningerne )
•

Etableringen af 1 terrasse døre direkte ud fra vuggestueafdeling

Kr. 50-100.000,-

•

To Gibs vægge flyttes for at etablerer garderober tæt på grupperum.

Kr. 20.000,-

•

1-2 pusleborde opsættes.

•

Legepladsen tilpasses 0-3 årige med særlig plads til de mindste og etablering af
Tumleplads og græs på legeplads.

•

Kr. 20.000,Kr 50.000,-

Krybbe/barnevogne rum vil kunne ske i værkstedet m/varme uden udgift og
Indkøb af barnevogne/Krybber/højstole kan vel lånes andets sted.
Leje af parkeringspladser for enden af Legeplads med indgang fra Møllegade

kr. ca. 2000,- mdl.

Pædagogisk indhold.
Nygade børnehaves forældre er delt op i to grupper. De mere alm. familier som bruger dagtilbud i
almindelighed og gruppen af de unge familier både enlige og par der bor i midtbyen og bringer børnene
som reglen gående.
Det er helt tydeligt at begge forældre grupper har valgt et bynært dagtilbud, især en børnehave der daglig
tager afsted på tur i egen bus til skov og strand. Og der i hverdagen arbejder med bevægelse, høj faglighed
og møder forældrenes forskellighed.
Legepladsen er 2.800 km2, hvilket ikke er meget, men vi har altid taget højde for dette, med at der altid er
en gruppe børn afsted med bussen i tidsrummet 10-15.
Vores to store udfordringer er pga. børnehavens plaseringen i bymidten er legepladsstørrelse og
parkeringspladser.
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Nygade B.øriA.ehave
Nygade 4S &':ioo Aabei^^ra«
Ttf.; y-3>y-(h2&5ic>
www. Nygade .ookw.
e.kw,atl: PKa@aabetA-Kaa.dfe
Men ved leje eller evt. køb af 2 grunde der ligger op til legepladsen, vil der vil være mulighed for at etablere
parkeringspladser og få en større legeplads.
Bestyrelsen og personalet har diskuteret nævnte mulighed og mener, at det er muligt at etablerer en
alders integrerede dagtilbud her i midtbyen, pga. vores indendørs størrelse og beliggenhed. Der vil altid bo
familier i midtbyen også familier med og uden bil, som også tegner vores forældregruppe i dag.
Forslag 1.
Nygade børnehave bliver en alders integreret 0-6 års dagtilbud med drift form som selveje med plads til 4
børnegrupper hvor de 0-3 årige i stuen og de 3-6 årige er på 1 etage + loftet.
Stueetagen ændres til to afdelinger som er fleksibel til 1 gruppe ca. 12 - 20 0-3 årige 1 gruppe med ca. 20
3-6 årige.
l.sal ertil 2 + 25 børnehavebørn.
Forslag 2.
Nygade børnehave og Vuggestuen Kernehuset slås sammen til 0-6 årige dagtilbud på to matrikler.

Det er og vil aldrig være optimalt med en institution på 2 matrikler, men for en tid kan det lade sig gøre, da
begge institutioner ligger tæt på hinanden, fælles personale samarbejde, store gruppen i vuggestuen
integreres i børnehaven, fælles forældre engagementer m.v..
Det vil være en ledelsesmæssig udfordring med 2 matrikler og bør være en pendant løsning til noget
nybyggeri, så det alders integreret dagtilbud for mere optimale betingelser.
Ønsket fra forældrene er helt sikkert en og samme sted et dagtilbud for 0-6- år. Begge forslag vil tage højde
for en institutionstype der servicerer familier der bor i bymidten.
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Nygade BønA^ehave
Nygade 45" £»200 Aahtviraa
Ttf.; y-3.y-^2&5&
www. Nygade .co^w,
e.malL: Pra@aabe;A,rfln.dte
Forslaget er sendt til FDDB og til forvaltningen af dagtilbud i Aabenraa kommune.
Hvis der er noget der skal uddybes er I velkomne til at tage kontakt.
Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen og personalet
Per Højby Rasmussen
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På dialogmødet for parter og interessenter fra Aabenraa by og i-løje Kolstrup tirsdag den 16. december 2014
blev følgende præsenteret i et diasoplæg:
Kapacitet - udnyttelse (jfr. bygningsreglementet 2 / 3 m2)
Nuværende struktur
Institution:
Børn pr.
30.6.14

Specialgruppen
Skovmusen

9

M2

M2 til

Udnyttet

Overskyd.

behov

rådighed

<Vb

m2

18,00

100,36

17,94

82,36

Pa vegne af Specialpædagogkorpset tilføjes følgende præciseringer:
Der er fast tilknyttet imellem 12-14 børn I Skovmusen. Børnene kommer Ikke kun fra
Aabenraa By og Høje Kolstrup - og således også fra Rødekro-området, Hjordkær-området,
Løjt-området, Genner-området, Hellevad-området m.v.
Kvadratmeterne i Skovmusen bliver ligeledes brugt til:
Motorisk tilbud til børn med særlige behov i samarbejde med PPR
Familiestuer til børn og forældre
Samtalerum og sparringsmøder til forældre og tværfaglige samarbejdspartnere
Derudover har Aabenraa Kommune ansøgt Socialministeriet om at igangsætte endnu et
forebyggende tiltag, som kaldes De Utrolig År ~ tumlinge. Der bliver herved indrettet lokaler
netop til dette formål i Skovmusen januar 2015
Indsatsene skal tilgodese børn og familier fra hele Aabenraa Kommune.
på MED-områdeudvalgsmøde i december 2014 drøftede vi muligheder og ønsker i.f.m. den
kommende strukturændring i Aabenraa kommune:
I institutionerne er der mange børn og børnene har forskellige behov.
* Alle børn har særlige behov og nogle børn har særlige udfordringer. For at tilgodese alle
børns behov for aktivltetsrum og områder med ro til leg og fordybelse, vil det være optimalt
med små rum og/eller mulighed for at sætte skillevægge op. Desuden er der brug for
funktionsrum til fysisk udfoldelse, musik, værksted o.l.
"^ Den fysiske Indretning har betydning for børn med særlige behov - der skal være rum til
bl.a. at børnene kan være i små fællesskaber, til motorisk træning når fysioterapeuten
kommer, til mødevirksomhed med samarbejdspartnere.
"^ I Aabenraa og omegn er der arbejdspladser med skiftende arbejdstider bl.a. Aabenraa
Sygehus. Ved en ny institutionsstruktur, er det borgervenligL og en god service at tilbyde
udvidet åbningstid, - for at tilgodese de forældre og brugere af dagtilbud, der har behov for et
pædagogisk tilbud og pasning på skæve tider i.f.t. det eksisterende.
på vegne af Specialpædagogkorpset
Marianne Hagedorn TR
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FDDB - Foreningen De Danske Børneinstitutioner
Kontor: Forstallé 13, 6200 Aabenraa
TIf. 73 76 86 90 - Fax 73 76 86 98
E-Mail: pkp@aabenraa.dk
www fd-db.dk

Aabenraa Kommune
Børne- og Uddannelsesudvalget

Aabenraa, den 9.3.2015
j.nr. pkp/ strukturændringer,0-6,2015,brev

Dagtilbudsstruktur 2015
De selvejende og private daginstitutioner i Kongehøjskolens og Høje Kolstrup skoles skoledistrikter
har den 5.3.2015 afholdt et føllesmøde, hvor den fremtidige dagtilbudsstruktur i de 2 skoledistrikter
blev indgående drøftet. I fællesmødet deltog over 50 medlemmer af institutionsbestyrelser,
institutionsledere samt tillidsrepræsentanter.
På fællesmødet blev der orienteret om det hørings forslag, som vil blive behandlet på Børne- og
Uddannelsesudvalgets møde den 10.3.2015, og derefter formentlig sendt i høring.
FDDB samt de selvejende (og 2 private) daginstitutioner i Kongehøjskolens og Høje Kolstrup
Skoles skoledistrikter anerkender naturligvis, at det faldende børnetal gør det hensigtsmæssigt at
sætte fokus på den fremtidige dagtilbudsstruktur.
På fællesmødet den 5.3.2015 besluttede en enig forsamling dog at opfordre Børae- og
Uddannelsesudvalget til at kortlægge og analysere daginstitutionsbrugemes behov og ønsker, feks.
ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse. Ingen ved præcist, hvilken institutionsstørrelse og
type (aldersintegreret eller rene vuggestuer og bømehaver), forældrene ønsker.
Nyligt udarbejdede rapporter fra Aarhus Universitet (Pædagogisk kvalitet i store og små
daginstitutioner) samt KORA (Ledelsesspænd på daginstitutionsområdet) udtrykker faktisk skepsis
ved de meget store daginstitutioner.
FDDB samt de selvejende og 2 private daginstitutioner i de 2 skoledistrikter vil derfor opfordre
Børne- og Uddannelsesudvalget til, feks. via en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, at skabe
klarhed over, hvilke institutionstyper og -størrelser, forældrene i fremtiden vil efterspørge.
Herudover kunne det være interessant at fa kortlagt, hvilke ønsker tilflyttere har til
dagtilbudsstrukturen.
Det er en kendsgerning, at der i de 2 skoledistrikter allerede er etableret 6 private daginstitutioner,
som dermed repræsenterer en trend inden for området. Der er derfor ingen tvivl om, at den
fremtidige dagtilbudsstruktur fremover primært vil blive formet af forældrenes helt konkrete ønsker
til størrelse og struktur.
' Med venlig hilse
Mette M. Larsen
formand

Povl Kylling Petersen
forretningsfører

FDDB (Foreningen De iranske Børneinstitutioner) har 75 års erfaring
i udvikling og drift af selvejende og private daginstitutioner
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www.vuggestuenfjordloekken.dk
Til

20.01.15

Chriss Maitandt-Poulsen - Direktør for Børn & Skole.
Bjarne Babiel - Dagtilbudschef

Vedr. forslag til udvidelse af Fjordtøkken ifb. med de kommende aen^lrtnger for dagtilbud i Aabenraa.
I relation til det afholdte møde for ledere og formænd i Institutionsbestyrelser deh 16.12.14, har
bestyrelsen for Vuggestuen Fjordløkken affioldt et ekstra ordinært bestyrelsesmøde den 14.01.15 mhp.
drøftelse at muligheder i forbindelse med strukturændringer for dagtilbud i Aatienraa by.
VI ønsker fra Fjordløkkens bestyrelse at bidrage med etforslag,som vi håber, kan indgå I det kommende
forslag tit strukturændringen.
Vi er af den opfattelse at det er vigtigt, at Aabenraa kommune har en bred vifte at dagtilbud til forældre i
Aabenraa kommune. Vi mener også at Aabenraa har en størrelse, hvor der bør være plads ti!, at der også
fremadrettet er et tilbud„om vuggestue, i den form som Fjordløkken har nu. Altså en institution hvor der
udelukkende tilbydes pladser til 0-2,11 årige, og hvor der er speciale t småbørnspædagogik ligesom de
fysiske rammer tager udgangspunkt i og tilgodeser lige netop denne aldersgruppe.
i Vuggestuen Fjordløkken kan vi i relation til de kvadratmeter vi har pt. lovgivningsmæssigt rumme 53 børn.
Vi er normeret til 46 i 2015, hvilket hænger sammen med de lige nu for mange pladser i forhold til antal
bøm i kommunens samlede tilbud. Vi er positivt indstillet over for at vi fremadrettet ved strukturændringer
kan modtage de 53 børn.
Ligeledes ser vi god mulighed for, såfremt dette kunne prioriteres, at der tilbygges endnu en fløj i
Fjordløkken, således at vi fremadrettet kunne modtage 60 vuggestuebørn.
Vi har i Fjordløkken nogle meget fine rammer. Bygningen er i god stand og velholdt, og der er i de sidste 3r
investeret betydelige beløb i bygningerne. Herunder gælder, at vi i december 2011 har fået helt nyt Køkken
med optima! udsugning. Et køkken der opfylder alle gældende krav. 12012 iiar fået helt nyt Ventilations cg
varmeanlæg {energibesparende investering) og 12014 er bygningerne tilført nye døre som indfrier de
gældende brandsikkerhedsmæssige krav i retation til det antaf personer vi maks. kan være t bygningerne,
Ligeledeserder i 2014 udbedret utætheder dsr har været vod 2 vindue partier. VI harl Fjordiøkken en helt
unik legeplads, som på alle måder tilgodeser det 0-2,11 årige barns behov og udvikling. Den nuværende
legeplads, vil fint kunne rumme op til 60 småbørn.
Derudover finder vt, at vi dels er beliggende i et område, hvor vi har ai mulighed for at Inddrage naturen
som læringsnjm, og set med forældreøjne - attraktivt beliggende i syd byen. Vi anser det som vigtigt at der
også her er et godt tilbud til småbørnsforældre.
I Vuggestuen Fjordiøkken anser vi det for vigtigt, at kvalitet og faglighed på alle områder prioriteres.
Hos os vægter vi, at de små børn har mulighed for at dele fællesskab i små grupper (10-13), og vi vægter I
hverdagen at de yderligere opdeles i endnu mindre grupper i forbindelse med aktiviteter. Dette vil fortsat
kunne vægtes hvad enten dsr omhandler at vi fremadrettet skol modetago 53 børn eller såfremt der
bygges en fløj til, mhp, oprettelse af 12 13 nye pladser.

DSK-S4VX817 - fb-skan - 06-05-2015 -13:05 - SEPBARCODE: OU211PE1939

www.vuggestuenfjordloekken.dk
Baggrunden for at vi vægter de små grupper, handler bl.a. om at bøm i alderen 0-2,11 år har et helt særligt
behov for tæt voksenkontakt, nære relationer, tid og rum til fordybelse og overskuelighed.
Undersøgelser viser at små børn der er knyttet til mindre grupper, med en god normering og fagligt
kompetent personale, har de bedste forudsætninger for en god start på livet.
Undersøgelser viser at bøm der har haft sådanne rammer i højere grad udvikler sfg sprogligt, end børn der
har været i større grupper. Ligeledes viser undersøgelser at bøm med disse forudsaetninger tager flere
verbale initiativer, 1 højere grad benytter sig af deres præferencer og giver udtryk for deres mening, de
finder lettere en løsning på deres udfordringer, de udviser mindre aggressivitet og har færre konflikter.
Som bilag er vedlagt: DAGINSTITUTIONENS BrfYDNING FOR BØRNS UDVIKLING - EN
FORSKNINGSOVERSIGT. KØBENHAVN 2014 SF! - DET NATIONALE FORSKNIiyGSCENTER FOR VELFÆRD.
Vi håber at nærværende skrivelse kan bidrage tii en fortsat udvikling af Vuggestuen Fjordløkken. Såfremt
det på nogen måde kan give mening, står vi til rådighed for yderligere dialog.

På vegne af Vuggestuen Fjordløkkens Institutionsbestyrelse

\yÅ\R Katrine Lyst
Formand
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FORORD

D e n n e rapport er udarbejdet som en forskningsrapport med ok(jnomisk
støtte fra B U P L , Borne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund.
Forskningsoversigten

opsamler

natif)nale

og

internationale

forskningsresLiltaler o m daginstitutionens betydning for børns udvikling
på kortere og længere sigt.
Rapporten er en udvidet opdatering af rapporten Borneluwem Iwtydinngfor børm Mdvikhng., som var udarbejdet af Alva A. Nielsen og Mogens N . Christoffersen

Visse afsnit er bibeholdt, mens andre er udvidet

med systematisk oversigt over effekter af fx universelle indsatser, bet}'dning af normeringen og personalets uddannelse.
Shl har ndligere udgivet rapporterne liornehavens ngmiggeiimns helydiiing jor lmriief.\ udvikling i 1969, J^ffekJer aj dagpasiitng i 2002, Borjuéareii',
betydning for bøm.'; udvikling i 2009 samt bornel>aveni normeringer \ 2013.
Vi takker professor Bente jensen, ekstern referee på projektet,
for nyttige forslag og kommentarer. Til pro)ekret har der været en følgegruppe (se kolofonen), som har kommenteret det faglige indhold. Vi takker for deres grundige, kritiske og konstruktive kommentarer.
Kobenhavn, oktober 2014
AGICSONKA
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RESUME

Det er undersogelsens fomiål at undersøge og beskrive

fijrskningsresul-

tatcr, der belyser vuggestuens og bornehavens betydning for borns udvikling. D e t er endvidere fomiålei at afdække de parametre, der må antages at være centrale for dagj^asningens kvalitet.

RESULTATER
Igennem de seneste årtier er der sket en omfaiicntle udvidelse af antallet
af {jffentligt støttede og regulerede daginsiitutionsptadser. I en række
lande er de langsigtede konsekvenser blevet undersøgt. Disse undersøgelser viste, at hornene senere fik bedre uddannelsesmæssige resultater,
arbejdsmarkedsdeltagelse, indtjening og mulighed for al sdfte

familie

sammenligner med de born, der ikke fik tilbuddet o m offentlig pasning.
Generelt synes undersogelserne at pege på, at det er de sårbare grupper,
der får relativt mest gavn af sådanne universelle reformer. En canadisk
Lindersogelse viser dog. at de positive resultater tydeligt afliæiiger af kvaliteten af den dagpasning, der blev dlbudt børnene.
Undersogelseme rejser dcr\'ed spørgsmålet om. iivilke dag]:)asningsparametre der er centrale for at vurdere kvaliteten af daginstimtionerne. Dette spørgsmål er blevet belvst i en række eksperimentelle undersøgelser, der brugte legeaktivireter til at udvikle søciale, følelsesmæssige,
kognitive og kreative færdigheder.
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Kvaliteten af interakiiønen mellem voksen og barn er den mest
betydningsfulde enkeltfaktor i borneinslituiiønen for barnets intellektuelle udvikling. D e voksne kan bidrage med mere samtale mellem voksne
og born samt tilføje flere uddannelsesaktiviteter i form af udfordrende
lege, der udvikler sociale, følelsesmæssige, øg kognitive

færdiglieder.

Barnet lærer mest af at være aktiv initiativiager, hvor de voksne kan facilitere deres interessefelter, deltage i aktiviteterne øg stille relevante
spørgsmål og hjælpe dem til at udvikle deres aktiviteter. I de undersøgelser, der fulgte børnene I længere tid, er det fundet, at børnene, der havde
gået i disse højk\-alitetsdaginstitutioner, også efierfolgendc klarede sig
bedre. Sammenlignet med kontrolgrupperne var flere således på arbejdsmarkedet og havde fået en erhven'smæssig uddannelse. D e havde
også bedre indkomst, færre var blevet kriminelle, og færre røg hash som
teenagere og unge voksne.
Børnehavens lang\'arige effekt I forhold lil uddannelse skyldes
antageligt ikke alene ogiiingen i Ijornenes Inielllgens, nysgerrighed o g
moiivalion, men også bornenes udvikling af et mere positivt syn på sig
selv øg egne fremddsmuligheder. Ved skøleslart havde børnehavebørnene således en sforre tiltro tii deres egne evner lil al lære noget nyt, end
børnene i kontrolgruppen. Især forblev effekten mere langvarig, hvis
børnene fortsatie tra bornehaven I skoler af en høj kvalitet.
indsatsen I modelforsøgene er velbeskrevet og vidner o m mange
fælles træk, men også ø m meget forskellige indsatser, der blev tilpasset
forældrenes daglige livsvilkår. De forsc^g, der gav de signifikante resultater, havde brugt mange ressourcer på at forbedre mødrenes tilknytning til
arbejdsmarkedet. Forældreinddragelsen betixt også, flt de lærerige lege
med pædagogernes hjælp kunne blive videreudviklet i hjemmet. Forældreinvolvering var med til at forstærke den positive effekt på barnet.
MuHghedenie for at gennemføre hojkvalitetsprogrammer påvirkes af strukturelle parametre såsom normering, gruppestørrelse, personalets uddannelse osv.
En ændring af nonneringeme til færre born pr. voksen har vist sig
at gøre de voksne mere scnsiiive øg øpmærkscjinme, ø g b ø r n e n e bliver
tilbudl flere ndviklingsrelevante aktiviieter og lærerige lege. D e t giver
også en hypjiigere interaktion mellem del enkelte barn øg den voksne,
hvor barnet er engagere! i samtale med de voksne. Resultaterne af den
slorre opmærksomhed ses også i bornenes sproglige og kognitive udvikling. En højere normering er også assf)cieret med færre stresssymptomer

10
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hos barnet samt færre adfærdsvanskeligheder øg konflikier børnene imellem.
I-lvad angår gmppeston^lse, fremmer mindre gnipper med højere
normeringer, hvor gruppen er ledet af en pædagog med en relevant uddannelse, en højere inklusion af sårbare born. Pædagogerne udviser en
mere varm og stimulerende adfærd øg er mindre ordregivende øg korreksende. Bomene er mere engagerede i at lære noget nyt, hvilket også afspejles i deres skolcparathedsiesi. Ved større grupper med lavere normering og
uuddannet personale forfalder pædagogerne omvendt i højere grad til passive positioner med al over\'åge mange b o m samtidigt. 1 disse omgivelser
kan nøgle af børnene blive mere apatiske, eller de kan fi^rfalde til at starte
krjnflikter, og det hæmmer deres kognitive udvikling. Ved lavere normeringer sker der også en stigning i sygefraværet blandt personalet, hvilkel
peger på, at normeringen også kan have bet)'dning for persønalestabilitelen.
Personalets uddanneheskvalifikationerYX^t^ en tydelig sammenhæng
m e d deres Interaktion med børnene. T en børnegruppe, hvor j^ersonalel
havde en relevant uddannelse, kunne man se, al den ledende pædagog
brugte relativi mere tid sammen med børnene, børnene udviste bedre
samarbejdsevner øg udholdenhed ved opgavelosninger øg var sjældnere
inaktive. Børnene klarede den personlige skoleparathedstesi bedre i de
børnegrupper, hvor personalet havde en relevant uddannelse.
Tidligere undersøgelser har primært koncentrerer sig f>m effekten af personalets grundudtlannelse. 1 disse undersøgelser fandt man, at
erfaring ikke kan erstalle en grunduddannelse, idel uddannet personale er
bedre til at udfore pædagogisk praksis af høj kvalitet og stimulere læringsmiljøer, hvori born kan udvikle sig, både socialt og køgnitivi. Både
international og dansk forskning peger ligeledes på, at mere videreuddannelse af personalet, kan have en positiv effekt. Videreuddannelse kan
æ'ndre personalets adfærd, således at de bliver mere stimulerende og støttende, bedre til at igangsætte alderssvarende aktiviteter saml betlre dl at
omsætte viden til praksis, hvilket har vist sig at have en effekt på barnets
sociale, følelsesmæssige (jg kognitive udvikling.
PERSPEKTIVER
D e øffendigt stoltede vuggesnier og b ø m e h a v e r synes Især at komine de
ressources\'age born til gode.
Dagpasning af høj kvalitet kan være med ril al fremme modres
deltagelse på arbejdsmarkedet øg til at styrke børns sociale, kognirive og

11
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cmøriønelle udvikhng. På langi sigt kan deltagelse i en højkvalltetsbornehave mindske kriminalitet, forbedre barnets uddannelsesniveau og forbedre senere job- og indtjeningsmuligheder. Endelig er det Ikke kun en
enkelt generation, som far glæde af denne investering, men også de fremtidige generationer pa grund af den medfølgende positive sociale arv fra
den ene generatitjn til den næste. Alt i alt peger resultaterne på, at det
samtundsokonomisk kan betragtes som en fornuftig investering at sende
børn i hojkvalitetsdagpasning. D e økonomiske gevinster i en dansk kontekst kan dog ikke føn'entes at være lige så store som i et samfund med
et svagere socialt sikkerhedsnet og en mindre tradition for kvalitetsdagpasning til de ressourcesvage grupper.
GRUNDLAG
Forskningsoversigten baserer sig på en omfattende litteratursogning, der
er føregået over et længere tidsrum øg afsluttet marts 2014. G e n n e m g a n gen inddrager også de første danske litteraturoversiglcr, der beskriver de
danske

f)g

udenlandske

bornehaveundersøgelser

helt

tilbage

fra

1930'erne. Ved hjælp af systematiske sogemetøder og kontakt med andre
forskere har vi søgt at mindske eventuelle skævheder i udvælgelsen af
undersøgelser.
På denne måde inddrages ikke alene historiske undersogelser,
men også undersøgelser fra andre kulturer og politiske systemer. Undersogelseme er primært foretaget i de rige O E C D - l a n d e . Ud over europæiske lande, USA og de skandinaviske lande, inddrages også undersogelser
fra tredjeverdenslande i forskningsoversigten.
Undersøgelserne spænder fra 1932 og frem ril i dag. På trods af
de meget forskellige samfundsforhold og kulrurer er det — som vi skal se
i de følgende kapitler — bemærkelsesværdigt, så enslydende resultater undersøgelserne alligevel når frem ril.

12
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KAPITEL 1

BAGGRUND, FORMÅL,
MATERIALER OG METODER

BAGGRUND
For en del år siden fremsatte den danske børneførsker Agnete Diderichsen en bemærkelsesværdig hypotese om børn i daginstifuiif)n. I-lun havde
udtaget tre børnehaver, øg ved en tilfældighed viste det sig, at der var
sløre forskelle i kvaliteten, hvilke! tier ikke var noget nyi i. Det afgørende
nye var dog. at børnene reagerede forskelligt på disse kvalitetsforskelle.
Didrichsen fandt således, al de tn-gge børn havde en basal selvfølelse øg viljest}'rke, som satte dem i stand til af Insistere på kontakt. D e
ængstelige b ø r n ' var derimod usikre øg forsigtige i tieres kontaktforsøg.
D e havde en svagere selvfijielse, øg selvom de gjorde adskillige forsøg på
kontakt, betød en dårlig kvalitet - hvor børnene mødtes med ligegyldighed og manglende næn'ær — at tie svage børn blev overhørt eller ignoreret med det resultat, at de opgav eller reagerede med resignation.
På baggmnd at disse obseivationer konkluderede Diderichsen, at
ængstelige børn synes at være særligt sårbare og udsatte I lavkvalitetsinstimtioner. De ressourcefulde og stærke born bekræftes I deres stj'rke og kompetence, således at instinitioner med lav sensibilitet forstærker de eksisterende forskelle mellem born, og de sårbare strukmrer hos born bliver såle-

1. ])t (in^slL'ligc bom med cii usikker lilknyiniiig 1 rcmtnnJcr ollf Miin irisli' <)f^ modlnsc oj; manj;loi
i!i! injy;f barns ovsf^LTris^bfi,] (Di(li'iicliSfn, \'>')1).
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des uddybet. Mendes iagttagelser understottes I ovrigt af andre undersøgelser (IDIderichsen, 1997, 1991; Howes & Hamilton, 1992a, 1992b).
1 tlen utlenlandske forskning har man især koncentreret sig o m
den stimulerende effekt, som hojkvalitetsbørnehaver kan have på born i
risikogrup]5en (Nlles, Reynolds & Røe-Sepowitz, 2008). Med risikf)gruppe menes ofte fattige eller på anden vis socialt udsatte børn, hvis forældre har en lav eller ingen uddannelse, eller børn, hvis førældre tilhører en
etnisk minoritet. Ved b ø m I risiko kan tløg også forstås for tidligt fødte
børn, born med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt born med
adfærdsvanskeligheder eller born, tier er særligt sensirivc og fols<MTime,
hvilket sælter dem i en særligt udsat position.
Ovenxjelserne om, hvad kvalitet er, har her taget udgangspunkt
i, hvordan børnenes udvikling blev påvirket, og især hvor følsomme de
udsatte born var øver for en forringelse af kvaliteten. D e mindre robuste
børn er gøde indikatorer for, hvor slør en effekt en k\'alitetsforbedring
kan have, idet disse børns udvikling påvirkes mere af en kvalitetsændring.
Mvis man skal undersøge børnelnslilutiønens kvalitet, kan man derfor
med førdel tage utlgangspunkt I, hvordan de mindre robuste børn klarer
sig, fordi det her er lettest at obser\'ere de kort- og langtrækkende konsekvenser. Selvtmi de robuste b o m er mindre følsomme over før kvaliteisførantlringer, har de også glæde af de samme kvalitets forbetlringer som
de mere sårbare øg utrj'gge born. D e mange udenlandske studier af bornehaver, søm især har omfattet risikobørn, fx for tidligt fodte born eller
fattige børn fra slumområder, kan således give værdifulde erfaringer, som
kan k o m m e alle btirn ril gode.
Den

teoretiske baggrund for disse undersogelser er

forsøgt

sammenfattet i en enkelt matematisk tormel af tlen amerikanske cjkonom
|ames hleckman. Man fremsatte en teori om, at hvis man investerede del
s a m m e beløb hvert år i barnets undcn'isning øg uddannelse, så ville man
få et større afkast af det beløb, man Investerede i starten af barnets liv.
sammenlignet med det udbytte, man får vetl Investennger på et senere
ridspunkt

(l-leckman, 2008, 2006; Meckman & Masterov, 2r)07a).
Man kan Illustrere denne teoretiske tanke ved hjælp af figur 1.1.

På denne mtidel har vi markeret barnels alder på den vandrette akse. Lad
øs antage, at vi hvert år investerer de samme ressourcer i at stimulere
barnet gennem under\tisnlng øg uddannelse. K u n ' e n viser så det afkast,
man far ved denne Investering— altså, al afkastet er meget større I starten
af barnets liv sammenlignet med det udbytte, man får ved investeringer
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på et senere tidspunkt, kleckmans påstand er, at de investeringer, man
gør ridligl, giver et højt afkast, hvorimod utilstrækkelige investeringer i
den tidlige barndom far ganske store omkostninger.
Man kan underbygge tlenne tankegang med en række d o k u m e n terede eksempler på born, der er blevet udsat for ekstrem vanrøgt i de
ridlige år. Disse eksempler viser, at børnenes udvikling lider ubodelige
skatler, som gor tiet vanskeligt for dem at fungere i et nt>rmalt liv som
unge voksne (Dennis. 1973; Kreppner, O ' C o n n o r & Ruller, 2001;
O ' C o n n o r m.fl., 2000; Perry & Szalavitz, 2007).

FIGUR 1,1
Afkast ved investering i human kapital, givet at man investerer det samme i alle
aldersgrupper.
Afkast

BnrnutS alder
SrTiibarn

Ungdom

Kildu. Cunhii tn II., MOB, Heckmdn, 2006, Hcckman S M;isl<;rov, '2007^

MANGLENDE VOKSEN-BARN-KONTAKT
Forskningen i daginstitutioners betydning for br^rns udvikling er I mange
lande affødt og præget af tidligere studler af børn opvokset på bornehjem. Den engelske psykiater |ohn Bowlby udarbejdede I 1951 en rapport for W M O for at belyse behandlingen af de mange hjemløse b o m ,
der var kommet under 2. verdenskrig (Bowlby, 1951). Bowlby belyste,
hvordan b ø m opvokset på bornehjem havde en klart ringere udvikling
end born, der var vokset op i hjemmel (Sjølund, 1969). Dette var et resultat af den begrænsede voksen-barn-kontakt, søm børnehjemsbørnene
fik — et (ænomen, søm senere er blevel betegnet som "deprivari<jnsprøblemet" (Chiigani m.fl.. 2001; l:'luvathingal m.fl., 2006). Disse undersøgelsesresultater kan selvfølgelig Ikke direkte overføres til andre former
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før dagpasning. Ikke tlesto mindre fik undersøgelsen konsekvenser for
tlaginstitutiønsområtlel i fonn af en stærkt begrænset øprellclse af offentlige vuggestuer i lande som fx Ungland og Vesttj'skland. Den manglende offentlige pasning fik tiog ikke den ønskede virkning, men resulteretle blot i. at forældre måtte tv til alternative dagpasnings arrangementer.
der ofte var af ringe kvalitet (Sjolund, 1969).
Eksempler på konsekvenserne af manglende voksen-barnkøntakt 1 barnets første år kan man finde i boks 1-i og b<iks 1.2.
BOKS 1.1
Manglende voksen-barn kontakt på børnehjem.
Den første banebrydende undersøgelse, der belyste konsekvenserne af begrænset voksenbarn-kontakt, blev foretaget af Wayne Dennis og offentliggjort i 1973 i bogen Children of the
Creche (Dennis 1973) Dennis undersøgte børn, der umiddelbart efter fødslen var efterladt på
et småbørnshjem der var grundlagt og drevet af franske nonner i Libanon (Beirut)
Børnene blev behandlet sådan, som det var god tone i Europa (og Danmark) på den tid, og små
børnshjemmet var traditionelt med en begrænset og upersonlig kontakt mellem personalet og
børnene Personalet talte ikke meget med børnene, og bornenes eventuelle protester og indsigelser blev overhørt Udfoldelsesmulighederne og stimulationen var yderst begrænset
Adoption blev førsl mulig i 1956 i Libanon Herefter blev det besluttet at bortadoptere alle
børnene fra småbørnshjemmet efterhånden som der blev fundet adoptivforældre til dem Dette gav forskerne mulighed for at undersøge de børn, der ved tilfældighedernes spii kom til at
tilbringe hele deres barndom på institution, og sammenligne med dem, der ble^ bortadopteret
enten til familier i Libanon eller USA
Undersøgelsen viste, at man allerede efter et halvt år på institutionen kunne observere, at
børnene blev retarderede Test af børnene i l-års-alderen vtste, at børnenes udvikling i gennemsnit svarede ttl et barn på 6 måneder Der var således tale om en meget usædvanlig retar
dering af disse børn. Undersøgelsen viste også at såvel drenge som piger, der blev bortadopteret inden de fyldte 2 år, hurtigt opnåede og fastholdt en IQ på omkring 100 i gennemsnit. Det
vil oltså sige at de lik en normal kognitiv udvikling. Der var ingen forskel i resultaterne hos
dem, der blev bortadopteret til USA, og dem der blev adopteret til Libanon (Dennis 1973)
De piger, der tilbragte hele deres barndom på børnehjemmet, havde i gennemsnit en IQ på
53,7, og de kunne ikke klare sig i samfundet, men blev i stedet sat til at passe de andre børn I
gennemsnit havde børnene en forbedring på 23,1 procentpoint, hvis de blev bortadopteret. En
systematisk litteraturgennemgang viser, at børn generelt set har en signifikant forbedret IQ af
at blive adopteret sammenlignet med de børn, dej blev tilbage hvad enten det var i en plejefa
milie elleret af datidens børnehjem (Christoffersen, ?012}.
Aom Man kdn læse mure om barn pS da^jninslitimonsamrnunliijnct med børn tier vokser op icn jimitidi'litj i.iinilie i SFIrapport 'Adoptron som indsats'(Christoffersen 2012 Cliristottei sen m 11,2007)
Kilde Dennis 1973

Undersøgelser af, hvordan manglende voksen-barn stimulerende kontakt
og samtale er alvorligt skadelig for børns udvikling, kan give øs nyttig
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Viden o m de psykosociale processer, der har enten positiv eller negadv
Indvirkning på børns udvikling, også i relation ttl daginstitutionsområdet.
Man vidste Ikke tidligere, at længerev;! ren de traumatiserende o p vækstforhold med mangelfuld vøksen-barn-koniaki kunne medføre alvr)rlige og måske irreversible skader på barnets hjerne. Men nyere forskning viser, at hjernens fysiske udvikling kan blive påvirket af manglende
voksen-barn-køntaki i de tidlige år, hvor h|ernens stnikturer dannes. I en
række undersøgelser, fx af born i de tidligere m m æ n s k e bornehjem, har
man ved scanning — i ekstreme tilfælde - således kunnet konstatere, at
hjernens udvikling og opbygning er blevet påvirket af mangelfuld voksen-barn-kontakt (Chiigani m.fl-, 2001; Bluvathingal m.fl., 2006). Et andet eksempel på detie kan læses i boks 1.2.

BOKS 1 2
Manglende voksen-barn-kontakt i plejefamilie.
Forskerne, Bruce D Perry og Maia Szalavtiz, har gennemgået en række eksempler, som kan
være med ttl at belyse betydningen af manglende tidlig stimulerende omsorg for barnets udvikling I bogen 'The Boy who was raised as a dog'.
Et ekstremt eksempel af nyere dato var drengen Justin der havde været udsat for massiv
vanrøgt, og som dr Bruce Periy mødte i 1995 da Justin var 6 åi gammel Justin opholdt sig på
en amerikansk intensiv pædiatrisk afdeling, hvor han sad i et bur og rokkede frem og tilbage i sil
eget møg Han led af lungebetændelse. Han skreg og hylede og smed ting efter personalet.
Perry undersøgte drengens forhistorie Justins mor var 15 år, da hun fik ham. Hun forlod ham
for altid, da han var 2 måneder gammel, og overlod ham til hans bedstemor der forgudede
Justin. Bedstemoren døde dog af sygdom, da Justin var 11 måneder gammel. Op til bedstemorens død var Justin blevet passet af hendes ven Arthur, der ikke selv havde børn. var noget af
en enspænder samt mentalt dårligt rustet til at tage sig af et spædbarn. Til gengæld viste han
noget om hundeopdræt Efter bedstemorens død kontaktede Arthur derfor myndighederne for
at få Justin anbragt hos en plejefamilie De tog dog ikke Arthur alvorligt og glemte alt om sagen Men Arthur var et tålmodigt menneske og da han ikke hørte noget så passede han Justin
ligesom de hunde han opdrætlede. Han talte næsten ikke med Justin
På en hjernescanning af Justin kunne man se, hjerne var indskrænket, og hovedet var af mindre
omfang Hjernen var skrumpet på samme måde, som man finder hos folk med Alzheimer, og i
en alder af 6 år kunne Justin hverken gå eller tale Lægerne troede, at det var en genetisk defekt eller en ukendt sygdom, som havde forårsaget denne påvirkning af drengen. De havde ikke
kunnet forestille sig, at en miljøpåvirkning kunne afstedkomme disse skader
Efter intensiv taleterapi og motoiisk træning med en fysioterapeut lærte Justin imidlertid at
tale og gå, og forskerne berettede, at han gjorde fremskridt, som ingen dengang havde troet
mulige Efter 6 måneder kunne han komme i en plejefamilie, og da han var 8 år kunne han
starte i børnehave
kilde Perry & Szalavit?, 2007
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TEORETISKE ANTAGELSER
Meckmans teori o m ddlig investering i barnets kognitive udvikling finder
støtte I nyere hjemeforskning, der viser, at den nyfødte babys hjerne er
uudviklet, og udviklingen er fuldstændig afliængig af k\'^aliteten af k o m munikationen med de voksne i de forste år. Plasdciteten i barnets neurale
net\'ærk åbner op før mange forskellige strukturer og funkdoner

af-

hængigl af stimulationen og de eventuelle belastninger eller understoitende omgivelser (Shonkoff & Phillips, 2000; Zlotnik, 2001).
Denne teoredske dlgang underbygger Bronfenbrenners konklusioner om, at kvaliteten af Interaktionen mellem voksen og barn er den mest
betydningsfulde enkeltfaktor I borneinstitutionen for barnets iniellekiuelle
udvikling (Bronfenbrenner, 1979). De voksne er i stand til at tilføre flere
uddannelsesaktiviteter, mere samtale mellem voksne og b ø m samt tilfore
flere kognitive udfordrende lege (Sylva, Rcjy & Painter, 1980). 1 udforskningen af dette har man især hæftet sig ved de voksnes evne til at være
lydhore og p{)sitlvl reagerende øver for bornenes ytringer. Hvis de voksne
reagerer prompte og passende på børnenes verbale og ikke-verbale signaler,
hvis de voksne bidrager med udviklende alderstilpassede stimulerende aktiviteter, hvis de forfiner og udvikler barnets sprog og lege, øg hvis de
voksne er ]-)ositivt reagerende over før børnenes følelser, så understøttes
barnels kognitive, sociale øg følelsesmæssige udvikling (TMcGurk m.fl.,
1995). Delle er baggrunden før, at der er opstået en særlig interesse i ai
undersøge omgivelsernes beiyelning før kvaliteten i dagpasningen.

FORMAL
Det er forskningsprojektets formål at undersøge og beskrive forskningsresultater, der belvser vuggestuens og børnehavens bet^'dning før børns
udvikling. Dagpasningens kvalitet inddrages før at kunne beskrive, hvilke
forhold der er af særlig betvdning for bornenes udvikling og trivsel, særligt med henblik på aldersgaippen l-6-årlge.
liffekter af dag|5asnlngen sa'.ttes dermed ind i en udviklingspsykologisk forståelsesramme. Således onsker vi at belyse barnets følelsesmæssige, kogititlve øg sf)clale udvikling, klvls der foreligger undersøgelser, der kan belyse længerevarende konsekvenser af dagj:)asningens k\-alitet som fx skølejjræstationcr. forekomst af adfærdsvanskeligheder, kri-
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minalitet, erhver\-suddannelse osv., er disse også blevet Inddraget i undersøgelsen.

DE CENTRALE BEGREBER^
D e kvalitetsparametre (se figur 1.2), man kan læse ud af de tidligere undersogelser, er dels paramelre, som regulerer barnets miljø, fx normeringen af
lx>m pr. voksen, personalets uddannelse og de fysiske omgivelser (fx plads
og støj), dels parametre som det pædagogiske prf)grarn (curriculum) og
forældreinddragelse I daglnstimrionens aktiviteter (Nielsen & Christoffersen, 2009; Sjølund, 1969). i?-n række undersøgelser inddrager også persfjnalets arbejdsbetingelser (løn, arbejdsvilkår og jøbdlfredsstiUelse). ledelsesformer og ledelseskvalitel som vigtige faktorer, både direkte for personaleudskiftning og Indirekte for dagj^asnlngens kvalitet i form af kvaliteten
af interaktionen mellem voksen og barn, mellem de voksne indbvrdes og
kontakten b o m e n e imellem (Phillips, Howes & Whitebook, 1991).
Parametre øg variable, der beskriver dagpasningens kvalitet, er I
undersøgelserne blevet udvalgt med henblik på al finde prædiktorer for
børnenes udvikling både på kori og på langt sigt (se figur 1.2). Pilene angiver, at analysemodellen skal bruges ril at afprøve antagelser om, at fx
sirukturelle parametre eller regulering af arbejdsniilj<j kan prædikere (udfald I) dagjiasningens kvalitet, herunder bornenes Indbyrdes relationer,
øg herigennem have såvel kortvarige som længerevarende konsekvenser
før bornenes udvikling (udfald 2).
Figuren Illustrerer, ai dag|")asningens kvalitet (kolonne 2) og børnenes udvikling (kolonne 3) afliænger af en række uafliængige variable
(kolønne 1), hvoraf "de uafliængige variable" indgår i et komplekst samspil. I'iguren forsøger al Illustrere en del af dette samspil.
h'igtiren viser en cække "uafliængige variable" i den første kolonne, som fx strukturelle parametre, men en vurdering af fx normeringens betydning kan vanskeligt føretages isoleret. Man må derfor ofte
vurdere de enkelte faktorers bet)'dning for udfaldet i sammenhæng med
andre faktorer som fx personalets uddannelse, erfaring, løn og arbejdsvilkår samt bornenes alder, søciale baggmnd og særlige behøv. Nogle
understjgelser har laget konsekvensen af deiie øg opstiller kombinerede
mål før kvalitet, hvori indgår gruppestørrelse, utldannelse, ledelsesfor-

2, \',n lignende modL^l er iinvondl i rajiporien liarne/Aiivm ii/irmeiw^r {('.hnsiolleisvn
SorviLsun, 2fll.))

iS; lliijcn-
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mer/ledelseskvalilet og efteruddannelse sammen med normering (I løwes,
1990, McGurk m fl, 1995; Vandell & Powers, 1983).

FIGUR 1 2
Arbejdsmodel til analyse af sammenhængen mellem daginstitutionsnormeringer,
dagpasningens kvalitet og børnenes udvikling
Uafhængige variable

Udfald 1

Udfald 2
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Børnenes udvikling

Strukturelle

Interaktion barn
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Stiess
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(sensitiv ordregivende
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kontrollerende/restriktiv)

Kognitiv udvikling
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Stimulerende lege
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->
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trange kontakte!
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arbejdsmiljø

voksen
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Arbejdsvilkår
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Anm Eksempler på iiiivf ndt ■ vai i ibic det beskriver dr strukturelle pdfani£,tre og indre par irnclros indllycfGlse på
dagpasningens kval iti,l oij bamenus udvikling
Pilene angivei at dnalyscmodtlleri bk.il bruges til al alprøve antagclsijr oni hvorvidt Ix btiiikturelle prirametrekan
prædikere dels ddgpasningons kvalitets variable deis børnenes umiddelbare reaktioner og have længerevarende
konsekvenser for rieios udvikling
Kilde Figuren er lel fcndrel Ira rapporten "Bernehavens normenngcr" (Christoflersen S HajonSorensen 2013) Eksem
plerpålignendemodp|lerscsl«hosDoherty(19911 McGurk m li (1995) Whitebook Howes S Phillips (1989)
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D e strukturelle parametre i kolonne 1 kan umiddelbart være n e m m e r e at
måle øg ændre, men de udgor også de strukturelle rammer før, hvad der
er muligt inden før det pædagogiske program, dvs. de pædagogiske læreplaner. D e r er på denne baggmnd blandt forskere og administratorer
førskellige opfattelser af, hvordan de strukturelle parametre opgøres set i
sammenhæng med muligheden for at realisere det pædagogiske program.
Den begrebsmæssige ramme, som figi.ir 1.2 illustrerer, giver anledning til at stille følgende forsknings spørgsmål ril den tidligere gennemførte eksperimentelle forskning, der omhandler børnehavens og v u ^ e stuens bet)'dning for børns udvikling:
•

Hvordan var de strukturelle rammer i de eksperimentelle forsøg,
som har dannet skrjle og vist så gøde resultater?

•

klvilke udfaldsvariable har man anvendt for at vurdere eksperimenternes succes eller fiasko?

UDFALDSVARIABLE
Dagj^asningens kvalitet kan defineres meget bredt, idet den kan o m h a n d le alle de aspekter af daginstitudonens karakteristika, der antages at have
bet)'dning for bornenes sproglige, kognitive, følelsesmæssige øg sociale
udvikling, se fx Phillips (1987). 1 redegørelsen her afgrænser vi det mere
snævert (il at omfatte de aspekter ved vøksen-l^arn-interaktiønen, b a m barn-interaktionen og personalekarakterisdka (herunder sygefravær og
personalestabilitet samt interne relationer), der antages at have betydning
før bornenes udvikling. D e n bag\'edliggende teoretiske antagelse er, at
voksen-barn-interaktionen i vuggestuen og børnehaven er påvirket af
både de strukmrcUe parametre og andre uafliængige variable. Normeringer, de fj'siske rammer, arbejdets tilrettelæggelse og medarbe)dernes uddannelse kan betragtes søm nogle nndvendigc forudiætninger for at kunne
gennemføre denne pædagogiske indsats.
Pædagogens adfærd kan fx ses at variere mellem at være sensitiv,
varmt lyttende eller ordregivende og overvågende afliængigt af de strukmrelle parametre. Kvaliteten af voksen-barn-relaUonen ses ofte i undersøgelserne at rnediere mellem de uatliængige vai'iable og barnets udvikling, hvor

det antages, at normeringen

kan påvirke

vøksen-barn-

relationen, søm så igen kan påvirke barnets udvikling, se fx Mowes,
Phillips & VC'liitebook (1992). De udfaldsvariable, der især fremhæves i
litteraturen, er dels dag].">asningens kvalitet, særligt med henblik på vøk-
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sen-bam-interaktion, dels bornenes udvikling (illustreret i figxir 1.2). Her
inddrages fx bornenes sproglige, kognitive, følelsesmæssige og sociale
udvikling. Nogle undersøgelser obser\^erer endvidere barnets ængstelse
øg stressniveau. Enkelte stiidier har også undersøgt de lang\'arige konsekvenser af dagf^asningens kvalitet på fx længden af opnået skoleuddannelse, erhvervsuddannelse, indkomstforhold og ungdomskriminalitet.
D e strukturelle parametre og de andre miljøparametre, søm Ix
det pædagogiske program, forældreinddragelse og de ansattes arbejdsmiljø, antages endvidere at påvirke de indbyrdes relationer mellem børnene.
1 flere undersøgelser indgår beskrivelser af omfanget af konflikter mellem børnene, samt o m børnene har mange kontakter eller er isolerede,
for blot at nævne nogle eksempler. 1 nøgle undersogelser har man hæftet
sig ved mulighederne for faglig refleksion øg indbyrdes samarbejde samt
omfanget af personaleudskiftning øg S)'gefravær som kvahtetsvariable
vedrorende dagjiasningens kvalitet (se fx Gort^c & Andersson, 2010;

McGurk m.n., 1995).
Mange af de eksperimentelle undersøgelser, der belyser børnehavens betydning for barnets udvikling, er foregået Iblandt udvalgte fattige familier med relativt begrænset skoleuddannelse. Mange af familierne
tilhørte etniske minoriteter, ofte var forældrene enlige, øg relativt mange
levede af overførselsindkomster.
Enkelte af disse eksperimentelle undersøgelser inddrager de
hjemlige miljøtørhøld i undersøgelsen af daginstitutionens betj'dning for
barnets udvikling. D e t er såtedes interessant, at nogle af de tidlige eksperimentelle forsøg har inddraget tørældrcnes erhven'smæssige situation, fx
gennem støtte til forældres erhven'suddannelse eller pædagogiske støtte i
hjemmet, der understøttede de stimulerende lege, som foregik i b ø r n e institutionen. 1 disse kombinerede undersogelser kan man således vanskeligt skelne mellem den effekt, der kan henfores til indsatsen i hjemmet,
og den effekt, der skyldes det pædagogiske program, der udfortes i daginstitutionen.
D e centrale begreber, som er illustreret i figtir 1.2, giver således
et forenklet billede af de mange undersøgelser, der belyser bornehavens
øg vuggestuens betydning for borns udvikling.
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DATAINDSAMLINGSMETODER
Den forste danske systematiske oversigt, der beskrev børnehavens o g vuggestuens betydning for baniets udvikling, blev offentliggjort

i 1969

(Sjølund, 1969). Denne baserede sig bl.a. på en gennemgang af Psychological Abstract, Psychological Index, Chlld Development Abstract and Bibliøgraphv. Dette blev suppleret med en gennemgang af Ir'ducation Index
samt den franske Bulletin Signalétique. O m k i i n g to tredjedele af referencerne fandt man gennem litteraturhenvisninger i særligt relevante titlsskrifter og ved en såkaldt "sneboldeffekt" (Sjølund, 1969).
Den anden sysiemauske oversigt over børnehavens betydning før
børns udvikling var baseret på en elektronisk litteramr s øgning frem til
2002. D e n n e søgning gav omkring 11.000 værker, hvoraf mange senere
viste sig at være irrelevante. En opfølgende søgning med de samme søgeord og de samme elektroniske databaser før perioden 2002 iii marts 2009
indeholdt yderligere 1.024 referencer (Nielsen & Christoffersen, 2009).
Disse hidtidige sogninger er sidenhen blevet suppleret med en tilsvarende søgning i samme databaser og med den samme søgestreng før
perioden januar 2009 til april 2013. Denne nye søgning gav i første omgang omkring 850 referencer. Søgningen blev yderligere suppleret med en
søgning før 2013 frem til 24. marts 2014. Denne sidste søgning gav yderligere 648 referencer, heraf handlede de 413 øm de ansattes uddannelse.
Disse meget ømfattentle S()gninger har betydet, at undersøgelsesresultater fra en stor del af verden er repræsenteret. Ud over Kuirøpa,
Skandinavien, USA og andre O E C D - l a n d e , ses tredjeverdenslantle repræsenteret. O g undersøgelserne spænder fra 1934 og frem til i dag. På
(rods af de meget fi^rskellige samfundsforhold og kullurer er det — som
vi skal se af de følgende kapitler — be in ærk els es værdigt, så enslydende
undersøgelsernes resultater alligevel ender m e d at blive.
Vi har i gennemgangen i særlig grad lagt vægt på eksperimentelle
undersogelser, hvor der er foretaget en randomiseret allokering til indsatsgruppe og kontrolgruppe for herigennem at fa de bedst mulige erfaringer med, hvilke indsatser der var virkningsfulde. Endvitlere har vi i
særlig grad fokuseret på tø uafliængige variable: normering øg personalets uddannelse. Dette bet\'der. at andre variable kun i begrænset omfang
behandles i denne fc^rskningsoversigt.
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LITTERATURSØGNING
D e n n e forskningsoversigt er primært baseret på en elektrrjnisk litteratursøgning, der har været tidsmæssigt begrænset til årene 2009 til marts
2014, men vi inddrager også resultaterne af vejres tidligere søgninger foijieriøden frem til marts 2009. Den elektroniske søgning har omfattet tø
databaser. Web of Science (WOS) og Ebsco S o c l N D E X . W O S er en
tværx'idenskabelig indeksering af mere end 10.000 videnskabelige tidsskrifter øg 110.000 konferencepapirer, hvor de ældste daterer sig heil
tilbage til år 1900. Ebsco S o c l N D E X består af videnskabelige referencer
før mere end 2 mif). værker, 820 boger og monografier samt 14.000 kønference]">apirer.
Ligesom ved tidligere søgninger må man erkende, at de elektroniske sogninger langt fra indeholder alle de relevante publiceringer. Søgningen er derfor suppleret dels med de artikler, vi fandt ved gennemgangen af de fundne artikler, dels med søgninger i Google Scholar. En del af
referencerne er fundet ved at kontakte andre forskere i feltet, som dermed har bidraget med værtlifulde referencer, søm ikke kunne findes ved
den mere mekaniske sogemetøde.
D e n elektroniske søgning blev afsluttet i marts 2014, og både de
tidligere indhentede og de nye referencer blev indsat i et databehandlingsprogram (llefcrence Manager), der er specielt egnet til at håndtere
store mænger af litteraturreferencer.

BOKS 1.3
Liste over de anvendte søgeord ved den generelle søgning
"Nursery school"" OR Kindergarten' OR "Infant school'" OR "head s t a r t " OR "sure start"
OR "day care" Or "daycare" Or "early child' educat" OR 'Early childhood education" OR "Head
Start programme'" OR "l^ontessori m e t h o d " OR "early educat'" OR "nursery or nurseries"
AND
"Socioeconomics" OR "Social class*" OR "Economic condition"" OR Poverty OR "Relative deprivation" OR "Socioeconomic condition'" OR "Deprivation" OR "Economic deprivation" OR "Eniotional deprivation" OR "Maternal deprivation" OR "Occupalional deprivation" OR "Parental deprivation" OR "PaternaL deprivation" OR "Relative deprivation" OR "Social deprivation' OR "Homelessness" OR "social class'"OR "low income'" OR "depnved" OR "disadvantaged" OR "poor
family" OR "poor families" OR "underprivilege"" OR 'Depnved areas"
Kilde. Nielsen S Christoflersen. 2009

Vi har i denne forskningsgennemgang især lagt vægt på at belyse ber\-dningcn af personalets uddannelse og videreuddannelse. Sogningen blev
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derfor suppleret med en særlig søgning af uddannelsens betydning før
dagjiasningens kvalitet og børnenes udvikling før perioden 2009-2014 (se
boks 1.4).

BOKS 1.4
Liste over anvendte søgeord ved søgning om uddannelse.
"Day care" OR 'Daycare" OR 'Early child' educat'" OR "EarLy childhood education" OR "Early
educat'" OR "Head Start programme"" OR "Head start'" OR "Infant school"" OR "Kindergarten*" OR "Montesson method'" OR "Nurseries" OR "Nursery" OR "Nursery school" OR "Sure
start'")
AND
[(course" OR training OR education) N3 (teacher' OR carer" OR employe' OR professional'))

Ved denne supplerende søgning fandt vi 69 referencer i Soclndex, mens
søgningen i Web of Science gav 359 referencer. Efter fjernelse af dubletter fandt vi 413 referencer, der omhandlede uddannelse. Disse referencer
blev gennemgået før at finde undersogelser, der havde anvendt eksperimentelle metoder, hvor deltagerne var blevet randomiseret allokeret til
henholdsvis kontrol- øg indsatsgruppe. Der\'ed sikrede man sig, at de to
sammenligningsgrupper søm udgangspunkt var nogenlunde identiske
både med hensyn til forhold, der umiddelbart kunne øbsen-eres, og med
hensyn til forhold, der var ukeiulle for forskerne. Vi fandt med denne
metode frem til 19 eksperimentelle undersøgelser o m uddannelse.
Gennemgangen af undersøgelser kan ikke siges at være udtømmende, men vi har ved brug af de systematiske sogemetøder sogt at mindske eventuelle skævheder i udvælgelsen af undersogelser. På denne måde
håber vi ni kunne give et fyldesig(jrende billede af, hvorledes kvalitetsforholdene i bømeinsdmiiønen indvirker på bomenes kognitive, følelsesmæssige og adfærdsmæssige udvikling.
LÆSNING AF RAPPORTEN
I de følgende kaplder vil betydningen af normering, gruppestørrelse og
personalets uddannelse for dagjiasningens kvalitet blive belvst. Endvidere belyses følgende parametre: fysisk udfoldelse, sundhedsforhold

og

forældreinddragelse. Det har ikke været overkommeligt af belyse alle de
strukiurelle variable, der indgår i modellen, som er vist i figur 1.2. Således
vil man ved læsning af rapporten savne en belysning af betydningen af
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personalets arbejdsmiljø. Ion, arbejdsvilkår øg jobtilfredshed samt ledelsesformer (jg ledelseskvalitel.
1 gennemgangen af de uafliængige kvalitetsvariables bet)'dning
for dag[jasningens kvalitet har vi valgt at fokusere på eksperimentelle
smdier, der kan belyse effekter af ændringer i de uafliængige variable.
Her har vi viel et særligt kapitel til de undersogelser, der har eksperimenteret med gennemforelse af en "højkvalitetsbornehave".
Nogle ændringer af dagpasningens kvalitet har d o g ikke kunnet
belyses ved kontrollerede forsog. Dette gælder fx universelle ændringer,
hvor man ændrer omfanget af offentligt reguleret dagpasning. Erfaringer
med sådanne universelle ændringers kort- og langsigtede virkninger førde børn, der bliver ømfattei heraf, vil blive belyst i det følgende kapitel.

FIGUR 1,3
En børnetegning.

> ^ "
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KAPITEL 2

UNIVERSELLE INDSATSER

En række forskere har sat sig før al undersøge konsekvenserne af de meget
omfattende ændringer af dagpasningen, der er sket igennem de sidste fem
årtier. D e sløre offentlige investeringer i bømehaver og vuggestuer er dels
sket som følge af el stort folkeligt ]ires, dels sket for al give s m å b o m s m o d re mulighed for at tage erh\'er\'sarbejde. Forskerne har i deres evalueringer
i særlig grad interesseret sig for børnenes intellektuelle udvikling, hvor det
kunne være udmøntet i opnåede skoleresultater, erhvervsuddannelse og
arbejdsmarkedstilknytning som voksne. I disse undersøgelser har man interesseret sig før spørgsmålet, om der er særlige gru]')per af b ø m , der har
profiteret mere af reformerne end de øvrige born.
Melotlisk set er det ff)rbundet med vanskeligheder at undersøge
universelle indsatser, fordi \airderingen af resultaterne i høj grad afliænger af, o m man kan finde relevante kontrolgrupper, som kan bruges til
sammenligning med de b ø m , der får indsatsen. 1 det følgende vil vi gennemgå en række undersogelser, søm har fundet en losning på dette problem, således at man med nogenlunde sikkerhed kan fastslå konsekvenserne af en universel indsats.
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BAGGRUND
Udviklingen i småbømsmødrenes erhveivsmæssige beskæftigelse har —
ligesom i de øvrige nordiske lande — været nsæ^dvanUg sammenlignet med
andre europæiske lande og USA. I midten af 1960'erne var omkring tø
tredjedele af småbornsmodreiie'^ hjemmegående husmødre. 1 midten af
1980'erne var under 10 pet. af småbørn s mød rene i Danmark hjemmegående husmødre, og i dag er tallet nede på omkring 1-2 pet. 1 dag fastholder
småbornsmødrene erliver\'sarbejdet, når de får born, bl.a. med støtte i en
væsentlig udvidet orlovsordning samt dagjiasiiingsgaranti. Desuden har
begge småbørnsforældrene ofte fuldtidsarbejde (Christoffersen, 2004).
Der findes en del udenlandsk forsknings li ttera air, der beskriver
konsekvenser af modres erhver\'sarbejde. Men for de danske forældre
har valget ikke ståel mellem at være hjemmegående eller at tage erhver\^sarbej(.le. Valget handlede om, hvilken tyjjc dagpasning man ønskede for sil barn, mens forældrene var på arbejde (Datta Gu]">la &
Simonsen, 2013).
En opgørelse i midten af 198()'enie viste, at selvom øver 90 pet.
af småbornsmødrene var tilknvttet arbejdsmarkedet, var det kun lidt over
halvdelen af førskolebornene, der havde en øffentilg dagpasning, l-ørældrene var nødt lil at finde uregulerede, private ordninger, fx hos en privat
dagpleje, bedsteforældre eller ung pige, eller forældrene måtte passe barnet på skift (Christoffersen, Bertelsen & Vestergaard. 1987) - en situation, der på mange måder minder ø m situationen, som den er i dag i mange OK'XD-lantle uden for Skandinavien.
Som det ses af figur 2.1, har dækningsgraden af dagj^asning været stigende i Danmark siden 1985. Ifølge opgørelser fra Danmarks Statistik blev 67,9 pet. af alle 0-2-årige passei i en dagpasningsordniiig i 2013,
mens det samme gjorde sig gældende før hele 97,2 pet. af alle de 3-5årigc (Danmarks Statistik, 2014). 1 dette tilfælde er "dagj^asning" defineret som en offentligt støttet børnehave, vuggesme, aldersintegreret institution og dag]")leje. Fritidshjem og skolefritidsordninger er således ikke
medlagel. klvis de var medtaget, ville dækningsgraden være højere.

3, W'd smJljiinismodrL- lorstås lier kvindur med mind.-it i:l barn under 7 år.
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FIGUR 2.1
Dækningsgraden for dagpasning i Danmark. Særskilt for 02årige og 35årige,
19852013, Procent.
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Anm: Ellor200'l er data for dagpasning opgjort ielterårel og ikke i|anuar som far På grund al sæsonvaria tron i dagpas
ning skal man derlor være lorsigttg med al sammenligne data tør og eller 2004
Kilde Danmarks Siatistik Siaiistiske elterretmnger. Nyl Ira Danmarks Statistik samt tidssencrne BEF5 og BEFIA Dag
pasning dagpie;«, vuggestuer, bo rnch aver samt alders ml og re ro de inslitulioner (Danmarks Statistik. 201 ■<)

Eør de 0årige var det omkring 19 ]ict., søm blev passet ude i 2013, mens
de lårige var i øffendig pasning for næsten 90 procents vedkommende.
Blandt de l2årige er det altså over 90 pet., som oplevede at blive passet
ude, mens det næsten var alle børn i alderen 35 år, som var knyitei til en
dagpasningsørdning figur 2.1. Således bliver næsten alle b ø r n i D a n m a r k
på ei titlspunkt berørt af de førbedringer eller forringelser, der sker med
kvaliteten på området. Der mangler imidlertid landsdækkende underso
gelser af udviklingen i kvalitelcn i danske børneinstitutioner, og hvordan
eventuelle ændringer af kvalitetsforholdene kan påvirke børnenes kogni
tive, folelsesmæ'ssige og sociale udvikling.
1 en undersøgelse (Sl'd's 'Børneforiøbsundersogelse') fra 2007
blev der trukket en repræsentativ stikprøve på ca. 6.000 danske børn født i
efteråret 1995 (Christensen, 2000). E n af konklusionerne var, at pasning i
daginstitution, når barnet var 3 år gammelt, ingen negative effekter havde
på bamet følelsesmæssigt og socialt, når det var 7 år — sanimenlignet med
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pasning i hjemmet. Derimod havde dagj^leje en signifikaitt negativ effekt
på drenge, hvis modre havde en lav uddannelse. D e negative effekter var
her opgjort ud fra h^lelsesniæssige symptomer, piTjblematlsk opførsel, hyperaktivitet eller problemer med koncentration samt problemer med jævnaldrende, alt sammen vurderet af forældrene (Gupta &c Sinionsen, 2007).
Disse resultater ansporer til en dvbere analvse af, hvilke tiltag der virker og
ikke virker i dagpasningen, samt o m der, hvis man ser omvendt på problemstillingen, er fundet decideret positive effekter af dagj^asning.
E n stor del af den tilgængelige litteratur er amerikansk og engelsk, som traditionelt er fokuseret mere på inten'^entioner til risikogrupper, idet man ofte undersøger dagj^asniiig søm en støttende indsats, der
har til formål at sikre born fra risikogrupper samme udviklingsmuligiieder som deres jævnaldrende. Med "risikogruppe" menes ofte fattige børn.
hvis forældre har en lav eller ingen uddannelse, eller born, hvor forældrene tilhorer en etnisk niinøritel. Der er derfor laiit^t mindre litleratur
om indsatser til middelklassen eller de mere velstillede familier (Rarnelt
& Belfield, 2006). Selvom resultaterne således kan bringe inspirarif)n og
udvide vores forståelse o m de mekanismer, der er på spil, kan de ikke
ukritisk overføres direkte til en dansk kontekst. Dette skyldes bl.a.. at
Danmark kulturelt og socialt er anderledes end USA øg England på en
række punkter, som fx klasseforskelle og socioøkonomiske uligheder osv.
Der er imidlertid også mange ligheder mellem de forskningsmæssige
problemstillinger, søm behandles i den udenlandske lilteratur, som gor
det muligt at overføre erfaringer med, hvad der virker, og hvad der ikke
virker søm forbedringer og forringelser af kvaliteten i børneinstitutionen.

ET NATURLIGT EKSPERIMENT UNDER ANDEN
VERDENSKRIG
1 dag har de fleste glemt, at man i USA i perioden 1943-1946 indførte et
universelt vuggestue- øg bornehaveprogram. Dette skete ved en ambitiøs
offentlig investering med. hvad der i dagens penge svarer til omkring 1
milliard amerikanske dollars. Den føderale lovgivning'', der populært blev
kaldt "Lanham Aet of 1940", havde bl.a. til formål at frigøre mødre til
børn i alderen 0-12 år til al medvirke i krigsproduktionen. Indsatsen in4. Lov gi \ ningcn hed ''l'ho Nation,il DfluiCi' I iousing Aet r)f l'J4ll" <ij; lik'v i;cniK'mti)rt ;iii^iisl l'H2
(I Icrbst. 21)1.1).
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debar etableringen og vedligeholdelsen af de fysiske rammer for daginstitutioner i de relevante områder, uddannelse og aflønning af pædagoger
samt måltider til børnene. Det var forste gang, man i USA's historie havde et velfærdsprogram, der kom alle til gode uanset indkomst (Merbst,
2013). Dette historiske jirøjekt er stadig interessant, fordi der i det hele
taget kun findes giinske få undersøgelser af, hvordan et nationalt program med bømepasning påvirker børnenes livsvilkår, trivsel og udvikling
på længere sigt (Havnes & Mogstad, 2011; Herbsi, 2013). Der

findes

ganske visi flere kontrollerede forsog med daginstitutioner, hvor man
også følger både eksperimentgruppen og køiiirolgruppen igennem flere
årtier, men disse eksperimenter omfatter ikke universelle indsatser.
Indsatsen i "l..anham Aet of 1940" havde den ønskede effekt,
idel mange af kvinderne - også dem med små b{jrn - blev erhvervsaktive,
mens krigen stod på, indtil indsatsen blev sioppet brat i 1946. tvlaii kunne derfor sammenligne de born, der var 0-12 år i perioden 1943-46, dvs.
født i perioden 1931-1946. med de born, der var født 1947-1951, øg som
derfor ikke fik del i bornehaveindsatsen.
Indsatsen betød for de 0-12-årige, at de 0-5-årige var i vuggestue
eller bornehaveinstilulioner, mens skolebornene var på fritidslijeminstitulioner. Eorældrebetalingen var med dagens priser, hvad der svarer til
9,50 dollars pr. barn pr. dag- 1 mange tilfælde var mødrene alene øin al
tage vare på familien, fordi fædrene var i krig. Der var derfor lange åbningstider tilpasset moderenes arbejdstider. O g daginstitutionerne var
tilpasset til de lokale virksomheders særlige arbejdstider, som fx skifiehøldsarbejde.
Der foreligger ingen systematisk beskrivelse af institutionernes
pædagogiske kvaliteter — kun anekdotiske bereminger — men man må
antage, al kvalitetsvariationerne har værei ganske betydelige (Merbst, 2013).
Del var anbefalet, at der søm minimum var I voksen pr. 10 born, men der
var ingen begrænsninger før gruppestørrelse. Beretninger fra den rid fortæller, al insriamoner med en meget dårlig kvalitet også kunne forekomme.
I enkelte institutioner har der fx været op til 80 b(jm i el rum. Andre beretter om, at børnene havde både udendørs og indendørs legemuligheder. 1
iirjgle institutioner blev der brugl stimulerende og udviklende kreative metoder, fx tegning og fonniiing af ler, øg man anvendte musikinstrumenter.
D e r var mulighed for at deltage i dramagnipper, bibliøieksudlån og lekliecafe før de større born. De bedste institutioner havde også et sundhedsmæssigt fokus med sundhedstjek, morgenmad, et varmt måltid øg evenfu-
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elt aftensmad, hvis barnets mor havde skifteholdsarbejde. Pædagogerne
deltog i en lobende eftemddannelse. og der var afsat tid til kollegial evaluering af børnenes pædagogiske fremskridt.
Der var førelaget ganske få systematiske undersøgelser af kvaliteten i enkelte instituliøner i delte nationale program, som i starlen blev
mødt med en del skepsis. |-.tii af bekymringerne var, at nogle af børnene
var mange timer i insiinuirju på grund af den enlige forælders arbejdstider, og at dette ville skade mør-barn-forholdet. Pædagogerne vurderede
imidlertid, at børnene gjorde gode udviklingsmæssige fremskridt inden
for en række specificerede områder, og en enkeltstående undersøgelse
viste, at 100 pet. af motlrene berettede, at børnene nod at være i vuggestue/børnehave, øg Hl pet. var positive over for (.letine tidlige uddannelsesmæssige indsats. Man ved søm sagt ikke, o m disse undersøgelser var
dækkende for hele programindsatsen eller kun gjaldt de fa områder, tier
blev undersøgt (Merbst, 2013).
Ud over at indsatsen gav mødrene mulighed for at tage erhvervsarbejde og dermed bidrage til krigsproduktionen, fik indsatsen også beiydning for børnenes videre udvikling. De born, der havde faet indsatsen,
blev i undersøgelsen sammenlignet med de børn, der blev født senere, og
søm derfor ikke fik indsatsen. Bøniene blev fulgt, til de var omkring 43-59
år gamle ved hjælp af de landsdækkende folke- og boligtællinger.
Der viste sig, at borneinstinitiønsindsaisen fik positiv bet)xining
før bornenes levekår søm voksne. Bornehavebornenc fik soin voksne
betydeligt bedre uddannelsesmæssige resultater og arbejdsmarkedsdeltagelse, øg flere kunne stifte familie, end blandt de born, der var fodl 194751. og som derfor ikke kom ind under "Lanham Aet". E n grundig analyse viste, at forskellene mellem dem, der fik indsatsen, og de andre, der
ikke blev omfattet, vedblev med at være robust, og forskellene mellem de
tø grupper fortsatte igennem deres voksne Uv.

UNIVERSELLE DAGPASNINGSPROGRAMMER
Der er i tie senere år publiceret en række lignende undersogelser, hvor
man beskriver resultaterne af en omfattende utlvldelse i antallet af offentligt støttede daginstitutionspladser (Iraker, Gruber & iVtilligan, 2008).
Disse undersøgelser har fundet sted i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland. Frankrig, Spanien, Canada, Nordamerika. Indien, Uruguay øg Ar-
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gentina (lluhni & Waldfogel, 2012). Man har her undersøgt, o m reformen har betydet, at flere småbf>nismotlre er kommet i arbejde, og o m
børnene, der er blevet omfattet af dagpasningen, har opnået bedre skoleresultater øg eventuelt selv klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end de
b o m , der ikke fik intlsatsen. 1 disse undersøgelser har man interesseret
sig for spørgsmålet, om der er særlige gtxipper af born, der har profiteret
mere af reformerne end de øvrige born. 1 det følgende gennemgår vi
nøgle af disse undersøgelser.
Sådanne reformer kaltles også universelle, fordi de er landsomfattende, men de stiller særiige krav til undersøgelsernes design for at
gøre det muligt at evaluere resultaterne af indsatsen. Reformerne med en
omfattende udvidelse af tilbuddet af daginstitutionspladser tager alle sigte
på at (jge udbuddet af arbejdskraft i gruppen af småbørnsmødre. Men
del har også været førmålet at jiåvirke børnenes kognitive og søciale udvikling i positiv retning.
IZn metode har værel, al man untlersoger konsekvenserne af
et "naturligt eksperiment", hvor det var blevet besluttet at ekspandere
den offentligt støttede dagj^asning. 1 disse undersogelser føretog man en
sammenligning af bornenes sociale og kognitive utlvikling i den gruppe,
der fik del i udvidelsen, med udviklingen høs de børn, der ikke blev o m fatlet af den udvidede dagj^asningsreførm. E t gennemg-ående metodisk
problem i disse undersøgelser er, al man antager, at tlagpasningskvaliteten er en fastlåst størrelse, øg man har i disse undersogelser haft store
vanskeligheder med at belyse eventuelle kvalitetsforskelle mellem sammenligningsgruppeme. N e t o p disse kvalitetsforskelle i dagpasningen må
antages at være afgørende tor resultaterne af reformerne.
NORSK UNDERSØGELSE AF EN UNIVERSEL INDSATS
bji norsk undersøgelse analyserer en omfattende udvitlelse af antallet af
daginstitutionspladser, der fandt sted i løbet af 1976-79. I denne undersøgelse sammenligner man, hvordan det gik de generationer af born, der
voksede op, inden utlvidelseii af pladser blev gennemført (Mavnes &
Mogstad, 2011). I 1968 var der i Norge kun 5 pet. af førskolebornene,
der var i øffendig dagj^asning, men 35 pet. af m o d r e med 3-6-årige b o m
var i arbejde. Mange af småbornsmødrene havde således erhven'sarbejde,
og de måtte finde forskellige private pasningslosninger, fx "nng pige",
naboer, venner eller "sort dagpleje", fordi tie offendige tilbud var så begrænsede — for øvrigt i lighetl med situationen i Danmark (Christoffersen,
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Bertelsen & Vestergaard, 1987). I perioden juni 1975 øg til 1981

firdob-

lede man antallet af daginstitutionspladser 1 Norge. Samtidig med tlenne
udvitlelse sikrede man sig gennem lovgivning, al det udvidede antal pladser opfyldte en række minimumskrav til kvaliteien. K o m m u n e r n e skulle
vetl etableringen og driften sikre, at normeringer, gruppestørrelse, antlel
uddannet personale øg tie fysiske rammer overholdt visse minimumsstandarder. Endvidere sikrede man i lovgivningen, at der var forældreindflydelse i børnehavens drifi (Mavnes & Mogstad. 2011).
Analysen af. hvordan det gik de born. der voksede op med den
bedre bomehavedækning, sammenlignet med de born, der var småbørn
under den gamle ordning, viste, at reformen havde positiv effekt på børnenes opnåede uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning. Færre af børnene fra reformen blev afliængige af overforselsintlkomster sammenlignet med de born, der voksede op inden reformen. D e m . der så ud lil al
have størst fordel af denne refonn, var piger af mødre, der selv kun havde fået en kørt uddannelse (Mavnes & Mogstad, 2011).
DANSKE UNDERSØGELSER AF EN UNIVERSEL INDSATS
Der mangler forskning i betytlningen af universelle børnepasnings programmer som fx den udvikling, vi har været videntle til, med udbygningen af tie danske vuggestuer, børnehaver og dagjilejer (Datta Gupta &
Simonsen, 2013). Der er dog en håndfuld danske undersøgelser, hvor
man har undersøgt, hvilken betj'dning en tidlig indskrivning i vuggestuer
har før børnenes skoleresultater i 1 l-års-alderen. skoleresultater vetl folkeskolens afgangsprøver, opnåelse af en erhver\'sutldannelse eller/øg
lønindkomst som ung voksen (Bingley & Westergård-Nielsen, 2012;
Datta G u p t a & Simonsen, 2013; Esping-Anders en m.fl., 2012).
Bingley og Vestergård-Nielsen undersøgte effekten af udvidelsen
af bornehavedækningen i 1970'eriie o g 1980'erne i Danmark (Bingley &
Westergård-Nielsen, 2012). De fandt, at bornenes deltagelse i en bornehave havde positiv effekt på deres skf)leutltlanne!se. De fik en længere
skoleuddannelse, og 30 år senere kunne man konstatere, at deres relativt
større indtjening også hang sammen med deres børnehavedeltagelse,
men man kunne ikke tinde en uddannelseseffekt for børn af højtuddannede. Resultaterne var særligt tydelige for piger af lavt uddannede mødre.
En undersøgelse, der sammenligner danske born med amerikanske børn, viser forskelle i skoleresultater i I l-års-alderen. I den danske
undersøgelse viste de titlligere børnehavebørn betlre skoleresultater søm
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I l-årige eiitl tie born, der ikke kom i børnehave som 3-årige. Forskellene
er særligt støre for de børn, der kommer fra lavindkømstfamilier. Dette
gælder også før de amerikanske undersøgelser, hvor børnene ved skolestart har bedre testresultater, hvis de har været i bornehave. iVlen den
amerikanske undersøgelse kan ikke fremvise samme vedvarende effekter
i 11-års-nlderen som tlen danske undersøgelse, hvilket aiiiagelig ha-nger
sammen med, at netop born fra tie ressourcesvage familier i tlen ainerikanske untlersøgelse kom i skoler af relativt ringere kvalitet (IXspingAndersen m.fl., 2012).

ALDER VED START
D e t kan være svært ar adskille effekterne af barnets alder vetl dag]?asningens start øg antallet af timer, barnet bruger pr. uge eller dag, idet born,
som starter tidligt; t)'pisk får en mere intensiv pasning (Bradley &
Vantlell, 2007).
1 den engelsksprogede litleratur er det generelt svært at

finde

materiale ø m barnets alder ved dagpasningens start, som er relevant i en
dansk køntekst. Dette skyldes, at langt de fleste undersogelser fokuserer
på forsøg og inter\'entioner, øg alderen er tlermed korreleret med, hvor
tidligt en "forebyggende" eller "behandlende" indsats iværksætles. Mer er
konklusionen de fleste steder, at jo titlHgere man går i gang. jo bedre virker det, itlet det er i de helt tidlige år, at kognitive og sociale færtligheder
skabes, øg kimen til uligheder, som kan være svæ-re at o v e r k o m m e senere
i livei, lægges (Meckman & Masterov, 2007b).
Vigtigheden af at gøre en indsats, for barnet k o m m e r i børnehaveklasse, understreges også af bl.a. Migh, ide! tidlige oplevelser har slør
indvirkning på hjernens udvikling saml kognitive, sociale og følelsesmæ-ssige færdigheder (Migh. 200S). Det har vist sig at være mellem barnels
første 6 og 18 måneder, al dets udvikling er specielt følsom øver for en
eventuel depression hos moren. Visse forskere mener, at dette kan have
noget at gøre med den del af hjernen, nemlig frontallapperne, eler udvikles i denne periode, som man mener er med lil at regulere følelser og disses udtryk (Pa]:)ero, 2005).
Mvis barnel påvirkes så tidligt af forhold i hjemmet, bor man også slotte op o m det Uge så titlligt. IZn undersøgelse af 47 afroamerikaiiske
lavintlkomst-boniehaveklasseborn på i gennemsnit 5,4 år viste således, at
jo tidligere børnene var startet med at blive passot - ofte i en blanding af
iiistitutionspasnnig og mere uddannelsesorienterede arrangementer — jo
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bedre blev deres søciale færdigheder og kommunikative evner vurderet
af tieres bornehaveklasselærer senere hen (Connell & Priiiz, 2002). 1 T h e
Abecedarian Project, som vil blive beskrevet mere detaljeret senere i kapidet, viste det sig ligeledes, at en ridlig inter\'ention, for barnet k o m i
skole, liavtle en positiv intlvirkning på barnets kognitive

udvikling

(Campbell & Ramey, 1994).
Ij'n lysk undersøgelse af næsten 7.000 børn fra 2000 fil 2005 understregede den pointe, at svagere stillede born kan have glæ-de af dagpasning, men det afliænger i nogen grad af forældresammensætningen i
den pågældende bornehave. B ø m af etniske minoriteter blev sammenlignet metl etnisk t)^ske born, og del blev konkluderet, at kvantiteten eller
døseringen afpasningen ikke var vigtig for sidstnævnte gruppes skoleparathed, så længe den bornehave, de var tilknyttet, havde en forældresammensætning med en god social baggrund. Omventlt havde etniske
minoriteisbørn stor fordel, målt ved skoleparathed. af at gå i mere end 2
år i en b(jrnehave, hvor der gennemsnitligt blandt forældrene var en god
uddannelsesbaggrund, lav arbejdsloshed

øg med

få enlige

forældre

(Bietlinger, Becker & Rohlmg, 2008).
D o g har andre fundet en negativ forbindelse mellem oget tid i
dag]")asning og sociale eller iolelsesmæssige problemer, om end tie ofte er
små (Barnett & Belfield, 2006; Cannon, Jacknowitz & Painter, 2006;
Connell & Prinz, 2002). Mer kan nævnes en analyse i stor skala af 14.162
amerikanske børn, som starietle i bornehaveklasse i 1998, og hvis førældre var udvalgt som et repræsentativt udsnit af den amerikanske befolkning (Loeb m.fl., 2007). Konklusionen var her, at pasning i instimtion
forbedrede b o m e n e s læse- øg matematikfærdigheder, målt i efteråret i
børnehaveklassen, mens der lil gengæld var en negativ effekt på deres
sociale opførsel, fx selvkønlrøl. D e betlste kognitive resultater fandtes
høs born, der startede i institution i altleren 2 og 3 år, mens omfanget af
negativ opførsel til gengæld steg før born, søm var starlet, for de var 2 år,
og specielt før de var 1 år. Dette resultat var konsistent på t\'ærs af indkomst. Med hensyn til tid i dagjiasningen havde lavindkømstborn større
akademisk førdel og få negative søciale effekter, mens liojindkømstborn
ikke fik niere gavn. men flere problemer af at være mere end 30 timer i
dag|">asningsinstitution.
Mer skal man dog hf)lde sig for øje, at disse resultater kan være
svære at overføre direkte til Danmark, da kvaliteten af tlaginstitutionerne
kan variere meget i USA. En svensk undersogelse af ca. 100 born født i
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1975 og 1976 fra lav- eller middelressøurceområder i Stockholm øg G o teborg viste da også nogle andre resultater (Andersson, 1994a, 1994b,
1992, 1986). Børnene blev her vurderer, da de var henholdsvis 8. 13 øg
16 år, Born, som startede i pasning i alderen 6-12 måneder, hvad enten
det var i instimtion eller dagjileje, blev her fundet at klare sig bedre i skoten rent akademisk og blev vurderet stærkere socialt og følelsesmæssigt af
deres lærere helt op lil !3-års-alderen end deres jævnaldrende, der var
startet senere i pasning.
Som det kan noteres, er selv meget små b o m i stand til al interagere med deres omgivelser. De svenske forskere mener derfor, at erfaringen fra forskellige niiljøer i stedet for hjemmet alene saml interaktion
med jævnaldrende og omsorgsfulde voksne i en højkvalitetspasning saglens kan tænkes at have en positiv indvirkning på barnet — også med
hensyn til social adfærd. Dette gælder specielt, hvis forældre øg barn har
haft mulighed for ai knytte tr\-gge bånd til hinanden de første måneder af
barnets liv, hvilket den skandinaviske forældreorlov giver mulighed for.
Endelig skal det nævnes, at der med "pasning" her menes "heldagspasiiiiig". Der er således tale o m en dag på mindst 5-6 timer og som oftest
mere (Andersson, 1994a, 1994b, 1992, 1986).
En dansk undersøgelse'' viser, at tidlig indskrivning i daginstitution samiTienlignet med dagpleje reducerer problemfyldt adfærtl vetl skolestart (målt ved S D Q , "Strengths and Difficulties Questionnaire'). Effekterne synes at være større især for drenge, hvor modrene kun havde
kørt uddannelse (Datta Gupta & Sinionsen, 2013, 2010). Ved undersogelser af børnene i I l-års-alderen viste undersogeiserne, at born, der
havde været i vuggestue, i højere grad gav udtryk for, at de kunne lide at
gå i skole, end del var tilfældet for de børn, der havde værei i dagpleje.
Men der kunne i øvrigt ikke spores forskelle mellem tic to sammenligningsgrupper (I^alla Gupta & Simonsen, 2012).
Samme avancerede statistikmetoder blev anvendt til at untlersf)ge længerevarende effekter af at k o m m e i vuggestue som 2-årig sammenlignet med at k o m m e i dagjileje for b(jrn født 1994-95. Langt de fleste,
der var i dagpleje, \'ar i børnehave 1 V2 år senere- Det er således effekien
af at k o m m e tidligt 1 daginstitution, der søges belyst i denne undersogelse.
I'orskerne konklutleretle, at vuggestue forer til hojere karakterer i tlansk.

S. M:in uJnyltcde i di.'iinu uiKlcrsof^olsi;, at di-t var tiirælLlii;liL'Ji:mi'ri spil, om ui b;irn ^c)m .?-nrig kom
\ iiai^^\c]<: olier vuiy;c'SiU(.', fouii kointnunenie p.i Jctif liJspuiikl li!l)iid ut torskL'llii^t mi\ .irviiigpk'ju iii; vuiy^L'.stui' lil di'iini' .ildi'tsj;iiippL'.
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men ikke i matematik ved folkeskolens afgangsprøver. Flere af de born,
tier startetle i vuggestue, var søm 16-årige i el uddannelsesforløb sammenlignet med dem, tier startede i dagpleje (Datta Gupta & Simonsen,
Lipubl.). D e r m e d er undersøgelsesresultaterne på linje med dem, man har
fundet i norske (Mavnes & Mogstad, 2011). spanske og tyske undersøgelser (Felfe & Lalive, 2013; Felfe. Nollenberger & Rodrignez-Planas, 20 L3).
Ligeledes finder en nordamerikansk undersøgelse, at enlige motlres brug
af ureguleret privat tlagj^leje (dvs. bedsteforældre, andre slægtninge eller
privat dagpleje) kunne spores i børnenes senere kognitive testpnesiatiøner. Bomene. der ved tilfældighedernes spil kom i daginstitution, klarede
sig bedre i de kognitive lesl end born i ureguleret dagjileje (Bernal &
Keane, 2011).
Samlet kan man derfor kønklutlere, ai selvom der er visse modsatrettede resultater, så tyder meget på, at tidlig start i en højkvaliietspasiiing kan påvirke barnet i en positiv retning både kognitivt, adfærtlsmæssigt øg følelsesmæssigt. Ingen af de her nævnte forskningsresultater undersøger dog pasning, (or barnet er 6 måneder gammelt, og tier er således ikke belæg for at udtale sig o m perioden før denne alder.
TYSK OG FRANSK UNDERSØGELSE AF EN UNIVERSEL INDSATS
Andre undersøgelser i Europa viser sammenlignelige resultater, som man
finder i de skandinaviske reformer. 1 en lysk undersogelse, der dog ikke
har været i stand til al gennemføre ligeså sofistikerede statistiske analyser,
fandt man en markant forskel mellem born, der k o m tidligt i bornehave,
øg dem, der k o m senere. Der var relativt flere af tie born, der kom tidligt
i børnehave, tier øpnåetle adgang ril de krævende skoleuddannelser (realskole og g\'mnasium), end de b ø m , der kom senere 1 børnehave. D e n n e
forskel kunne dog kun spores før b ø m af indvandrere (Spiess, Biichel &
Wagner, 2003).
Igennem 1960'erne øg 1970'erne gennemgik Frankrig en sttjrskala-udvidelse af børnehaver for de 3-4-årige (Dumas & Lefranc, 2012).
r-'ør de 3-årigc steg andelen af b o m i bornehave fra 35 pet. til 90 pet.,
mens andelen af de 4-årige steg fra 60 ril 100 pet. i perioden. f-ltTekten
kunne spores i forskellige aldersgiiipper: Der var færre, der skulle gå en
klasse om, de fik bedre karakterresultater, og senere fik de en bedre arbejdsmarkedstiiknytiiing sanimenlignet med situalionen før udvitlelsen.''

(>. Mim hiir anvL'tidt i.n ra'kkc st;illsiisko inoi(idi;r tor ;it IIIJJL- iKijdc lor en i-vi-niud hijlcklioiisfrtVkl,
DL'IS liar man kontrollfri'l fur vn r.L'kkc baggruiidsfnrhiild. der iradiimiu'll hænycr s.immcii med
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Børnehaven har antagelig gjort det lettere for tlisse b ø m at profitere af
skøleunder\tisningen, øg de har derfor klaret sig bedre i hvert nyl trin i
under\tisningen. Undersøgelsen viser, at det især er de born, der k o m fra
sociookønømisk vanskelige øpvækstforhøkl, der profiterede mest af reformen. Disse børn havtle dermed lettere ved at følge deres kaninierater
i skolen, og polariseringen i skolen blev den'cd mindre. Førskerne kønkluderede. at del antagelig ville være mere omkøstningskræ^vende at opnå
den samme effekt på et senere

tidspunkt

i skoleforløbet (Dumas &

Lefranc. 2012).
UNIVERSELLE INDSATSER I TREDJEVERDENSLANDE
Det er tankevækkende, at man i tilsvarende undersøgelser i samfund, der
er meget anderledes, alligevel får resultater, der svarer til de skandinaviske øg europæiske undersøgelsesresultater. I en undersøgelse i et landdistrikt i Nordiiidien fandt man, at barnets deltagelse i et bornehaveprogram øgede sandsynligheden før, at barnet også blev indskrevet i skolen.
I undersøgelsen tog man i de statistiske analyser højde før forældrenes
sociookonomiske baggrund, afstanden ril skolen osv. O g man anvendte
tilsvarende avanceretle statistiske metoder lil at tage højde for selektionseffekten som i den franske undersøgelse. l.,igesøm i den franske undersogelse fandt man i den indiske undersogelse en tytlelig effekt af deltagelse i bomehaveprogrammet, og denne effeki var særligt stor for de born,
der k o m fra familier, der var fattige (Mazarika & Viren, 2013).
Tilsvarende undersøgelser i Argentina øg Uruguay k o m m e r frem
til samme konklusion. Bornehaveindsaiseii giver lang\'^arige effekter p-Å
bornenes skoleresullater, fx sammciilignel med søskende, som ikke kom
i børnehave. D e børn, tier har gået i børneha\'e. har i skolealderen bedre
koncentrationsevne, betlre deltagelse i untler\'isningen og bedre disciplin,
end d e b ø r n . der ikke fik muligheden (Berlinski, Galiani &. Gertler. 2009;
Berlinski, Galiani & Manacørda, 2008). Gevinsten er særlig stor fi)r born
af førældre med mangelfultl uddannelse eller for born, der boede i områder med megen fattigdom. Tilsvarende fandt man i en nortlanierikansk

biimi:nt-; skalcrusull'.iIiT, hi>m fx foræidics iidd.iiiiicLse. Dels har m.m erkendt, :U skolerne,-- kvalitet kan spille en rolle, (ij^ derfor foretaget bainmenligiiini;er af boni på ^arruTie skole, i'^ndelit- li;ir
m.in i de statistiske analyser udnyttet, al udbv^niiiyen af bornelia\eme er foreg.iet forskelligt i de
forskellige omrader. Man har silledes kunnet sammenligne to boni, der kom fia samme sociale
og liddannelsesmæssige baggrund, men hvor det oie bani kom tidligere i boineha\e end del andet barn alene sotn folge .\{ tilf.eldighedemes spil, tordi Isarnel var kommet til at bo i el onir.uie
med storre udbud at bornelvtver.
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undersøgelse, at bornenes deltagelse i et børnehaveprogram havde signifikant bety'tlning før born af indvandrere, som ikke talte engelsk i hjemmet, samt for born, der kom fra lavindkomstgrupper. Børnene havde
større sandsynlighed før at være alderssvarende udviklet, og mange år
senere kunne man konstatere, at deres indtjening søm voksne var 5 pet.
højere, end den var for de b o m , der ikke havde fået del i børnehaveindsatsen (I^huey, 2011).

UNIVERSEL INDSATS I CANADA
Ved en dagpasnings re form i Quebec, Canada, hvor der ligeledes i løbet
af en kort årrække (1997-2000) skete en firedobling af institutionspladserne, undersøgte man de langsigtede konsekvenser for børnene. Udvidelsen i dagfiasningskapaciteten skete ved at give forældrene et tilskud til
dagf^asiiing, således at udgiften ikke oversteg 5 dollars pr. dag. Udvidelsen af kapaciteten var altså ikke specifikt rettet mod daginstitutioner,
men også andre løsninger, såsom ung pige i hjemmet og privat dagj^leje.
O m k r i n g 11 pet. af alle born var i en daginstitutitin, mens 30 pet. var i en
dagpleje eller havde barnepige (l^atta Gupta & Simonsen, 2013),
Itigesoin i de ovrigc reformer opnåede man det, man tilsigtetle,
nemlig en oget tilgang af småbørnsmødre til arbejdsstj'rketi (Lefebvre &:
Merrigaii, 2008). Man forsøgte at undgå kvalitetsforringelser, der nemt
kunne blive en konsekvens af en så hurtig kapacitetsforøgelse. For at
tiltrække mere kvalificeret arbejdskraft hævede man lønningerne, og tier
blev stillet storre krav ø m førmel uddannelse af personalet. Men man
tillod også en oget institutionsstørrelse fra 60 til 80 pladser. O g de maksimale normeringer ændredes fra 1:8 til 1:10 barn pr. voksen. Del viste
sig, at man havde problemer med at leve op til de vedtagne bestemmelser,
og i 2005 var det stadig kun omkring 61 pet. af de offentlige institutioner,
der levede o p til minimumsstandardeme (liaker. G r u b e r & Milligan.
2008). Den store udbygning i antallet af daginstitutionspladser udvidede
behovet for uddannet arbejdskraft, og en del af udvidelsen er antagelig
sket med personale med ringere utldannelse eller slet ingen pædagogisk
uddannelse (Datta Gupta & Simonsen, 2010).
Evalueringen af denne canadiske reform giver da også helt andre
resultater end de tidligere beskrevne undersøgelser. Børnene reagerede
oftere mere fjendtligt, forældrene var mere inkonsistente øver før børnene, og forældre-barn forholdet blev mere belastet end inden reformen
(Baker, G r u b e r & Milligan, 2008). I den canadiske undersogelse mangler
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der iiiformation o m kvaliteten af den pasning, der blev tilbudt børnene,
og man skelnede i undersøgelsen ikke mellem de forskellige typer af dagpasning som fx inslilution, dagpleje og ung pige-ordninger (Datta G u p t a
& Simonsen, 20 L3).
I-lerlil komiTier, at man ikke blot kan antage, at daginstitiitiøner
under alle omstæntlighetler vil udgøre en højere kvalitet end den pasning,
søm barnel ellers ville modtage. Fra undersøgelser af døgninstitutioner
har man — som tidligere nævnt — historiske eksempler på. at kvaliteten af
børneinstitutioner kan være så ringe, at børnene bliver sal tilbage i deres
kognilive udvikling (Christoffersen, 2012; Christoffersen

m.fl., 2007;

Dennis, 1973),

DISKUSSION
Det er generelt vanskeligt med de her gennemgåede evalueringer af universelle indsatser at vurdere, hvilke forhold i børneinstitutionerne der
gjorde udslaget, fordi der mangler systematiske beskrivelser af k\-aliteten
af daginstitutionerne, og der mangler systematiske beskrivelser af den
dagpasning, som kontrolgruppen fik. Man ved således meget lidt om
kvaliteten af voksen-bam-interaktiønen i sammenligningsgrupperne, øg
især mangler man beskrivelser af, hvilken stimulation og hvilke legemuligheder børnene i kontrolgmppen havde. Især ved en reformproces, tier
foregår inden for et kort tidsrum, kan der være et stort pres for at hæve
kapaciteten, fx ved at øge gruppestørrelser eller antal børn i institutionerne, og alt dette kan ske i en situation, hvor tiel er vanskeligt at tilføre
tilstrækkelig uddannet ekstra personale svarende til kapacitetsforøgelsen.
Christopher Ruhm og Jane Waldfogel sammenfatter resultateme
således (Ruhm & Waldfogel, 2012): E n succesfuld universel indsats forudsætter således en struktur med hojkvalitetsdagpasning, som er ø k o n o misk overkommelig. l.uTaringcrne fra de reformer, hvor der skete en o m fattende udvidelse af antallet af daginstitutionspladser, var gennemgående positive, hvis tlagpasningskvaliteten var i ørtlen. Børnenes skole- øg
uddannelsesresultaler samt tieres arbejtlsmarkedstilknyining var betlre,
end det var lilfæltlel for de b ø m , der ikke fik del i indsatsen.
De universelle indsatser synes især at k o m m e de ressourcesvage
b o m til gøde, antagelig fordi k\'aliteten af den alternative pasning for disse
b o m er af ringe kvalitet. Dette taler umiddelbart for, at man især udvider
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dagpasningstilbuddet, så det målretles de ressourcesvage born. Imidlertid
kan dette have nogle utilsigtede konsekvenser. For del første kan en sådan
målrettet indsats niintlske den poliriske opbakning, som

tilkommer

i\cn

universelle intlsats. Før det andet kan man ikke på førhånd være sikker på,
at en snæver udvidelse af dagj?asiiingeii til særligt udsalte grupper automatisk vil have den for\-entede effekt (lltilim & Waldfogel, 2012).
E n nærmere undersøgelse af effekterne af en sådan målrettet
intlsats over før børn, der bør i områder med faltigtlom, vil blive beskrevet i næ^ste kapitel ved en gennemgang af en række eksperimentelle unders oeels er.

FIGUR 2,2
En børnetegning.
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KAPITEL 3

DE FØRSTE EKSPERIMENTER

Udforskningen af bornehavers og vuggestuers bctj'diiing for b o m s udvikling har fundet sted i mere end et halvt århundrede. De titllige undersøgelser har gjort det muligt at folge de enkelte børn øg undersøge de
langsigtede konsekvenser af kvaliteten i daginstitutionspasningen.
Indholdet af disse forste eksperimenter har været meget varieret
og i nogle tilfælde tilpasset de særlige behøv, som de deltagende familier
havde. Der kan være tale om træning af forældrene i brugen af stimulerende pædagogiske metoder eller kønfliktiosningsteknikker. I særlige tilfælde har indsalsen med et geiinemarbejdei og stimulerende bornehaveprogram været fiilgt op med inddragelse af forældrene, øg i nøgle af disse
har man laget særligt hensyn til forældrenes erh\*ei'vsmæssige situation øg
arbejdsmarkedstilknytning, førtli man vurderede, at en indsats i hjemmel
ville gavne barnets intellekt\ieilc udvikling øg give barnet en slorre mulighetl for at profitere af den pædagogiske indsats i tlaginstituliønen.
Dette efierlatler en usikkerhed ved fortolkningen af resultaterne,
idet der kan være tvivl om, hvor meget der skyldes indsatsen i hjemmel, og
hvor meget der kan tilskrives den pætlagogiske indsats i daginstitutiønen.
1 de! følgende gennetngås erfaringerne fra disse forste eksperimenter, som har haft indflydelse pa eftertidens børnehave- og vuggestueprograiiimer. I denne gennemgang har vi været nødt lil al beskrive hele
indsatsen, dvs. at vi har inddraget ikke bare den pæ-dagogiske indsats i
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daginstinttionen, men også det socialt støttende arbejde i bornenes
hjemineiniljo.

BAGGRUND
I 1960'erne iværksatte man i USA nogle forsøg med daginstimtiøner. Baggninden var, at man havde iagttaget en kumulauv øg progressiv redukuon i
iiitellekuiel og social udvikling hos b o m , som kom fra fattige områder,
k'ørskeme antog, at den mangelfultie sproglige udvikling og manglende
motivation for at lære var begrundet 1 børnenes belastede opvækstvilkår,
og at en hø|kvaiitetsbørnehave kunne kompensere før dette. Blaiitli førskerne var tier forskellige opfattelser af, hvad det var, tier skabte den registrerede reduktion i bornenes IQ — noget, man næslen udelukkende fandt
hos boni, der levede i fattigdom. Nøgle mente, at tiet var det sociale og
kulnirelle afsavn, som var knyttet til fattigdommen i de lokalsamfiind, hvor
børnene voksede op (kleber & Conn-, 1968), mens andre var af den opfattelse, at bornenes mentale relardering skyldtes opvækst i famiHer med
iiiangelfLild intellekniel stimulering i tiet hjemlige miljø.
Med det formål at understjge børnehavens betj'dntng for børns
udvikling på kort og på langt sigt har vi gennemfort svstematiske gennemgange af forskningslitteraturcn før at finde alle de videnskabelige
forsøg, tier findes. Vi så her kun på forsog, hvor resultaterne af en særlig
stimulerende pædagogisk indsats i en børnehave blev sammenlignet med
børn 1 en kontrolgiTippe, tier ikke fik indsatsen. Ved udvælgelsen lagde vi
væ'gt på. at det skulle være en heldagsbørnehave. og al der søm minimum
skulle foreligge en vurdering af den kognitive, følelsesmæssige eller søciale udvikling omkring sk<jlesiart. Vi fandt frem ril fem randomiserede
kontrollerede forsøg (RCT-forsøg)^, der undersøgte en hojkvalitetsbornehaves betydning for bornenes udvikling (Nielsen & Christoffers en,
2009) I disse fem metodisk betlst funderede undersogelser har man udarbejdel en detaljeret beskrivelse af intLatsen i manualer, som senere har
dannet skole mange steder i verden. Eksperimenlerne blev gennemført i
USA (i bl.a. Ivhchigan, Carolina og Milwaukee) i 1960'erne, 1970'erne øg
7 RCI stir for Handomi/ed (^ontiolled '1 nal, pa dansk "raiidomi'-erel koniiolleret forsog" Karakteiistisk foi derte studie er, al deltagerne er udvalgt pa b.iggnmd .\( (.n liSf.tldig udtr.eknmg og
inddeles 1 henholdsMs iiiier\-Liilions- og konirolgnippe Raiion.ilel er. at den randomisertde alkikeniig lil de lo sammenligningsgriippei sikrer, al de kun adskiller sig i lorhold til. li\or\idl lie
modi.iger (ti inicrM.ntioii elltr ei
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1980'eme, og det endte med, at børnene i nogle af undersøgelserne blev
fulgt helt op i voksenalderen.

KVALITET GIVER BEDRE KOGNITIV UDVIKLING
Det er især fem modeleksperimenter, der har givet solide erfaringer, fordi
de er udført meget omhyggeligt søm randomiserede kontrollerede forsog
(Brooks-Gunn, 1994; Campbell m.fl.. 2008; Garber, 1988; Garber m.fl.,
1991; Garber &L Llodge, 1989; Schweinhart, Bames & Weikart, 1993;
Wasik m.fl., 1990). Vi har fnntlet frem til disse undersogelser gennem en
ntlligere og meget omfattende systematisk litterauirsøgning, hvorfra resultateme er blevet ajourført metl den nær\'ærende litteraturgennemgang.
Disse fem undersøgelser viser, at børnehaven kan have stor bet\'dning for
bomenes udviklingsmuligheder hådc på kort øg længere sigt. Selvom tlisse
mødelbørnehaver kun omfattede relativt få born, var førskellene sa markante, at der ikke kunne være tale ø m statistiske tilfældigheder (se tabel 3.1).
Man udvalgte i disse forsøg born, der på forskellig vis levede
under udsatte forholtl, hvor familierne ikke selv kunne betale før en hojkvalitelsbørnehave. Børnene i disse undersogelser var statistisk tilfældigt
udvalgt fra fattige områder med henblik på at deltage i forsøget med de
nye bomehaver, eller børnene delløg som kontrolgruppe, hvor de blev
passet af forældrene selv eller passet i de sædvanlige pasningsformer, der
var af meget varierende kvalitet.
Forskellene nielleni dem, der deltog i børnehaveforsoget. og
dem, der udgjorde kontrolgrupperne, var bemærkelsesværdige. Ved en
nider på omkring 54 måneder foretog man en intelligenstesr ("SlanfordBinet Intelligence Scale" eller "McCardiy Scales øf Children's Abilities").
k'igur 3.1 ilkistrerer dette i et såkaldt "forest plot". Mer har man
afsat de gennemsnitlige forskelle i I Q mellem eksperimentgruppen og
kontrolgruppen (de vandrette bjæ-lker). firkanterne ud før hvert projekt
inde i figuren illustrerer antallet af obser\^atiøner, der ligger bag. Stregernes længde angiver usikkerheden, hvor man estimerer, at den sande værdi med 95 procents sandsynlighed ligger inden for stregens inter%'al. Delte ses også angivet med tal i parenfeseme (95 pet. K F ) i tabel 3.1.

S. K l angiver yS-procents-konlidensintenallel. Med 95 procents sandsvnlighed vil dtju sande væidi
ligge inden for intervallet.
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Man kan således se, at selvom undersøgelse nr. 1 ("Abecedarian
Project") kun består af i alt 97 b ø m — 50 born i bornehaven og 47 i kon
trolgruppen — så er forskellene alligevel signifikante, idet den gennemsnitli
ge forskel mellem bomehavn eborn ene og kontrolgruppen er storre end
nul. Undersøgelse nummer 3 ("Perrj' Preschool Pro)ect") omfatter 123
børn. Ligeledes her er forskellene mellem bornehavebornene og kontrol
gruppen signifikant forskellige fra nul, og den gennemsnitlige gevinst er
(^)gså her estimeret til 12 point (Schweinhart, Barnes & Weikart, 1993).

FIGUR 3 1
Forskelle i gennemsnitlig IQ ved 45årsaLderen for børn i højkvaLltetsbørnehave
1 forhold til kontrolgruppe ("forest plot') Randomiserede, kontrollerede forsøg

1: The Abecedarian Project
2. IDS
3' The Perry Preschool Proffam
4' Type of OayCare..

5; The MBv/auttee Project
Total

Anm Kl angiver 95procentskDnfiden$intervallel Med 95 pet s sandsynlighcct vil don sande værdi ligge inden lor inter
vallet Mean betyder gennemsnit SD standard afvig ol sen Ira gennemsnittet Det er blevet testet, om de fem under
søgelser er meget forskellige, eller om man kan antage at de udger stikprøver udtaget .ri den samme population
Helerogeniteten undersøger dette Testen viser at de fem undersøgelser med stor sandsynlighed knn siges at være
stikprøver udtaget fra lorskeliige populationer (p < O 0001) Man kan sålodes kun med lurljehold snrnmenvo|r> de
lem undersøgelsesresultater således som v\ har gjort
Kilde Tallene pS figuren henviser til lølgende undersøgelser 1 ' Abci^edandn projekt' (C.impbell rn 11 2001. Ramey 8
Crmpbell 1979),2 The Institutc tor Developmental Studies IDS (Deutsch m II 1971. Deutsch Tdleporos &
Victor 1974) 3 Perry Preschool Proiect" (Schweinhart B arnes 8 Weikart. 1993] ■* 'Typool Daycare (B urchinal.
Lee&Ramey 1989) 5 The Milwaukee proj eet (Garber 1988 Garber m (1,1991 Garber S Hodge, 1989) Total (95
pet CI) Angiver den sammenvejede samlede eliekt ai børnehaveuidsatsen i de fem forsag med angivelse af sikker
hedsgrænser (Lipsey S Wilson 2001]
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TABEL 3.1
Forskelle i gennemsnitlig IQ ved 4-5-års-alderen for barn i højkvalitetsbørnehave i forhold til kontrolgruppe {"forest plof). Randomiserede,
kontrollerede forsøg.
Kointrolgruppe

Kvalitetsbørnehave
Projekt
1
2
3
4

The Abecedarian Project
IDS
The Perry Preschool Program
Type of Day-Care and Preschool
Inteliectual Development m Disadvantaged Children
5. The Milwaukee Project
Talt

Kiloe

Gnst IQ

SD

laltn

Gnst IQ

SD

laLtn

1017
99 2
95,5

11,8
11,3
11.5

50
260
58

89,2
92
83,3

13 4
12 4
10

47

Gnst forskel

Kl

142
65

11,8
49,5
20 4

12 5
72
12,2

(7 5-17,5)
(4,7-9,7)
(8,446,0)

101,4
121.5

10.1
8,5

61
17
446

86,5
93 9

10,5
10,1

19
18
291

10,4
7,9
100,0

li,9
27,6
11,3

(9,5-20.3)
(21,4-33,8)
{9,5-13,0)

Vægt pet

K l angiver SS-procents-konfiae'.'^in'ervalle; Med 95 pet s sandsynligheo vil een sande værdi ligge inden for intervallet Mean betyder gennemsnit SD standardafvigelsen *'a gennemsnittet Det er blevet
testet om de (em undersogelse' er meget forskellige eller om man kan antage at de udgor stikprover udtaget al den samme pooLlation Hetetogeniteten undersoge' dette Testen viser at de fem
unoe'Sogelser med stor sandsynlighed Kan siges at Vd::re stikprover uotaget ;ra forskellige populationer (p < O ODOl) .Man kan ^åledes kun meo forbehold sammenveje de fem, urdersogetsesresultater
således som VI h,ir gjort
Tallenel tabellen henvisertiiroigendeunderiogelserl Abecedarian orOject" (Campbell .r Fl 2001 Ramey & Campbell 1979] 1 The Inititute for Oevelopmental Studtes IDS IDeutsch m fl 1971
Deutsc^i TaleporosS Victor 1974) 3 .^^erry Preschool Proiect (Schweinhart Bahnes & Weikart 1993)^ Typeof Oay-care" (Surchmal Lee S Ramey. 1989) 5 The Milwauxeeprojecf (Garber 1988
Garber m fl 1931 Garber & Hodge 1989] Total (95 pet CI) Angiver een samr^envejece samlece effek; af bomehaveinaiatsen i oe fem forsog med angi/else af S'K-;ernecsgrænser (bpsey S Wilson
2001)
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I undersogelse nr. 5 ("The Milwaukee Project"), som ligeledes består af
et relativt lille antal born (35), er forskellene markante. 1 gennemsnit fik
disse born oget deres I Q med 27.6 (Kl: 21-34) point. Disse born var udvalgt anderledes end bornene i de ovrige fire undersogelser. idet man i
denne undersogelse havde udtaget born til såvel eksperimentgruppen og
eksperimentgruppen, der k o m fra særligt udsatte familier, som var fattige,
oflesl bestod af enlige modre, og hvor modrene havde en ringe skoleuddannelse og en relativ lav I Q (mindre end 75). Grunden til, at man havde
valgt disse born specielt ud, var, at man ville undersoge, hvor meget man
kunne hjælpe bornene ved at give dem muliglied for at k o m m e i en bornehave af boj kvalitet. Fra tidligere undersogelser vidste man, at risikoen
for, at disse born ville blive mentalt retarderede, var meget hoj, hvis man
intet forelog sig for at støtte bornene og deres familier. Dette modelforsøg indeholdt den mest intensive indsats i b o m e n e s forste 5 år (Garber,
1988; Garber m.fl., 1991; Garber & Modge, 1989). 1 et efterfolgende afsnit vil dette blive uddybet (se boks 3.2 og boks 3.3).
Alle modelforsogene viser hver for sig signifikante resultater,
selvom der for nogle af forsøgene er tale o m relativt få born. Ser man på
alle undersogeiserne under et (figur 3.1), viser vores metaanalyse'^, at man
kan fonx-nte en forøget I Q med omkring 11 point i gennemsnit (Kl: 9.513,0) for gruppen af b o m . Eller med andre ord: Hvis bornene i kontrolgruppen opnåede en I Q på 89 i gennemsnit, så opnåede de born, der
kom i bornehave, en I Q på 100 i gennemsnit. Det skal her erindres, at de
to grupper — på grund af udvælgelsesmetoden — var ens som udgangspunkt, inden forsøget blev iværksat.
De fem modelundersogelser er som nævnt fremkommer efter en
omfattende systematisk litteratursogning. De er medtaget på grund af
den måde, eksperimenterne blev gennemfort på, man kan derfor m e d rel
stor sikkerhed slutte, at disse borns deliagelse i bornehaven gav dem en
væsentlig kognitiv gevinst, der gjorde, at de ikke haltede bagefter deres
kammerater ved skolestart. Resultater understolles af en række kvasi—
eksperimentelle undersøgelser af en tidlig bornehaveindsats 1 b-ngland,
USA og Sverige. I disse undersogelser har man fundet tilsvarende signifi'J Der LT forelagt:! en suminLiivqning af umkrKoqclsurui; \cd en statistisk mciiidu, "fixfd ulfcci",
hvor dil s;imlfdc rt:sultat viser, :u bfirnchavcbnniijinj far t n IC^, dor er 1 i point IIOJLTC end kontralgnippL'ii. \'.n riiurmerc rcdcgorclsf for im'toden findes hus l.i])sey og Wilson {l.ipscy ^'
Wilson, 21H)1). Oer or anvendt et anal;seprognirn "RcvMiiii 5"'. som er ud;irbi.'|del af (lochrme
Collaboiatioiis software (RevMan, 20<)8).
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kante kognitive resultater for born i 5-6-års-alderen (Andersson, 1992,
1986; Gormley & Philhps, 2005; Gormley m.fl, 2005; Karoly, Kilburn &
Cannon. 2005; Reynolds, 1997. 1995; Sylva m.fl., 2004).
I en række forskningsrapporter og videnskabelige artikler har
man i nogle af undersøgelserne fulgt børnene, til de blev teenagere og
voksne og i et enkelt tilfælde helt til 40-års-alderen, "Perr\

Preschool

Project" (Belfield m.fl., 2006; Schvvemharr m.fl., 2005; Scliweinhart,
Barnes & Weikart, 1993).
Undersogeiserne dokumenterede såvel kortvrarige kognitive effekter, fx på bornenes I Q , men også deres sociale, adfærdsmæssige og
emotionelle udvikling var forbedret ved skolestart. Børnenes uddannelsesresultaler senere i skolen blev bedre, de undgik specialunden'isning,
og færre måtte gå en klasse om, se fx (Campbell & Ramey, 1995) 1 de
undersogelser, der fulgte børnene i længere tid, kunne man obser\'ere, at
børnehavebornene efterfølgende klarede sig bedre på arbejdsmarkedet.
Flere fik en erhven'smæssig uddannelse og fik en bedre indkomst, færre
blev luiminelle, øg færre røg hash som teenagere og unge voksne. D e
unges erhven^smæ'ssige chancer var bedre, færre blev arbejdsløse, ligesom færre levede af overførselsindkomster i en ung alder (se figur 3.2)
sammenlignet med deres jævnaldrende, der kom fra dårlige opvækstvilkår uden at have fået denne mulighed for pasning i en hojkvalitetsbornehave (Berrueta-Clement m.fl., 1984; Campbell m.fl., 2008; N o r e s m.fl.,
2005; Reynolds m.fl., 2007; Schweinhart, Barnes & Weikari, 1993;
Zoritch, Roberts & Oakley, 1998).
En af de undersøgelser, der fulgte bornene helt op i voksenalderen, viste således, at flere af dem, der havde gået i en højkvalitetsbornehave, fik en "high .school"-cksamen (ungdomsuddannelse, se figur 3.2);
de fik endvidere en højere indtjening, flere af dem blev boligejere, de
undgik 1 hojere grad at blive afhængige af overforselsindkømster, færre
blev teenagemødre, øg de undgik også i hojere grad at blive arresteret for
Ivriminalitet sammenlignet med deres jævnaldrende, der på grund af locltrækningsførsøget ikke havde fået tilbuddet o m en hojk\'alitetsbornehavei" (Barnett & Belfield, 2006; Campbell m.fl., 2002; Reynolds m.fl..
2007, 2001; Schweinhart, Bames & W^eikait, 1993).

to HiirnLiu i kontrolgiuppLn fik pa grund af familiens clårtige okonorni ikke mulighed f<ii al komme 1 en andtn boniLh n t. og de bli.\ -.om oftc-t pissii hfimmc i skdti Dit er imidlertid ikki
s^sLemaiisk hLskrcMl, InilkLii pasning boiiKni. i konirolgiuj^peii fik, samtidig med ai deres
] L\ n ildrenele deltog i Lkspcrimentet
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FIGUR 3 2
Langvarige effekter af modelforsøg: "Perry Preschool Project". Forskelle i leve
standarder mv, for 27årige, der som børn henholdsvis blev udtaget til at gå i en
kvalitetsbørnehave, og som kontrolgruppe ikke blev tilbudt pasning. Procent.
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1 de længere\'arende forsog, hvor man fulgte bornene helt op i voksen
alderen, fandt man endvidere også færre depressive symptomer blandt
dem, der havde været i en højkvalitetsbørnehave (KicLaughlin m.fl., 2007;
Reynolds m.fl., 2007; Smokowski, 2004). Sammenhæng mellem en høj
kvalitetsbørnehave og en, o m end mindre, reduktion 1 depressive symp
tomer i voksenalderen er ikke påvist tidligere. Disse undersogelsesresul
later bor derfor give anledning til yderligere undersogelser af, på hvilken
måde

denne

saminenhæng kunne

være

fjpslået

(Narendorf,

2008;

Reynolds, 2008).
Man antager, at forklaringen på de signifikante lang\'arige effek
ter er, at bornene i disse undersøgelser kom fra fattige områder med
mange sociale problemer, i''or disse born kunne en højkvalitetsbørnehave
mindske effekten af et belastende opvækslmiljo og bidrage til udvikling
af modstandskraft ("resiliens"). Barnets pasning i daginstimdonen betod
også, at mange af modrene fik mulighed for al få arbejde og dermed få
en erhveivsmæssig indkomst og den anerkendelse, der folger med.
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Især nævnes følgende forhold, der kan forklare, hvorfor man
iagttager flere længerevarende effekter. Før det forste ogedes barnets
skoleparathed, motivation og nysgerrighed. I'or del andet nævnes, at
b o r n e n e fra højkvalitetsbornehaverne var bedre tilpassede i skolen, undgik nediykning og ikke havde behov før specialunder\'isning. l"or det
tredje nævnes føræ'ldreinvolvering som en faktor, der ofte optræder i flere af hojkvalitetsbornehaverne (Re\'nolds m.fl., 20(J1). Især forbliver effekten mere langvarig også i storskalaff)rsogene, hvis bornene fortsætter
fra børnehaven i hojkvalitetsskoler (Currie & T h o m a s , 2000; Reynolds,
2000: Reynolds & Temple, 2005; Reynolds, O n & Topitzes, 2004).
Disse resultater understotter en tidligere meiaanalyse, der sammenholdt resultateme fra en række undersogelser. Analysen viste, at de
unge, der havde været i en hojkvalttetsbørnehave, senere havde bedre
uddannelses- og erhven'schancer. Inter\åew med de unge selv afslørede,
al færre af de unge, der havde været i højkvalitetsbørnehave, havde haft
brug for specialunder\'isning, og flere havde en mere positiv holdning til
deres skolegang. Hørskerne konkluderede, al bornehavens støre, lang\'arige effekt på bornenes uddannelsesresuliater antagelig ikke alene ligger i
øgningen af deres intelligens, nysgerrighed og motivation, men også i
udviklingen af et mere positivt svn pa sig selv f)g fremudsmulighederne.
Ved skolestart havde bornehavebornene en stcjrre tiltro til deres egne
evner til at lære noget nyt end de born. der ikke havde været i en højkvalitetsbørnehave Qowctt & Sylva, 1986; L.azar & Darlington, 1982; Sylva,
1999). lin række undersogelser bekræfter dermed de hyjioteser, Agnete
Diderichsen har fremfort (se kapitel i). Således finder Burchinal f>g kollegaer, al de born, der rradiuønelt er i fare for at klare sig dårligt i skolen,
tx pga. farrigdom eller fordi de tilhorer en minoritetsgruppe, bliver påvirket mere af kvaliteten af dagpasningen, end det er tilfældet for andre
born (Burchinal m.fl., 2000). Tilsvarende finder Reynolds, ai born med
en belastet baggrund, søm fx fattigdom og sr)ciale problemer, har en
storre fordel af indsatsen i en hojkvalitetsbornehave end de bedre stillede
born (Reynolds, 2000).
Mer kan det også spille en rolle, at dei alternaiive dagpasningstilbud for de born, der indgår i kontrolgruppen, antagelig er af mcgei ringe
kvalitci. fordi bornene netop er valgt fra fattige grupper i samfundet,
hvor forældrene ikke har haft råd til at betale for en højkvalitetspasning.
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INDSATSEN I MODELFORSØGENE
D e ovenfor omtalte modelforsøg viste overordentlig! gode resultater, og
man har efterfolgende diskuteret, hvordan de " h å r d e " parametre, søm fx
normeringen af born pr. voksen, gruppestørrelse, personalets uddannelse
og de fysiske omgivelser (fx plads og støj), og de " b l o d e " parametre, fx
bornehavens psykologiske klima og forælelrenes inddragelse i bornchavens akfiviteter, medvirkede til realiseringen af det pædagogiske curriculum — elier ø m det er indsatsen i hjemmet, der har væ'ret medvirkende ril
at opnå de gode resultater. E n vurdering af gruppestørrelse, normeringens og personaleuddannelsens bct)'dning skal således ses i sammenhæMig
med, hvilket pædagogisk curriculum man soger at gennemføre. I det følgende vil vi nærmere gennemgå indholdei af disse første modelforsøg for
at få en bedre forståelse for, hvorfor de gav så signifikante resultater.

DET PÆDAGOGISKE CURRICULUM
1 det anvendte curriculum i hojkvalitetsforsogene indgår indholdet af
akriviteterne i bornehaven, pædagogernes løbende videreuddannelse og
en nøje beskrivelse af den pædagogiske proces. Legene og aktiviteterne
er både initieret af pædagogerne og af bornene. Ud fra teoretiske overvejelser antages det, at barnet lærer mest af at være aktiv initiafivtager, mens
pædagogerne i disse bornehaver introducerer nye aktiviteter og stiller
faciliteter til rådighed for de aktiviteter, søm passer til børnenes behov øg
interesser (Weikart, 1972).
Legeaktiviteterne, der blev kaldt "learning games", er velbeskrevne, umiddelbart anvendelige, let forståelige, øg de kan bruges af
såvel pædagoger, besøgende og forældre (Bryanl m.fl., 1987; Deutsch,
1966;

Deutsch

m.fl.,

1971; H o h m a n n ,

Banet

&

Weikart,

1979;

Schweinhart, Barnes & Weikart, 1993; Sparling & Lewis, 1984, 1981;
Wasik m.fl., 1990; Weikart, 1972; Weikart m.fl., 1978). Legeakiivi te terne
dækker et stort spektrum af aktiviteter, der udvikler sociale, foleisesmæssigc, kognidve og kreative færdigheder. Beskrivelsen at aktiviieferne indeholder, dels hvordan legen leges, dels hvad formålet or: Altså, hvilke
færdigheder legen soger at udvilde. Pædagogen bliver den^ed opmærksom på, at der kan være individuelle forskelle mellem, hvilke lege det enkelte barn har mest udviklingsmæssig glæde af (Sparling & Lewis, 1984).

52

DSK-S4VX817 - fb-skan - 06-05-2015 -13:05 - SEPBARCODE: OU211PE1939

Karakteristisk for dette pædagogiske curriculum er også. al man
soger at integrere det i alle akfiviteter i dagligdagen, fx rutinerne med af
tage toj af og på, spisning osv. Jægeakriviteterne er ikke kun nogei, der
finder sted i afmålte tidsrum (Br\-aiii m.fl., 1987).
Programmerne i de fem modelfijrsog lagde således væ^gl på borneinirierede aktiviteter samt barnets ræsc^nnement og problemløsning i
samspil med de andre børn. Der er i delte curriculum særlig opmærksomhed på sprogudviklingen hos b o m e n e , hvor man førsøger at øge
mængden af informativ samtale mellem barn øg voksen med udveksling
af synspunkter og erfaringer (Brj^ant m.fl., 1987). I den infonnaiive samtale videreudvikles samtalen om bornenes akriviteter med udtlybende
deltaljer (Wasik, Hond & I-lindman, 2006). Denne-rilgang står i modsætning til et didaktisk orienteret curriculum, hvcjr pædagogen k(^inmer med
instmkser. k o m m a n d o e r eller stiller spørgsmål, der er henvendt til hele
bornegruppen, og som kun har ét rigtigt svar.

VIDEREUDDANNELSE
Man lagde i de ridlige model forsog vægt pa, at personalet havde en specialiseret uddannelse som pædagog — eller deltog i et uddaniielsesførkib på
arbejdspladsen, der gav inulighed for at vurdere øg forstå børnenes behov øg udvikling. Lndvidere lagde man væ'gl på personalets mulighed for
supeiTision, hvor de kunne konsultere mere erfarne pædagoger. I:!ndelig
var et karakterisiikum, som forskerne lagde vægt på, at legeakiivitelerne
foregik i en cyklus, der indeholdt en obser\'ationspcriode, en iscenesættelse af en legeaktivitet samt en evalueringsperiodc, hvor pædagogerne f)g
det øvrige personale indhostede erfaringer, se figur 3.3. Personalet var på
denne måde i stand til at folge det enkelte barns udvikling, og de blev
dermed o p m æ r k s o m m e på. o m der var brug før en særlig intlsats, der
kunne gavne netop tlettc barns udvikling. D e n n e cyklus var også et bidrag til personalets egen videreuddannelse, itlet processen skæipede personalets iagttagelsesevne og erfaring med at implementere akriviteterne.
Normeringer, de fysiske rammer, arbejdets

rilrettelæggelse

og

medarbejdernes uddannelse udgør således nogle nødvendige forudsætninger
for at kunne gennemfijre denne pædagogiske indsats. Men undersøgelserne oplyser generelt kun overfladisk, hvordan normeringer øg personalets uddannelse er opgjort (Frede, 1995). Vi vil i det følgende gennemgå
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de bedst be^klevne konirøllerede foisøg for at få mere viden ø m den
v n k s ø m m e mdiats
PERRY PRESCHOOL
1 p e n o d e n 1962-65 blev 128 born udvalgt i fein bolger i P e r n PreschøoLs
skøledistnki i Yji^ilant!, Michigan (Schweinhari, Barnes & Weikait, 1993)
Børnene var 3 år ved optageksen og forlod b o m e h a v e n søm 6-ånge

BOKS 3 1
Indsatsen i børnehaven og i hjemmet Perry Preschool
Indsatsen i børnehaven bestod af en indsats der varede 2 5 time dagligt, og indsatsen i børnehaven blev fulgt op af et besøg i hjemmet af 1 5 times varighed hver uge " Der var en lille
udskiftning af pædagoger igennem årene 1962-65, hvor forsøget varede således var der - i de
ar forsøget varede - ansat i alt ID pædagoger i de fire pædagogstiUinger der var tilknyttet
forsøget De fire pædagoger tog sig af 20-25 børn gennem hvert skoleår hvilket svarede til en
normering på omkring 5 0-6 25 barn pr pædagog Den samlede gennemsnitlige normering for
hele forsøget blev 5 7 born pr pædagog for de 3-5-årige børnehaveborn Ved de efterfølgende
forsøg I perioden 1967-1970 blev de seks pædagogstillinger besat af 11 uddannede pædagoger,
således at der var to faste pædagoger til hver børnegruppe hvilket gav en normering pa en
pædagog til otte børn 1 8 Ud over pædagogen var der til hver børnegruppe tilknyttet en assistent der kørte bussen og en studerende der bistod ved ekskursioner mv
Både indsatsen i børnehaven og indsatsen i hjemmet var under udvikling gennem hele forsøgsperioden Gennem seminarer om aftenen fik pædagogerne en anvendelig teoretisk indsigt, der
støttede dem i at gøre indsatsen i børnehaven mere individuel og tilpasset til børnenes udvik
lingsniveau De daglige rutiner udviklede sig til en række daglige elementer planlægning ar
bejdstid oprydning opsummering snack (i dag hedder det frugt) smågrupper udendørs leg
rundkreds og afsked Man ændrede ikke i de daglige rutiner uden at børnene var varslet om
det En ekskursion blev forberedt, og besøg udefra var planlagt Efter forsøgets femte år havde
pædagogerne udformet en sammenhængende pædagogisk metode til bi ug for de 3-5-arige
Pædagogen brugte omknng en halv lime pa at forberede fivert hjemmebesøg Besøgene i
hjemmene havde til foimål dels dl involvere mødrene i den pædagogiske proces og gøre mød
rene i stand til kunne støtte barnet uddannelsesmæssigt, dels at implementere del pædagogiske program i hjemmet så trc^ningen kunne fortsætte i hjemmet Under pædagogens besøg i
hjemmet fijalp han/hun med andre problemer der kunne opstå
Kilde Schwonliart Bdnius. S Wckjil iq93 1980

D e var alle afroamerikanske børn, dei boetle i skolens distrikt D e fleste
var tilflyttere fra syden: Mødrene var født i Alabama, Georgia, Mississip
pi eller Tennessee For at kunne deltage i piøjekiet skulle børnenes I Q

11 \ ' t d d(n d(l al Vun l'rLschool-for-MiyLiK, der l i n d t Ml opiii^af ^ 4-Tnj;L i ptnodtii 1%7-I97()
b!L\ dl iijicntlij^L btsoj; rtducLrLl til Ixsiii; l i \ t r finiitiidi d i j ; (Scliwtuilnri Wcikiri ^ I anicr
1 ';w.)
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(Stanford-Binel-test) være mellem 70 og 85, som dengang belragtedes
som på kanten af uddannelsesmæssigt mentalt retarderet.'^
h'or af kunne tleltage skulle føræltirenes sociookøntimiske status
være reladvt lav måli ved længden af forældrenes skoleuddannelse, forældrenes erhven'smæ'ssige status og boligens størrelse sammenholdt med
antallet af beboere. De udvalgte familier var således gennemgående ringere
stillet end gennemsnittet for afroamerikanskc familier generelt. Næsten
halvdelen af børnene boede med en enlig forælder, l-lalvdelen af fædrene
var i beskæftigelse, l-lalvdelen af boniene levede i familier på overførselsindkomster, og omkring en tredjedel boede i socialt boligbyggeri.
Børnene i den ene gruppe fik en særlig bornehaveintlsats, mens
b o r n e n e i kontroigruppen ikke kom i bornehave. Bornene blev delt tilfæltligt (randomiserei) i to grupper, øg man sikrede sig, al kontrolgruppen og inten-^entiotisgruppen var identiske mht. I Q og sociookønømisk
status. D o g lotl man yngre søskende folge de ældre søskende i hhv. indsatsgruppe og kontrolgruppe.
LANGVARIGE EFFEKTER AF HØJKVALITETSBØRNEHAVEN
Schweinhart, Barnes og Weikart argumenterer før, at grunden fil, at hojkvalitetsbornehaven også havde lang\'arige effekter, antagelig skyldes, at
bornene, der delløg i forsøget fra første dag, fik meget mere ud af at gå i
skole, end de born, der ikke deltog i forsøget (Schweinhart, Barnes &
Weikart, 1993). Bornene fik gennem fors oget i børnehaven en storre m o tivation for at lære, og tie oplever sig selv som i stand lil al blive betlre og
lære noget nyt med succes. Lærerne opdagede deres relativt gode præstadfjner i skolen, og lærerne reagerede med at have hojere for\rentninger dl
deres formåen.

l-lojkvalitetsbornehaven

forbedrede således

bornenes

skølepræstationer. Børneties relativt bedre skoleforløb åbner også op for
opnåelse af en erhven'sutldannelse osv.

MILWAUKEE-PROJEKTET
B o m e n e i dette projekt var udvalgt fra særligt udsatte familier, som var
fatuge, oftest b o m af enlige modre, hvor mødrene havde fået en ringe
skoleudtlannelse, øg kun inodre med en relativt lav I Q (mintlre end 75)
var blevet udtaget til såvel eksperimentgruppen som kt)ntrolgruppen

12. I'or de holgcr, Jer si.irlidt' l'crry !'rL'.'ii:hiKil t puriodcn l%7-7n. mcdloj; iTi;in horn, der i .i-firhiildereti liiivde en 1(^1 (Sianturil-Hiiul-lcsi} mellem 60 og 911. {icniuinMiit \ai 78,1 vid hmntiKS
stiirt pfi projiriiinnii'l (Schvveinlinrl, Wcik'.iri ik 1.arner, l^HCi).
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(Garber, 1988). I gennemsnit var IQ målt til 67,7 før de deltagende modre, hvilkel regnes som et alvorligt handicap, og mødrene havde forståeligt
nok en dårlig skoleuddannelse øg dårlige muligheder før af forsørge familien. I MiKvaukee-pro)ektct intlgik også et for ældre træningsprogram og
et program, der skulle støtte forældrene i at få en erhver\'smæssig uddannelse. G r u n d e n til, at man havde valgi disse born specielt ud, var, af man
ville undersøge, hvor meget man kunne hjælpe bornene ved at give dem
mulighed for at k o m m e i en bornehave af lio| kvalitet. Fra tidligere undersøgelser vidste inan, at der var en megel hoj risiko for, af disse børn
ville blive mentalt retarderede, hvis man intet foretog sig for at støfie
bornene og deres familier.
Førskerne etablerede et modelforsøg, kaldet "'ITie Mtlwaukee
Project", for at finde uti af, o m børnenes retardering skyldtes den mangelfulde stimulation i hjemmet, og om børnene således kunne støttes i en
heldagsbørnehave. fra de var helt små, således at de kunne klare sig på
linje med deres |ævnaldrende, når de skulle starte i sktilen.

BOKS 3 2
Uddannelsen af mødrene. Milwaukee-projektet.
En vigtig del af Milwaukee-projektet var - ud over at stimulere børnene - at revalidere mødrene, således at de bedre var i stand til at kunne forsørge familien. Der indgik en kontaktrådgiver i
projektet, hvis opgave det var at give erhvervsvejledning og fungere som bindeled til stimuleringsprogrammet I børnehaven/vuggestuen Programmet indeholdt dels en basisdel med læse-,
skrive- og regnefærdigheder, dels praktisk specialarbejderuddannelse inden for områder som fx
tøjvask, rengøring, madlavning, sygepleje eller pedelarbejde En del af erhvervsuddannelsen
foregik i en privat virksomhed tilpasset den enkeltes udvikling En erfaren arbejder støttede
gennem praktik arbejdet Nar et problem opstod, som arbejdskammeraten ikke kunne løse, blev
andre inddraget for at overvinde indlænngsproblemerne i det videre uddannelsesforløb Erhvervspraktikken blev suppleret med kursus i mellemmenneskelige relationer, sundhedskundskab og personlig hygiejne Da mødrene opnåede praktiske færdigheder i dagligdagen, som fx al
kunne Læse en koreplan, møde til tiden eller melde sig syg, steg deres selvagtelse betydeligt
Mødrene dannede en gensidig støttegruppe, som medvirkede til, at de næsten alle gennemførte
projektet. I programmet indgik en analyse af, hvilke barnerer der kunne opstå, for at madrene
kunne profitere af indsatsen For eksempel iik mødrene betaling for at deltage i revalideringsprogrammet og der blev sørget for transport og dagpasning når mødrene gennemgik revalidenngsprogrammet Ud over den erhvervsorienterede uddannelse bestod programmet også af en
uddannelse, der tog sigte på at gøre mødrene selvhjulpne mht selv at kunne løse mange af
dagligdagens praktiske problemer, som fx at kunne veksle en pengeseddel og give rigtigt tilbage, udfyldelse af selvangivelse, afstemning af clieckhæfte (kontoudtog) betale en regning og
forberede sig på en jobsamtale

Kilde Garber. 1988
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STIMULERING AF BØRNENES UDVIKLING
Pørmålet med vuggestuens og bornehavens indsats var at undgå den
kognidve retardering, man ved skolestart så hos born fra disse meget
fattige familier. Curriculum var designet til at kunne danne et miljø samt
udfordringer og oplevelser, som var tilpasset hvert enkelte barns behøv
og aldersmæssige udvikling. Man sogte at skabe tlen voksen-barn-inleraktion, man i tidligere undersogelser havtle identificere! som værentle
effekfiv til at stimulere den kognitive udvikling hos smaborn mht. social,
emotionel, sansemotorisk og kognitiv sprogudvikling (Garber, 1988).
Bornene begj'ndtc i vuggestuen efter 3-måneders-alderen i kortere eller længere tid, og de var alle i vuggestuen på fuld titl fra 6måneders-alderen. Programmet var i starten helt individuelt, idet del ændredes i takt med barnels egen spise-sovc-tidsrytme samt kognitive og
sociale udvikling. Der var i starlen kun en person, der tog sig af barnet,
således at normeringen her var I voksen til 1 barn. Den pågældende
voksne hjælpepædagog startede med at bruge en del tid sammen med
fainilien i hjemmet for at opnå barnets og morens fortrolighed. Fra barnet var omkring 24 måneder øg op til 4-års-alderen, blev aktivilelerne
struktureret i smågrupper, men sladig intlividualiseret, således at der blev
taget hensyn til det enkelte barns udvikling.
Ved 4-års-aldercn blev for-læsning- øg for-matematik-lege introduceret af en børnehaveklasseuddannet pædagog, f>g der blev i det hele
taget lagi en slorre vægt på kognitive og sproglige færdigheder af betydning for skolestart. Der var et tilsvarende intensivt slimulationsprøgram,
søm, efierhånden som barnel udviklede sig, ændredes til det hojkvalileisbornehaveprøgram, som man også havde i de ovrige modelforsøg på
dette tidspunkt; se fx (Weikari, 1972). Spontanilel og kreativitet blev understøttet. Bornenes egne initiativer og ansvar for gennemforelse af disse
blev sfottel særligt for at ud\'ikle bornenes selvstændighed.
Prøjekfet lykkedes til fulde, idet de born, tier deltog, oj^nåcde
samme niveau i kognitive færdigheder som gennemsnittet i USA ved
skolestart. 1 gennemsnil fik bornene i Milwaukee-projektet ogel deres I Q
med 27,6 point i forhold til kontrolgruppen, som blev passei, således
som fattige familiers born blev passei i dette Irjkalområde (Garber, 1988;
G a r b e r & Mødge, 1989 Garber m.fl., 1991).
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BOKS 3 3
Efteruddannelse og supervision af pædagoger Milwaukee-projektet
En hjælpepædagog begyndte med daglige besøg i hjemmet 3 dage om ugen med 3-5 timers
daglige besøg, hvor hjælpepædagogen blev fortrolig med morens og barnets behov og forventninger Da moren påbegyndte sit reva lide nng sprog ram, overtog pædagogmedhjælperen den
daglige pasning af barnet i vuggestuen og hun sørgede også for transporten
Staben af pædagoger og pædagogmedhjælpere var meget stabil og en kernegruppe på 9 personer var med i mere end 5 år Alle deltog i et løbende efteruddannelsesprogram der blev
forestået af en pædagogisk konsulent som gennem gruppemøder øvelser på jobbet og et årligt
seminar sikrede at staben var velforberedt til at klare de nye udfordringer
Hvert gruppemøde var opdelt i to sektioner Den første havde til formål at diskutere specifikke
emner
•
•
•
•
•
•
•
•

Kendskab lil barnets udvikling i de første 6 måneder
Kendskab til pædagogiske retninger og pædagogiske filosofier
Udvikling af forståelsen af de mål, der søges opnået ved stimulenngen
Udvikling af en forståelse af metoder til at motivere og interagere med en gruppe af førskolebørn
Forståelse for omgivelsernes betydning (fysisk social følelsesmæssig og organisatorisk}
Forståelse for brugen af evalueringsteknikker
Forståelse for helbred og sundhed i vuggestuen/børnehaven
Forståelse for fornuftige metoder og formål med disciplin

Kiicfo Garber 1988 Garber S Hodge 1989 Garber m f l

1991

NORMERINGEN
' T h e Milwaukee Project" havde gøde normeringer Mens barnet var 3-10
måneder, var der I voksen til 1 barn, og afliængigt af barnets udvikling
blev normeringen gradvist ændret fra 1:1. 1:2 øg 1:3, mdnl barnel var 24
måneder gammelt
THE CAROLINA ABECEDARIAN PROJECT
" l ' h e Carolina Abecetlanan Prø)ect" bestod af et vuggestue- og bornehaveforlt)b, der havde til formål at stimulere børnenes kognitive og søciale
udvikling \ e d at æiulre barnets umiddelbare omgivelser i hjemmel t>g
dagjiasntngen (Wasik m fl., 1990) Fire kohorter af born i alderen omkring 4,4 måneder (gennemsnit) blev optaget i projektet melleiTi 1972 øg
1977. l.-'n kohorte bestot! af omkring 28 børn Projektei blev hupplerel
med endnu et øptag til såvel eksjierimenigruppe som kontrolgrupj^e i
perioden 1978 ni 1980. " I h e Carobna Early Inter\'ention Project" (CARl',) blev kombineret med " T h e Abecedarian Project" øg omfattede ligeledes born 1 0-5-års-alderen D e t var gennem tie lokale hospitaler, klinikker eller j-ocialkøntorer, at børnene blev henvist til j^rojekterne Udvæl-
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gelseskriterierne var før begge projekter baseret på el sammensat indeks,
der bestod af en række vægtede faktorer, som fx forældreuddannelse,
indkomst, morens I Q , tørekomst af sociale og følelsesmæssige problemer i familien, andre familiemetllemmers mangelfulde uddannelse, familiens status som enlig/gift

samt behovet

for

overforselsindkømster

(Ramey & Campbell, 1979). Utlvælgelsen af familien foregik ofte, inden
barnet blev foth og på grundlag af besøg i hjemmet. D e m , tier opfyltlte
udvælgelseskriterierne, blev ojidelt i matchetle jiar. der var ens tnht. m o rens alder, I Q , uddannelse og paritet (antal børnefødsler). l-!erefter blev
der trukket lød om, hvor\'!dl barnet skulle indgå i kontrolgruppen eller i
eksperimentgruppen. Selvom etnicitet ikke var et udvælgelseskriterium,
så var omkring 98 pet. af børnene af afroamcrikatisk øj^rindelse. Børnene
beg}'ndte i vuggesmen, da de var 3 til 5 måneder gamle. Bornene blev
trans[")t)r!eret til og fra børnehaven i en bus med bornesæ'der med sikkerhedsseler. Både eksperimentgruppen øg køntrolgrupj^en m o d l ø g særlige
familieforanstaltninger,

fx pulvermælk dl 15-måneders-alderen, gratis

lægehjælp samt grads bleer og gratis transport til og fra børnehaven
(Ramey & Campbell. 1979). Såvel deltagerne i kontn^lgruppcn som deltagerne i eksperimentgru]:)pen modtog betaling for deltagelse.

ABECEDARIANS CURRICULUM

D e r blev anvendt et systeinatisk curriculum med "learning games" som
ddligere beskrevet. Aktiviteterne var lege, som var initierer af pædagogen,
hvor del enkelte barn blev stimuleret mht. kognitiv øg sproglig udvikling
for de yngre born. 1,egene besiød af interaktion mellem barn og voksen
med samtale, hvor barnet blev vist billeder, legetøj og lyde individualiseret for hvert barn. IZfterhånden blev legene og samtalerne mere og mere
ørienterei omkring begreber og færdigheder, og legene blev mere gruppeorienterede og fokuseretle særligt på udviklingen af sproget (Campbell
m.fl., 2002).
Den lypiske normering var for de helt små born 1:3, derefter
steg normeringen gradvist tilpasset barnets aldersma;ssige udvikling, og i
4-års-alderen var normeringen 1:6. 12 pædagoger øg medhjæl]:)ere, der
stod for børnenes uddannelsesprogram, blev støtiet af tre medarbejdere,
der stød for det administradve arbejde (Ramey, Yeates & Short, 1984).
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BOKS 3 4
Social støtte til forældrene The Carolina Abecedarian Project
Kun fattige og særligt udsatte familier indgik i denne indsats idet familierne især var udvalgt
mht forældrenes mangelfulde uddannelse og lave indkomst Såvel ekspenmentgruppe som
kontrolgruppe modtog social støtte afstemt efter deres aktuelle behov suppleret med fødevarehjælp ved to gratis måltider om dagen i vuggestuen/børnehaven Kontrolgruppen modtog
gratis modermælkserstatning til bornene indtil 15-måneders-alderen samt gratis bleer i op til 3
år Der var gratis lægehjælp i børnehaven og for kontrolgruppen på de lokale klinikker og lægecentre og gratis bustransport til og fra bornehaven til deltagerne
Der blev for den sidste del af projektet (CARE) etableret en særlig indsats til støtte for forældrene Indsatsen bestod dels af træning og støtte af forældrene dels af en pædagogisk indsats
I vuggestuen og børnehaven Indsatsen i hjemmet startede inden for en måned efter fødslen
Indsatsen indeholdt to specifikke teknikker dels en problemløsningsteknik, som blev øvel med
forældrene dels øvelse i de legeaktiviteter learning games som blev anvendt i vuggestuen/børnehaven Pædagogen gennemgik de forskellige stadier i en problemløsningsstrategi
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifikation af problemet
Udvælgelse af et mål
Udpensling af løsningsmuligheder
Beskrivelse af løsningsmulighedernes konsekvenser
Valg af løsningsmulighed
Evaluering af problemer
Implementering af valgt løsning
Elvatuenng af resultatet

Pædagogen demonstrerede de legeaktiviteter som blev udført i vuggestuen/børnehaven, for
forældrene Der var tale om legeaktiviteter der var nøje tilpasset barnets alder og udvikling
Aktiviteternes formal og praktiske udførelse blev øvet, så forældrene dels kunne få indblik t
børns udvikling, dels understøtte den stimulation der foregik i vuggestuen/børnehaven
I forældrebesøgene var også indlagt en social støtte af forældrene bl a hjalp man forældre til
at søge den støtte der var beregnet på disse fattige grupper som fx kontanthjælp mad- og
tøjprogrammer Desuden kunne pædagogen være bisidder ved møder med det offentlige ved
lægebesøg eller ved fremmøde i retten
Kilde Rdmcy s Cdmpbell 1979 Sparling 8 Lywis 1984 18B1 1979 Wasih m li 1990

NORMERINGEN

I'or spædbom (under 1 år) og vuggesmeborn var iKjrmenngen 1 3, ft^r de
2-årige 1.4, og herefter steg normeringen gradvis med bcimenes alder,
således at normeringen for de 3-5-årigc børnehavebørn var 1'6 Ved slatten af CARl-!-prøgrammet havde jiædagt^gernc i gennemsnit 7 års erfaring tned børnepasning Pædagogernes tormelle erhvervsuddannelse varierede fra btudenferekhamen fil læreruddannel:>e Der blev sideløbende
iværksat en intensiv utldannelse af personale! før at sikre, at de var i
stand til at implementere curriculum (Wasik m.fl., 1990).
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SAMMENFATNING
Den systemadske forskningsoversigt viste, at en hojkvalitetsbornehave
kunne forbedre borns kognidve utlvikling, hvilket betod, at de ikke haltede bagefter deres kammerater ved skolestart.
I de undersøgelser, der fulgte b(">rnene i længere titl, kunne man
obsen'ere, at bornehavebornene efterfolgende klarede sig bedre på arbejdsmarkedet, flere flk en erhvervsmæssig uddannelse og en bedre intlkømst, øg færre levede af overførselsindkomster sammenlignet med deres jævnaldrende, der også kom fra tiårlige opvækst\dlkår, men uden at
have fået denne mulighed for pasning i en hojkvalitetsbornehave.
Børnehavens lang\'arige effekt på bornenes uddannelsesresultafer skyltles antagelig ikke alene øgningen af deres intelligens, nysgerrighed øg motivation, men tjgså en større tiltro til deres egne evner til at
lære noget nyt end de born, der ikke havde været i en højkvalitetsbørnehave. Især forbliver effekten mere langx^arig, hvis bornene fortsætter fra
b(')rnehaven i skoler af en hoj kvalitet.
Indsatsen i modelforsøgene er velbeskrevet og vidner øm mange
fælles træk, men også meget forskellige indsatser, der blev tilpasset forældrenes daglige livsvilkår, idet undersogelsesgrupperne var utivalgt fra
områtlet med stor fatdgdøm. De forsøg, der gav de signifikante resultater,
havde brugt mange ressourcer på at forbedre modrenes erhven'smæssige
posidon. r'orældreindtlragelsen betød også, at de "lærerige" lege fra børnehaven med pædagogernes hjælp kunne blive videreudvikle! i hjemmet.
Nøgle af forsøgene indebar således en omfattende social slotte til hjemmet, hvilket kan gøre det vanskeligt at isolere effekterne af den pædagogiske intlsats.

IMPLEMENTERING AF CURRICULUM
Normeringen og pædagogernes udtlannelse kan betragtes som gro\'e indikatorer

for,

hvor

mange

ressourcer

der

allokeres

til

\'uggesm-

cn/l:n:)rnehavcn, men den prakliske anvendelse af ressourcerne er også
afgørende for effektiviteten af intlsatsen. Kvaliteten af intlsatsen er således afgørende før effektivitet mhi. btjrnenes følelsesmæssige, sociale øg
kognilive udvikling. Forskningsspørgsmålet er her: Hvilke melotler har
vist sig at være effektive dl at fasthøide og udvikle kvaliteten? 1 de forste
forsog har førskerne aktivt arbejtlet med problemet øm at sikre, at curriculum blev implementeret i den daglige praksis i områder med resstjurcc-
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svage familier. Schweinhart og kollegaer sammenfatter dette i følgende
fem punkter (Schweinhart, Barnes & Weikart, 1993):
1.

Et eksplicit fomiuleret curriculum med utlviklingsmæssigt lilpassede
læringsaktiviteter

2.

Effektivt uddannede pætlagøger, der har stabil ansæltelse

3.

Administration, der giver systemadsk efleruddannelse og giver støttende supervision for gennemførelse af curriculum

4.

Gruppestørrelse og normering skal være opdmal før gennemforelse
af curriculum i de aktuelle aldersgrupper

5.

Pædagtiger behandler forældre som samarbejtispartnere øg tager på
månedligt hjemmebesøg, så pædagoger både kan lære af forældrene
saml hjælpe forældrene til en bedre forståelse af curriculum og deres
borns udvikling.

D e forste randomiserede forsog inddrog fortrinsvis fattige og særligt udsatte familier. Derfor indelioltlt flere af tlisse forsog også sociale støttende indsatser i familierne, fx gennem sundhetlsplejerskeordnhiger og socialrådgivcrbistantl, crhver\-s vej ledning, revali tlerlngsindsats mv.
HVAD ER EN HØJKVALITETSBØRNEHAVE?
Gennemgangen af de næ'vnle eksperimentelle forsøg viser, at de har nøgle
fælles træk. l..egene og aktiviteterne er både sai i gang af pæ-dagøgerne og af
bornene. Ud fra teoredske oveivejelser antages tiet, at barnet lærer mest af
at være aktiv iniuadvtager, mens pædagogerne i disse bomehaver mere har
rollen af at iniroducere nye aktiviteter og sdlle faciliteter til rette for de aktiviteter, som ]iasser til bornenes behøv tjg interesser (\X''eikart, 1972).
Legeaktiviteterne, der blev kaldt "learning games", er velbeskrevne, umitldclbart anvendelige og let forståelige, og de kan bruges af
både pætlagf)ger, besøgende og forældre.
lægeaktivitetenie tlækker et stort spektrum af aktiviteter, tier udvikler søciale. ftilelsesmæssige, kcjgnitive og kreative færdigheder. Beskrivelsen af aktivilelerne indeholder, dels hvordan legen leges, dels hvad
formålet er: Altså, hvilke færdigheder legen søger at udvikle. Pæ'dagogen
bliver der\'ed opmærksom på, at der kan være individuelle forskelle mellem, hvilke lege det enkelte barn har mest udviklingsmæssig glæde af
(Sparling & I .ewis, 1984).
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Karakteristisk før detie pædagogiske curriculum er også, at man
søger at integrere det t alle akdvifeter i dagligdagen, fx rutinerne med at
tage toj af og på, spisning osv. Eegeaktiviteterne er ikke kun noget, der
finder sted i afmålte ddsrum (Brj-ant m.fl., 1987).
Programmerne i de fem modelforsøg lagde således vægt på borneinilierede aktiviteter samt barnels ræsonnement og problemlosning i
samspil med de andre born. Der er i dette curriculum særlig opmærksomhed på sprogudviklingen høs bornene, hvor man forsøger at oge
ma;ngdeii af informativ samtale mellem barn øg voksen.

FIGUR 3,3
Cyklus, der beskriver pædagogernes evaluering af indhøstede erfaringer i de beskrevne modelforsøg.

Iscenesættelse

Observat ons
periode

/'
\
Nye
stimulerende
lege

' ^ ' \

Evalueringsperiode

Vurdering af
det enkelte
barns
udvikling

^

Kildo, Weikari. 1972)

D e n n e tilgang står i modsætning til et ditlakdsk curriculum, hvor pædagogen k o m m e r metl instrukser, kommandoer eller stiller spørgsmål, der
er henvendt til hele børnegruppen, og som kun har et irigtigt s\'ar. Man
lagde i disse tidlige modelforstig vægt på, at personalet havtle en specialiseret utldannelse søm pætiagrjg — eller deltog i et uddannelsesforltjb på
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arbejdspladsen, der gav tIem mulighed for at vurdere øg forstå børnenes
behov og udvikling.
Endvidere lagde man vægt på personalets mulighed for supervision, hvor de kunne konsultere mere erfarne pædagoger.
Entlelig var et karakteristikum, al legeaktiviteterne foregik i en
cyklus, der indeholdt en obser\'ationsjieriøde, en iscenesættelse af en legeakdvitet samf en evalueringsperiode, hvor pædagogerne og det ovrige
personale indhostede erfaringer (se figur 3.3).
D e n n e cyklus var også et bitlrag til personalets egen videreuddannelse, idet processen skæqjcde personalets iagttagelsesevne og erfaring metl at implementere aktiviteierne og deres evner til at vurdere del
enkelie barns utlvikling.

FIGUR 3,4
En børnetegning.
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KAPITEL 4

NORMERING OG
GRUPPESTØRRELSE

Normering og gruppestørrelse er siden udviklingen af de første bornehaver blevet knyttet dl kvaliteten af dag|-)asningen. Disse parametre er fundet al have både direkte og indirekte betydning for omfanget og kvaliteten af vøksen-barn-konrakten og derigennem barnets trivsel øg udvikling
(Karoly, 1998; Munton m.fl.. 2002).
Vi gennemgår i dette kajiiiel nogle af de studier, der har understJgl betydningen af nømicring og gruppestørrelse på udfaldsvariable
som barnets trivsel, sproglige øg kognitive adfærd samt vøkscn-barnkøntakten og pædagogernes adfærd.
Normering og gruppestørrelse er strukmrelle parametre eller
struktim'ariable, hvilket betyder, at tie er n e m m e r e at måle. Det kan dt)g i
forskningen være vanskeligt al isolere effekten af ændringer i gruppestørrelsen fra ændringer i normeringen eller personaletætheden, da tlisse parametre er nært forbundet (Ruopp m.fl., 1979a). Vi har i kapitlet valgt
primært at fokusere på eksperimentelle øg kvasi-eksperimenielle undersogelser, tla disse giver den bedst funderede viden, men inddrager også
antlen forskning og forskning af ældre dato.
Kapitlet indledes metl en kort beskrivelse af den

indbyrdes

sammenhæng mellem normering og gruppestørrelse og betydningen af
denne før sammenligneligheden af untlcrsogelsesresultater.
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SAMMENHÆNG MELLEM NORMERING OG
GRUPPESTØRRELSE
E.n ændring i normeringen kan enten ske ved at ændre antallet af voksne
eller ved at ændre antallet af børn. Æ n d r e s normeringen ved at fjerne
eller nlfø|e flere b o m , betyder dette imidlertid, at også størrelsen af bornegnippen ændres. Ønsker man inden for forskningen at bibeholde en
bestemt gruppestørrelse, men samndig ændre normeringen for al undersøge effekten af denne, så er den eneste mulighed derfor ar ændre på antallet af voksne, dvs f|erne personale eller tilføre ekstra.
Som illustreret i tabel 4 1, er der imidlerud en tæt sammenhæng
mellem gruppestørrelse og antal voksne inden for et normeringsbånd på
fx 1:5 ni 1:8. N å r gruppestørrelsen er fastlåst, fx til 20 born, er der derft)r
også grænser for. hvilken normering der som utlgangspunkl kan opnås.

TABEL 4 1
Normeringen som funktion af gruppestørrelse og antal voksne 1 daginstitution
Gruppestørrelse
25
24
23
22
21
20
19
18
17
L6
]5
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

5
15.0
148
146
14,4
14,2
14,0

4
163
160
15.8
15,5
15,3
150
148
14,5
143
] 40

3
18,3
18,0
17,7
17,3
17,0
16,7
16,3
160
15,7
153
150
14,7
14,3
140

2

Antal voksne
1

1 9,0
185
1 80
17,5
17,0
16,5
16,0
15,5
15,0
14,5
14,0

_ ^ ^ ^

19
18
17
16
1 5
14

Anm Gruppestørrelse er iier re p ræbe ni (.rel i irrtcrv.illut 4-25 mens antal Joksne er inden tor gr.unsorne 1-5 Kun normc
ringer i intervBUcjt 14 til 19 f i moritiitict
Kilde Ruopp mfl iq/^T
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Vælger man i stedet at variere antallet af børn med henblik på at opnå en
specifik normering, så bet)'dcr dette, at også gruppes torreis en ændres (se
tabel 4.1).
En ændring i gruppestørrelsen vil imidlertid have den konsek\'ens, at gruppedynamikken i den undersøgte bornegnippe kan ændre
sig, hvilket bl.a. blev påvist af den amerikanske undersøgelse, "Tlie National Day Care Stutly", som vi vender tilbage dl senere i dette kapitel
(Ruopp m.fl., 1979b).
Dette kan gore det vanskeligt at isolere effekten af en ændret
normering, eftersom gruppedynamikken i en b ø r n e g m p p e på 5 born
med en voksen tilknyttet vil være anderledes entl i en bornegrvippe på 25
b ø r n med 5 voksne tilknyttet, selvom normeringen (1:5) er den samme
for begge grupper.
Mertil kommer, at også andre parametre spiller ind, fx uddannelsesniveauet i persønalegn.ippen og det pædagogiske program, der kan
være meget forskelligt fra land til land, samt o m daginstitutionen er aldersintegreret og der\'-ed rettet mod born i forskellige aldersgrupper, for
hvem den samme normering ikke nodvendig\4s gælder. Alle disse forhold betj'der, at det kan være meget vanskeligt — grænscntle dl umuligt —
at sammenligne forskningsresultater på tværs af landegrænser (Christt>ffersen & Mojcn-Sorensen, 2013).

BETYDNINGEN AF NORMERING OG GRUPPESTØRRELSE
Forholder mellem antal b o m og voksne blev allerede ddligt i forskningslitteraturen knyttet dl børnenes udvikling. 1 et dan.sk snidie fra 1940'crnc
(Simonsen & Rasch, 1947) konkluderede Simonsen således, at

flere

voksne pr. barn, dvs. en hojere normering, ville forbedre bornenes mulighed for voksen-barn-kontakt og derigennem st)'rke børnenes sproglige
udvikling. Simonsen havde undersøgt den kognitive udvikling hos 140 16-årige born fra bornehjem i Storkøbenhavn og 165 1-6-årige born fra
københavnske arbeiderkvarterer, der boede hjemme, men var i vuggestue
eller børnehave en stor del af dagen. Bornenes udvikling blev underscjgt
ved hjælp af et omfattende tcstj^rogram (Biihler-ITetzer: "Kleinkindertests", 1932). Undersøgelsen viste, at bornehjcmsbornene

præsterede

dårligere ved flere sproglige test og havde mindre spontanitet i opgavelosning end \aiggestue- og børnehavebørnene. En forklaring på denne
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frjrskel skulle, ifølge Simonsen, findes i den voksen-barn-koniakr, som
henht")ldsvis vuggestue- og børnehavebørnene og borne h|e ms børne ne
havde mulighed for. Forholdet mellem antal born og antal voksne var i
dagtimerne nogenlunde det samme før bornehjemsbornene øg vuggestue-/børnehavebørnene, og deres mulighed for personlig kontakt i dagtimerne var derfor også relativt ens. Til gengæld havde vuggesme- og
bornehavebornene meget bedre mulighed før voksen-barn-køntakt og
voksen-barn-interakiion, når de var hjemme. Børnehjemsbørnene derimod var i hojere gratl overlatlt Hl sig selv og samværet med de andre
børnehjemsbørn, hvilket ikke gav nær den samme sproglige stimulering
(Simonsen & Rasch, 1947),
At nt^rmeringen kan have en positiv benådning for bornenes udvikling, var også konklusionen i en fransk undersøgelse af nf)rmering i
daginstinuioner, der blev gennemfort i slutningen af 1940'erne. Her
fandt man, al man ved at oge normeringen, tlvs. hæve antallei al voksne
pr. barn, opnåede, al bornene fik mere opmærksomhed fra pædagogerne.
Man fandt desuden, at disse born 1 '/2 år senere havde en storre social
iilpasning end ved den lavere nrjrmcring (Roudinesco & Appell, 1950;
Sjølund, 1969).
Også i førhold dl bornenes adfærd og indbyrdes forhold har
ff)rskningcn tidligt fundet, at normeringen har betydning. I en britisk undersogelse fra 1935, der undersøgte sammenhængen mellem bornehaveopholdet og bornenes adfærd, obser\x'retle og registrerede man med ét
års mellemrum omfanget og graden af konflikter under fri leg hos 54 24-årige vuggestue- og bornchavcborn. Undersøgelsen fandt, at konfliktniveauet mellem forste og anden øbser\'adøn var oget, men da der ikke
var nogen kc^ntrolgruppe, er det vanskeligt at vurdere, om tiel te var resultatet af bornehavcøphøldet eller blot skyldtes, al bornene var blevet
ældre. Samtidig fandi studiet, af omfanget af konflikter særligt hang
sammen med pæelagogens adfærd, idel tier var færre konflikter i tie grupper, hvor pætlagogen havde et mere fast greb ø m gruppens aktiviieter øg
satte hurtigere intl øver for konflikter, sammenlignet med de grupper,
hvor pædagogen i ho|ere grad lod bornene selv styre aktiviteierne.
lindclig viste stutliet, at også normeringen var en væ'senilig forklaring på det mindre konfliktniveau, idel forekomsten af konflikter bornene imellem var langt hj'ppigere i tie institutioner, hvor der var færre
pæ-dagoger pr. barn (Jersild & Marke\', 1935).
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De første undersøgelser af gruppestørrelse kønklutlerer, at gruppestørrelsen kan have betydning for bornenes sproglige udvikling. Der
fandtes dels undersøgelser, der visre, at gruppens størrelse kunne være
for lille og dels for stør, afliængigt af bornenes utlvikling og modenhed.
I en ganske lille eksperimentel undersøgelse af 6 born sammenlignede man grupper med henholdsvis 2. 3 og 4 born på samme alderstrin og fulgte bornenes sproglige udvikling. Bornone var ved forsøgers
start 41-46 måneder gamle med en I Q fra 104 til 116 (Minnesota Preschool Scale). Alle bornene opnåede i legesituatif)nen at være m e d i
grupper af forskellige størrelser med alle mulige kømbinadoner. Samtalerne blev optaget i 47 lO-minutters-inten-aller øg derefier analyseret. | o
større gruppe, jo mere "venlig og social" sprogbrug fremkaldles der, og
jo mindre "egocentrisk"

sprogbrug blev der anvendt

(Wdlliams &

Mattson, 1942).
l.m anden undersøgelse viste, at bornene fik mindre ud af historieoplæsning,

når gruppen var stor (l^awe, 1934). I undersøgelsen indgik

243 bornehavebørn, der blev inddelt i g m p p c r fra 15 til 46 born. Undersøgelsen fandt, at der med sdgende gruppestørrelser skete en redukdøn i
andelen af born, som tog del i den efferfølgende diskussion af historien,
og der skete samtidig et fald i det gennemsnitlige antal bemærkninger fra
det enkelte barn (Dawc, 1934).
Del mest bemærkelsesværdige var dog imidlertid den ændring af
adfærtlen, man kunne iagttage htjs pæ'tlagøgerne, når gruppestørrelsen
blev oget eksperimentalt. 1 en sammenfatning af de ældre eksperimenter
konkluderede Arne Sjølund, at jo større gruppen blev, jo mere ville der
være en tendens til at udfore fimkdonerne ensartet, og jø mintlre tendens
ville der væ-re til al individualisere (Sjølund, 1969). Den enkelte pædagog
ændrede adfærd, når gruppestørrelsens blev ogel. Stemmen blev hævet,
der blev kommanderet mere, og spørgsmål fra børnene øverhørtes eller
blev ignoreret. Pæ-dagogens adfærd kom i hojere grad til at være udgjort
af kønlrøltunkdoner og sjældnere sdmuleringstunkdøner, når gruppestørrelsen blev oget (Sjølund, 1969).
Det er sjældent, at der gennemføres randomiserede kontrollerede forsøg, hvor normering og gruppes torrelse eksperimentelt ændres øg
undersøges. 1 2002 foretog T h o m a s Coram Research Unit (Storbritannien) en lirteralurgennemgang af undersogelser fra perioden 1995-2001,
der havde belyst sammenhængen mellem normeringen og dagj^asningens
k\'alitet. I.itteranirgennemgangen var en videreførelse af en ddligere gen-
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nemgang før perioden 1980-95 udfort af McGurk m.fl (Munton m.fl.,
2002, 1995).
Munion fandt 18 artikler, der tilsammen repræsenterede 12 særskilte undersogelser. Ingen af de fundne siudier havde anvendt randomiseret allokering af bornene til børnegrupper med forskellige strukturelle
parametre, og kun enkelte af studierne havde anvendt eksperimentelt
eller kvasi-ekspcrimentell design- Dette var også tilfældet ved gennemgangen fra 1980-95. Dette betj'der, al underscjgelserne har nøgle metodemæssige begrænsninger, der g<jr tiet vanskeligt at adskille effekterne af
de enkelte slnikturellc parametre.
Det gennemgående resultat af liiteraturgennemgangen var, at
normeringen havde en enten direkte eller medieret betvilning for den
samlede kvalitet af daginsdtutionerne, før kvaliteten af voksen-barnkontakten samt for bornenes utlvikling både på k ø n og langi sigi (Blau,
2000; C Q C S Team, 1995; Crjær m.fl., 1999; Fink, 1995; Phillips. Mowes
& Wliitebook, 1991: Munif)n m.fl., 2002). Ved hojere normeringer steg
omfanget af voksen-barn-inleraktiøn, og btjrnene var ottere engageret i
samtale med de voksne, særligt når gruppestørrelsen samtidig var mintlre
(Munton m.fl., 2002). D e voksne var mere sensitive øg o p m æ r k s o m m e
og tilbød flere udviklings relevante akdviteier øg lærerige lege, bornene
blev bedre til at udtr\'kke sig (Smith, 1995). og bornenes sproglige og
kognitive udvikling var bedre (Burchinal m.fl.,

1996; i-lowes, 1997;

McGurk m.fl., 1995).

NORMERING. GRUPPESTØRRELSE OG ADFÆRD
1 1974-78 blev der i USA gennemfort en sforre untlers{5gelse af kvaliteten, ømkøstningerne og børnenes udvikling i 64 daginstituiioner beliggende i Adanta, Detroit og Seatde (Ruø]5p m.fl., 1979a, 1979b). Undersøgelsen " T h e National Day Care Study" (NDCS) koncentrerctle sig
primært oirt de 3-5-årige r)g bestod bl.a. af et eksperimentelt forsøg, et
kvasi-eksperimentelt forsøg samt et mindre suppleringssnitlie o m born
under 3 år, hvor der blev forelaget øbsen'ation i 38 daginstituiioner i
Adanta, Bøston, Jackson og Portland.
I det eksperimentelle forsog blev 29 bornehavestuer øprellet for
børn i 3-4-års-altleren inden for 8 daginstiluiioner (AP.S-snidiet). 12 af
stuerne havtle en ntirmering på 1:7,4, mens de resterende havtle en nor-
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mering på 1:5,4. Stuerne blev yderligere opdelt i Ire grupper, hvor personalets uddannelsesniveau blev varieret, mens gruppestørrelse og personalets erfaring med af passe børn var ligeligt fordelt, h v o n ' e d man fik seks
forskellige børnehavescenarier. Inden før de enkelte børnehaver blev
bornene derefter indskrevet til de forskellige stuer efter en randomiseret
førdeling. Designet gjortle, al tiel var ganske klart, hvilken bcts'dning dels
personalets utldannelse. dels nørmeringsforskellen havde på børnenes
adfærd øg udvikling mv. (Ruopp m.fl., 1979a).
1 den kvasi-eksperimentelle undersøgelse indgik 49 daginstirudoner, der blev inddelt i en ekspenmentgruppe bestående af 14 instimtiøner og tø sammenligningsgrupper på henholdsvis 14 og 21 daginstimdoner. Institutionerne var udvalgt, så tie afspejlede tilstrækkeligt varierede
forhtjltl mht. gruj^pestorrelse, normering tjg perstjnalets uddannelsesniveau. Under forsøget fik insfitutiøneme i eksperimentgruppen

dlforf

mitller, så normeringen kunne hæves fra 1:9,1 til 1:5,9. Sam men ligningsgruppernes normeringer ff)rblev uæntlrel, hvoraf den ene gruppe havde
en normering på 1:9,1, mens den anden gruppe havtle norineringer, der
var h(}iere end 1:5,9. Gruppestørrelse, personalets erfaringer med dagpasning øg antal uddannelsesår var jævnt førdell mellem eksperimentgruppen og de lo sammenligningsgrupper, øg designe! var således velegnet til al belyse effekien af en ændret normering - dog med det forbehold, al der ikke var ff)relaget en egendig randomisering af bornene
(Ruopp m.fl,, 1979a).
I båtie tlen eksperimenlelle øg kvasi-eksperimentelle undersogelse blev børnenes udvikling obsen'cret f)ver en 9-måneders-pcriode utl fra
to megel anvendte standardiserede test, nemlig " T h e Preschool Inventory" (PS!) og den rcvitleretle utlgave af "l'eabotly Picture Vocabulary T e s t "
(PPVT). PSI er k(jnslrueret til at måle barnels vitlen ø m form, størrelse,
rumlig fornemmelse og barnets sprcjgHge udvikling, fx mht. forståelse af
forholdsord søm "under", "over" og "inde", mens P P V T måler barnets
evne dl at lære nye ord, fx ved at matche ord øg billeder. Under obser\'^ationerne blev pætlagøgernes og børnenes adfærd øg interaktion ligeledes
systematisk registreret (Ruopp m.fl., 1979b).
Undersøgelsen fandt, at der inden før normeringsspændet 1:61:12 var nøgle tytlelige atlfærdsmæssige forskelle hos pædagogerne. J o
lavere normeringen var, jo mere managementorienteret (dvs. k o m m a n d e rende og korreksende) blev pædagogernes adfærd. Ved hojere normeringer brugte den lodende pædagog dog omvendt reladvt mere af sin ar-
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bejdsdd på administrative opgaver (i form af planlægningsopgaver, papirarbejde og organisering af materialer) samt på interaktion med (ivrigt
personale. En hojere normering botøtl såletles ikke, søm man måske
kunne have forventet, en stigning i omfanget af barn-voksen-koniakt for
de 3-5-årige, men lød i stedet til at betyde, al den ledende pæ-dagog fik
bedre inulighed for al gå fra til ovrigc praktiske opgaver i børnehaven
(Ruopp m.fl., 1979a).
I forholtl til sammenhængen mellem normering og bornenes adfærd var resultatet af undersøgelsen mindre entydigt. Resultaterne fra
første måling af den kvasi-eksperimenlelle untlersøgelse viste, at tie 3-5årige born udviste en slorre interesse, dolløg mere og udvisfe storre udholdenhed ved opgaveløsning, når normeringen var høj. Den efterfølgende måling samt data fra det eksperimentelle forsog kunne dog ikke
påvise denne sammenhæng (Ruopp m.fl., 1979a).
Til gengæld fandt undersøgelsen en klar sammenhæng mollem
gruppestørrelse øg bornenes adfærd. 1 mindre børnegrupper var der en
hojere gratl af social interaktion mellem born og pæ'dagog, og pæ'tlagøgor
i de mindre bornegrupper var mere engagerede i direkte social inleraktifjn med bornene frem ff)r blot at obserxrere og korrigere dem. Bornene i
de mindre bornegrupper var mere samarbejdsvillige, tog i hojere grad
verbale initiativer, hvf)r tie kom med forslag øg nye ideer, samt gav i højere grad udtrj'k for deres præferencer og meninger. D e var også mindre
aggressive og havde færre konflikter, og der var samtidig færre børn, der
vantlrede formålsløst rundt uden at være inddraget 1 aktiviteter. Ijjidellg
scorede b o m e n e i de mindre grupper hojere i skoloparathedstest end
børnone i de større børnegrupper (Ruopp m.fl., 1979a, 1979b).
Undersøgelsen fandt også, af selv når normeringen var den
samme, klarede børnene i de mindre bornegrupper sig bedre end bornene i de slorre børnegrupper. I.^t barn i en børnegruppe på 12-14 born o g
med 1-2 pædagoger tilknyttet klarede sig således bedre end et barn i en
børnegruppe på 24-28 bt>rn inod 4 pætlagøger diknyttet.
For de 3-5-årge b o n i lod gruppestørrelsen derfor dl al være en
vigtigere parameter end nf)nneringen. Rn forklaring på dette blev fundet
i den forskel i gruppedynamik, der var i henholdsvis støre og små børnegrupper, hvor man kunne konstatere, at der ikke skete en jævn fortleling
af bornone, når bornegrupperne i lobet af dagen blev opdelt i mindre
aktivitetsgrupper. Den ledende pædagog ha^'de både i do små og store
bornegrupper den størsle andel af bornene f)g fortsatte cleiiidover med
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at supei'\tisere børnegruppens øvrige aktivitetsgrupper. J o storre don
samletle b(3rnogrup]ie var, jo mindre tid anvendte den ledende pætlagog
såletles på vokson-barn-interaktion i sin egen aktivitetsgruppe. Omfanget
af voksen-barn-kontakt afliang derfor mere af gruppestørrelsen end af
normeringen.
Suppleringssiudiet. der omhandletle b o n i under 3 år, fandt ril
gengæld, at både normering og gruppestorrolso havde stor bet\'dning både i forhold til bornenes og pædagogernes adfærd. I mindre grupper med
højere normering bmgto pæ-dagogerne mindre tid på at ovor\'åge, kommandere og irettesætte børnene, og bornene græd mindre. Børn under
18-månetlcrs-aldereii var også mindre apatiske, øg der o]5slod færre p o tentiell farlige situationer. Studiet fandt således, at både gruppestørrelse
og normering var væsentlige for kvaliteten af dagj:)asningen for born under 3-års-alderon, mons dot for de 3-5-årige i hojere grad var gruppeslørrelsen, der havde betydning.
Samlet fandi unders(tgelson, at mindre grupper med bedre normoringer, øg hvor gruppen var ledet af en pædagog med en relevant uddannelse (hvilket vi vender tilbage dl i kapitel 5), gav den bedste kvalitet.
D e funtlne sammenhænge genfandtes for alle i aldersspændet 35 år, men førskelleno var særligt markante før born, der kom fra lavindkomstfamilierne. Undorsogolsen fandt således, at on forbodring af dagpasningskvaliteton især kt^m tie fattige eller socialt udsatte børn til gode
(Ruopp m.fl., 1979a, 1979b).
Man havde i denne undersøgelse også provel at undersøge, hvad
der umiddelbari ville give de største kvalitetsforbedringer, hvis man inddrog ømkøslningorne i over\'ejolserne. Konklusionen var, al man ved
hjælp af tø tiltag kunne forbetlre kvaliteten utlen at oge omkf>stningerne
væsentligt. For dot ftirsie kunne man mintlsko gruppestørrelsen øg for
det andet forbetlre utldannelsen høs de ansatte. Man fandt som næ'vnt, at
mindre børnegrupper ofte hang sammen med en bedre omsorg, mere
socialt aktive børn øg en øget gevinst målt på bornenes udviklingsfest i
aldersgruppen 3-5-årige (Ruopp m.fl., 1979a. 1979b).
Da der i det amerikanske samfund på den tid ikke var etablerede
kvalitetsmål, blev del på denne baggrund anliefalet, at der intlfortos en
øvergrænse for antallet af born pr. voksen, øg af der især blev anvendt
personale, der havtle en relevant pædagogutldannolse. Deres undersøgelser i do tre Slater viste, at der især var b n i g ftjr en maksimumsgrænse før
gruppestørrelsen. Disse ændringer ville kun udløse mindre udgiftsslig-
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iiingor, mon de ville have en kvalitetsogning og dermed en effekt på børnenes udvikling (Ruopp m.fl., 1979a, 1979b).

NORMERING OG VOKSEN-BARN-KONTAKTEN
I en australsk undersøgelse bad man porsonalol i 27 halvdagsbornehavor
før børn i 3-5-års-aldoron ø m at variere indskrivningen af born til boniegrupperne. Dette betød, at man opnåede forskellige normeringer med
henblik på at kunne obser\'ero bet)'dningen af normeringen for dagpasningens kvalitet. Studiet fandt, at voksen-barn-kontakten blev betydeligt reduceret ved de lavere normeringer (Russell, 1990, 1985).
1 undersøgelsen sammenlignede Russel tro typer af normeringer,
dels on, for den tid. gennemsnitlig normering på I pædagog til 10 born,
dels on, for den tid, " h o j " normering på 1 pædagog til 8 born og ondelig
on "lav" normering på 1 pædagog til 12 born. Bornohavorne i det australske forsog havde 2 uddannode pæ-dagoger samt en uuddannet medhjælper tilknyttet til at forestå en daglig formidtlagssession øg en oftormiddagssession på hver 2y2 til 3 timer for omkring 30 born i hver session.
Bornene deltog t)'pisk i fire sessioner fordelt på 4 dage 1 løbet af en uge
øg blev under forsøget flyttet fra formiddags- fil eftermiddagssessionen
eller omventlt, så man opnåede do ønskede normeringer.'-'^
Bornene, der skulle flytte session, blev udvalgt efier el filfældighedsprincip, for at man herved kunne udelukke andre forhold, der kunne
påvirke resultaterne. D e born, der blev utivalgt lil at blive obsen^erot, var
ligeloties tilfældigt udvalgt (RusseU, 1990).
I'ørsogei viste, at normeringen havde betydning for børnenes adtærd. Ved de lavere normeringer, hvtjr der var flere børn pr. voksen, var
der en større grad af social interaktion mellem bornene, og børnene obsorvoredo i højere grad hinanden. Der blev også regisfrorot flere episoder,
hvor bornone drillede og generede hinanden, og børnene var i mindre grad
optaget af tlen aktivitet, de selv var i gang med, når normoringon var lav.
Ved de lavere normeringer var bornene oftere også udendørs øg
længere væk fra det pædagogiske personale, og personalet var også mere
tilbojelige til at være udenfor eller til at arbejde mod store grupper ad
1.^. 't'idligiTc forsoj^ liar vist, m det i praksis er v.iiiskcbgl at ()]in;i tlen tiltænkte iiormennjj for fiirhoget (Mc(!urk m.fl., 191)5). Derte var også liilnjldet i den iinsimlske \iii<jeis<'gulse, livor <ibseiv,iii(iiieme viKle, ;it den gennemsnit li sje normering, mens forsogel varedi', reelt var hliv. 1:7,7, 1:9.2
og 1:11.2.
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gangen. Børnenes mulighed før kontakt med pædagogen enten en-til-en
eller i form af mindre børnegrupper var således bet\-deligt bodre, når
normeringen var hoj (Russoli, 1990).
F.t af tic få kontrollerede eksperimenter, hvor man har varieret
normoringcrno t^g gruppestfjrrelsen og obser\xrel kønsola'^enserne, er del
ongolsko Sheffield-projekt, der lob over 3 år. 1 eksperimentet startode
forskerne en ny halvdagsbørnehave op. Bornehaven havde åbent 4 dage
o m ugen fra kl. 9-12, og tier var 3 ansatto i hele åbningstiden. Der blev
rekrutteret to ekspenniontgnippor på hver 24 børn i 3-Tårs-alderen, der
hvor m ø d t e tø formiddage om ugen. N e t o p vetl at gennemfore forsøgene på to grupper uafliængigt af hinanden havtle man mulighed for al
kontrollere, o m resultaterne var robuste. D e tø eksperimentgrupper blev
herefter utlsat for variationer metl forskellige akliviteter, gruppesttjrrelser
t)g forskellige normeringer, idet det var muligt sysiemadsk at regulere
antallet af de øvrige bt)rn i instimtiønen

samt antallet af voksne

(Connolly & Smith. 1978: Smith & Connolly, 1986, 1980).
D e på førhånd udvalgte b o m s adfærd blev obsen'eret båtle under fri leg og under stniktureretle aktiviteter som fx modellering og billeddømino. Untlersøgelsen omfattede bornenes utlholtlonhed i at kf)iicentrere sig, børnenes indbyrdes relationer gonereli og herunder deres
intlbyrdos konflikier. Derudover blev også vøksen-barn-køntakten o b sen'oret. Bornenes reaktioner blev iagttaget vetl normeringer fra 3 voksne med 10 b o m tjg vod 2 voksne med 30 born, dvs. nomioringerne 1:3,3
tjg 1:15 voksen pr. barn. Ligesom i andre un tiers ogel s er konstateretle
man her, at der var et gennem snif ligt fravær på mellem 12 øg 15 pet.
blandt bornene under eksperimentet (Smith & Connolly, 1980).
Undersøgelsen fandi, at når normeringen blev sænket, så der var
flere born pr. ansat, så faldt også kvaliteten af vokson-barn-kommunikarionen. Dette kom til udiry^k ved, at pædagogernes kommunikation blev
mere nitinefokusorot, og de udstedte flere forbud. Personalet oplevede
også sessionerne med de lavere normeringer som mere udmattende og
mintlre tilfredsstillende.
Fl hollandsk eksperimentelt forsøg faiitli ligeledes, at k\'alifetcn af
vøkson-bam-kontakten og barnets trivsel blev betlre under stniktureret
aktivitet, når normeringen blev hævet (De Schip]")er, Rikson-Vv-'alraven ik
Geurts, 2006). Fksporimontet involverede 217 pædagoger fordelt på 133
børnegiaipper i 64 bornohaver. Bornene var i gennemsnit 34 måneder
gamle, men alderen varieretlo fra mellem 10 måneder til knap 4 år. Pæda-
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gogernc blev videofilmet to gange af 10 minutters varighed under en struk
tureret legesession. Don første legosossion bestod af pædagogen og 3 børn,
der var tilfældigt udvalgt i pædagogens egen bornegnippe. Mereflor blev
yderligere 2 b ø m fra gnippen fojot til, så normeringen blev 1:5. IJTforfol
gonde blev videooptagelserne gennemgået, og pæ'dagogeme og børnenes
interaktion blev efterfolgende scoret uti fra standardiserede test.
Undersogoison

fandt, at k^'■aliteten af voksonbarnkøntakten

blev signifikant forbodrot under den strukairerede aktivitet, når norme
ringen blev oget fra 1:5 til 1:3. Pædagogen var mere støttende øg udviste
on hojere grad af respekt fr)r barnets autonomi, øg bt")riieno var signifi
kant bedre til at samarbejde med pædagogen. Dette var særligt tilfældet
for born, der var yngre end 34 måneder. 1 forhold til born under 34 må
netler botod don htijere normering derutlover, at pædagogerne var signi
fikant bedre lil at give lytloHgo instruktioner og struklurere aktiviteten
samt var mindre negative i doros interaktion med børnene. Don højere
normering afspejlotle sig ligeledes i disse borns velbefindende.

NORMERING OG KOGNITIV UDVIKLING
1 gennemgangen af liiteraiuren fandt vi to namrlige eksperimonior. der i
forbindelse med løvændringer på daginstitudonsområdel har undorsogt
bet\'dningen af en æntlrot normering for dagpasningens kvalitet og bør
nenes udvikling.
""llie rlørida Child Care Quality Saidy" var et 3årigi førlobsstii
dio, der blev gennemfori i forbintlelse med, at man 1 Floritla, USA, i 1991
vedtog nye regler for normering og uddannelsesniveau i de stalsautorisero
de daginstitution or. Studiet havde til foiinål at undersoge, o m lovændrin
gen havde bet}'tlning for den samlede kvalitet i daginslitulionerne og in
volverede 150 heldagsdaginsiitutii^ner fordelt på fire repræsentativt ud
valgte regioner I l'Torida. Daginstiuitiøneme var dlfæltligt udvalgt, så de
stemte overens med fordelingen af daginstimtiøner, der havtle boni fra
henholdsvis hoj og lavindkomstfamilier i hver region (Howes, 1997).
Lovændringen vetlrørende normering trådte i kraft i økløbor
1992 og betød, at normeringen for de 01årige blev oget fra tidligere 6
børn pr. voksen til 4 born pr. voksen, tlvs. on oget normering fra 1:6 til
1,4. For de I2årige blev normeringen ændret fra 1:8 lil 1:6, mens den
før de 23årige blev ændret fra 1:12 til 1:11. For born i 35årsalderen
skete der ingen ændring, hvorfor nørmeringorne forblev henholdsvis
1:15 for de 34årige øg 1:20 for de 45årigo. Reglerne for uddannelses
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niveau trådie forsi i kraft i juli 1995 og modforte et øget krav dl uddannelsesniveauet hos de ansatte.
I undersøgelsen blev der indsamlol data, for do nye regler var trådt
i kraft, efter at reglonie o m normering var irådt i kraft, samt efter at reglerne o m uddannolsoskrav var trådt i kraft. Al de nye regler for normering og
uddannelsesniveau ikke trådte i kraft samtidig, gjorde således, at dot var
muligt særskilt at undersøge effekten af en oget nomiering og effekten af
det ogede uddannelseskrav (livilket vi vender tilbage til i kapitel 5).
Inden før hver af de 150 institutioner blev der foretaget øbser\'ationer af 3 timers varighed pa tro tilfældigt udvalgte stuer, hvor antallet af tilstodoværcntlo b o m og voksne periodisk blev registreret (Mowes, 1997). Untlersøgelsen gjorde bnig af en række standardiserede test til at vurdere kvaliteten
af don enkelte daginstitution og bomeiios udvikling og trivsel her.
Undersøgelsen fandt, at don ogede normering betod, at bornenes log med andre born og med legotoj blev mere kognitivt avancerede,
og de scorede højere på sproglig udvikling ved den hojere normering i
1994 sammenlignet med 1992, før lovgivningen trådte i kraft. Bornene
udviste også færro adfærdsvanskelighetler i form af aggression, hyperaktivitet øg angsl. lindelig udviste bornone også en mere tryg tilknvtning til
pædagogerne.
Pædagogornos adfærd ændrede sig også ved den hojere normering, idet doros adfærd blev mere varm og sensitiv i forhold til børnene,
mens bnigon af negative opdragelses teknikker faldt. Efter den øgede
normering var pætlagøgerne således mindre tilbøjelige til at råbe, skælde
ud eller true, mindre tilbøjelige til at være sarkastiske over for børnene
samt mindre tilbøjelige dl at anvende fysisk afstraffelse. I enkelte institutioner ialdt hyppigheden af negativ opdragelsesteknik med 75 pcl.
I studiet undersøgte man også, hvordan de daginstimtiøner, der
efter 1992 henholdsvis opfyldte eller ikke opfyldte do nye regler for normering, klarede sig i forhold til insdtutiønor, der havde en normering, der
opfyldte tlen prøfessitjnello standard, anbefalet af the National Acatlomy
of Science.'"' Undersøgelsen fandt her, al born fra daginsfifutiønor, der
levede op lil de hojere og prøfossionelt anbefalede normeringer, scorede
højere både på sproglig udvikling og kognitivt avanceret leg i forhtjld dl
både born tra institutioner, der henholdsvis opfyldte og ikke opfyldte
Floridas iiyo regler for normering. Det samme gjaldt for pædagogernes

14. l i e n pinl"e,sMoni.lt anh(:['ilc<.ie nonnuniigssl.iiid.iid ! u d 1.,^ for O-l-ånge, 1:5 for de 1-2-',uige, lifi
flir tie 2-.l-,"irige, I.H for de ^ - - 1 - <ig 4-5-angi,' samt I; 10 foi ile .'i-6-ange.
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adfærd, hvor den professionelt anbefalede normering \'ar forbundet med
mintlre negativ øptlragelsesteknik.
D e t aiitlet naiuiiigo eksperiment landt sted i N e w Zealand i forbindelse med, at regeringon i 1986 åbnede op for en gradvis forbedring
af normering 1 bornohaverno. Der var i for\'ejen regler om, at det maksimale antal indskrevne børn ikke måtte overstige 40 i en boniehavo med
3-4-årige b o m . Mon fra ddligere al have en normering på 2 pædagoger dl
40 born, tillod man nu, at normeringen kunne hæves til 3 pæ-dagoger dl
40 børn. Dette gav en enestående mulighed for at undersøge effekten af
en oget normering (Smidi m.fl., 1988). I undersøgelsen indgik otte halvdagsbomehaver mod born i alderen 3 år og 2 måneder fil 4 år øg 5 måneder. D e 4-årige var normatt i børnehave 5 gange o m ugen i fomiiddagstimenie, mons de 3-årige normalt var i børnehave 3 gange o m ugen i
ettermiddagstimerne.
Pædagogerne øg bornene blev obser\'xret ad tre f)nigange med 4
måneders infor^'al, hvoraf den første fandt sled i n o v o m b o r / d e c e m b e r ,
hvor alle bornohavorne fortsat havde 2 pædagoger til 40 børn. Anden
o b s e n ' a d o n blev foretaget i marts/april, hvilket var godt en inåiied efter,
at fire af bornohavorne havde fået en ekstra pædagog, så tie havde en
normering på 3 pædagoger til 40 børn. Sidste obser\'adon blev foretaget i
juli, dvs. godt 5 månetler efter, at halvdelen af bornehavenie havtle fået
en tredje pædagrjg.
Normeringen blev for hver øbson'ationsperiode beregnet ud fra
anial tilstedeværende b o n i i frjrhøld til antal tilstedeværende voksne, der
havde en pætlagogisk kontakt med bornene, h e m n d e r psykologer, støttepædagoger, pæ'dagogstutlerende samt frivillige forældremod hjælpere.
(Smith m.fl., 1988).
Undersøgelsen fandt, at tilførslen af en ekstra pædagog havde on
gavnlig effekt på hornenes adfærd, idet der skete et markant fald i o m fanget af skænderier og aggressiv adfærd bøniene imollom. Allorode efter
den første måned med en ekstra pæ-dagf)g var niveauet af negativ adfærd
sålodes faldet lil 45 pet. i forhold til tiel registrerede konfliktniveau ved
forste øbsen'ation. 6 månetier efter intlforelsen af don ekstra j^ætlagog
var niveauet yderligere reduceret til kun 6 pet. i forhold til det oprindelige
konfliktniveau.
Også i ftjrhold til bomenes sproglige udvikling lod tilførslen af en
ekstra pædagog dl af have en positiv virkning, idet der skete en stigning i
btirnenes verbale og non-vorbale inieraktion med pæ'dagogen. Børnene
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visie også flere positive følelser over for pædagogerne og intlgik mere positivt i leg mod andre b o m . Intlforslcn af en tredje pæ'dagog havde også betydning før pædagogernes adfærd, idel der skete en sfigning i pædagogernes nøn-verbalo kommunikadon med børnene og igangsættelse af lege i
forhold ril for. Don ekstra pædagog betræd samtitlig en større grad af informations deling og almindelig samtale med forældrene (Smitii m.fl., 1988).
Disse forskelle var dog ikke statistisk signifikante, hvilket ifølge
Smith kan skyldes den relativt lille forskol i den faktiske normering imellem
de tø bomehavetA'por, søm skyldtes, at forældrene i hojere grad gjorde en
frivillig intlsats i 2-pædagøgbøniohavenie øg den'od delvist kompenserede
for forskellen 1 normering (Smith m.fl., 1988). Under forsøget havde det
såletles vist sig, at 2-pædagog-børnehaverne i gennemsnit havde 2,5 ekstra
personer tilknyiiel med en pædagogisk kontakt mod bornene, mens 3pædagog-boniehaverne i gennemsnit havde 1,5 person ekstra. Dette betød,
at 2-pædagogbørneha verne i gennemsnit ogetle nomionngon fra 1:9,3 til
1:7,3. mens 3-pætlagøgbonioliavorne i gennemsnit øgede normeringen fra
1:8,5 til 1:6 fra forste lil sidste måling. I"f)rskellene mellem tie to instimtionstypor entlto altså ikke primært med at være normeringen, men med at
være forskellen mellom al havo 2 eller 3 uddannede pædagoger ansat.

KOGNITIVE LANGTTIDSEFFEKTER AF NORMERING
lin nyere dansk undersogelse (Bauclimuller, Gortz & Rasmussen, 2011)
belyste langtidseffekterne af højkvaliietsdaginstitutiøner på b o m s kognitive udvikling, måll vod folkeskolens afsluttende eksamen i dansk i 2008.
Bauchmiiller anvendte et datasæt fra Danmarks Statistik for året 1998.
hvor dot før 2.275 børnehaver øg aldersintegrerede daginstitutioner var
muligt at sammenkoble born og ansatte på institutiønelr niveau. Som
indikatorer på kvaliiot anvendtes følgende strukturelle parametre: n o n n e ring, andel af mantlligo ansatte, andel af pæ'tlagogisk uddannet personale,
andel af personale med anden etnisk baggmnd end dansk samt personales tabikteten sammenhøldl med året for.
Inddragelsen af mandlige ansatto som kvalitotsparameter var begrundet i en vtjksentle opmærksømlied på, al mantllige ansatte kan tilbyde en anden form tor pædagogisk praksis, hvilket forskningen tyder på
kan have en gavnlig effekt, særligt for drenge. Inddragelsen af etnicitet
hos personalet or bognintlet i, at forskningen peger på. at etnisk diversitet
i personalegruppen kan have en gavnlig effekt på bornenes udvikling.
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Understigelsen fandt, efter at havo kontrolleret for børnenes
baggrund, en lille, men dog stadsdsk signifikant sammenhæng mellem,
hvordan børnene klarede sig ved deres 9.-klasses afsluttondo eksamen i
dansk øg de undersøgte kvalitetsparametre. Både hojere normering, person alostabili te ten samt hojere andel af mænd, pædagogisk uddannede og
ansatte med anden etnisk baggrund end dansk blev således fundet at have en positiv effekt på bornene.
Drenge blev fundet at have højere utlbytte af at have gået i en
hojkvalitetsdaginstitutiøn, mens udbyttet var relativt lavere for bc")m fra
lavindkomstfamilier. Born med anden etnisk baggrund end dansk havde
positivt udbytte af hojere stabilitet i personalegruppen.

NORMERING OG STRESS HOS BØRN
Stressbelastninger hos born o g voksne viser sig bl.a. ved udskillelse af
nøradrenalin øg især adrenalin. Ved forskellige meloder kan man direkte
måle det fysiologiske strressnivoau hos et individ gennem udsontlringon af
h o r m o n e r n e adrenalin og noradrenahn i spyt og i urinen.
1 1974 udnyttede on svensk undersøgelse for forste gang dette ril
oksperimentek

at undersoge

sammenhængen

mellem

stressniveauet

blandt born og normeringen 1 daginstitution (Cederblad & Modk, 1980).
Det var på den dd on almindelig antagelse, at de belastninger,
man udsatte boniene før under opvæksten, ikke ville få langvarige konsekvenser, idet man rognede med, at de ville "vokse sig fra det". D e r
fandtes samtidig i Sverige i 1970'erne kun ganske få længerevarende forløbsundersøgelsor af børnegnipper, hvor man undorsogte børnepsykiatriske førhold.
D e n svenske untlersøgelse, der blev udfort af Codcrblad og FIø6k i årene 1974-77, inddrog derfor dette aspekt. iMan ønskede således
både at undersøge effekten af nomiering samt at undersøge, o m det var
muligt at forudsige børnenes problembelastning søm 6-årige ud fra de
infømiationor, man havde ø m dem, da do var omkring 3 år gamle
(Cederblad Se Mddk, 1980).
Eksperimentel foregik over 18 uger øg invoh^erede 100 bornohaveborn i alderen 272 til 4'/2 år fra 10 ix^rnehaveafdelinger. Alle børnene var lieltidsindskrevne, øg heraf tilbragte mange af dem mellem 8-10
dnior dagligt i daginstimtiøn. I de forste 9 uger fik halvdelen af børneha-

80

DSK-S4VX817 - fb-skan - 06-05-2015 - 1 3 : 0 6 - SEPBARCODE: OU211PE193

verne et økonomisk tilskutl, så tie kunne øge normeringen fra tlen officielle svenske anbefaling på I voksen pr. 5 b o r n til 1 voksen pr. 3 born.
D e t ekstra personale, der blev sat ind for at t^ge iKjrmoringon, var unge
uuddannede pædagogmedhjælpere, men hvoraf mange havde erfaring
med at arbejde i daginstitution (Cederblad &; Modk, 1980).
Da de forste 9 uger var gået, blev normeiingon i børnehaverne
ændret igen vetl et såkaldt "cross-over-tlosign", hvor man f]ernetle det
ekstra personale, der var blevet tilført den ene gruppe af institutioner, øg
i stedet tilførte ekstra fil den anden gruppe. På denne måtlo kunne det
enkelte barn "sammenlignes metl sig selv" under to forskellige n ø r m e ringsbedngolsor, hvor gruppostt)rrolson forblev konstant.
Mver tlag under forsøgoi blev tier indsamlet to urinprover før
hvori barn,'-'' hvoraf den første prøve blev taget, efter at bornene havde
sovet lil middag, og den anden blev taget efter 2 timers fri leg (Cederblad
&M(-H)k, 1980).
Mver dag beregnedes den faktiske normering, øg ved personalefravær blev der indsat vikarer. Målingerne viste, al nonneringen under
forsøget i gennemsnit blev hævet fra 1:4,5 til 1:2,5, men at der kunne være store variationer i den faktiske nonnering, hvilket primært skyldtes
sygdomsfravær hos bornene.
Under forsøget blev bornenes adfærd dagligt obsen'eret af en
assistent, mons en psykolog on uge hvor måned systemadsk (absenterede
forekomsten af konflikier f)g interaktionen i bornogruppon. Der blev i
analyserne også kontrolierei for en række andre forhold, som kunne antages at have indflydelse på børnenes trivsel øg udvikling. Dette før at
sikre, at de fundne sammonhængo mellem persønaletæthodon (normeringen) og børnenes stressbelasfningor var robuste, når man inddrog andre
faktorer som fx gruppestørrelse, belastninger i hjemmel og personalets
indbyrdes relationer.
Mver måned blev forældrene bedt om at rapportere, o m der
havde været stressonde faktorer i barnets hjemmemiljø i den seneste månetl. Da l^ornene var omkring 6 år gamle (i 1977), blev der foretaget et
opfølgningsintentiew med forældrene før bl.a. at undersøge evenmelle
længerevarende effekter.

t.S De l'or.-ite 4 tigtr efter normenngSiendringenn; blev betragiei som en lil]i,isnings]ien(ide, IivDrlor
tier ikke liitv medlaget inalmgof for denne ptriode i an.ilyserne. Del samletle datagrundlag beridul al ri.tlDII urinprover.
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Don svenske untlersøgelse fandt, at børnene under middagshvilen udskilte storre mængtler af strosshormonerne adrenalin øg noradrenalin ved den lavere normering. Det var imidlertid ikke alle born, der
havde lige stor glæde af den ogodo normering, idet det største fald i hormonudskillelsen især kunne sos hos de ængstelige og h æ m m e d e born
samt hos de ældre born og hos drengene. Det vil sige, at disse b o m havde relativt storre gavn af don højore normering.
Sammenhængen mellem normeringen tjg udskillelsen af stressh o r m o n e r sås også hos boniene i de fire boniohavoafdelinger, der ikke
indgik i den eksperimentelle analyse."' 1 tlisse daginstitutioner fandt man
ligeloties en sammenhæng mellom de observerede "naturligt

forekom-

mende variationer" i normeringer fra dag til dag og børnenes udskillelse
af stresshoriiionor.
Don eksperimentelt forhøjede nørmoring visio sig ikke at have
betj'dning før forekomsten af psykosomatiske reaktioner hos bornene
(non-øst mavebesvær,

tisse i bukserne

mv.), mon don

lavere

1:5-

normering påvirketic bornenes atifærd, idet der her var flere udbrud af
aggressivitet, on sforre forekomst af adfærdsforstyrrelser og konflikter
samt flere tilfælde af born. der udviste angstsympfomer. r-'orskollene var
sæ-rligt tydelige for de yngre b o m samt for drenge fra prøblembelastedo
familier, hvor man generelt fandt, at de starfodo flere kønfliktor. Disse
børn startetle lærre konflikter i børnehaven metl tlen torbetlretlo n o r m e ring, ligesfun dor blev færro fysiske aggressioner, og de born, der blev
udsat for konflikter, gjorde mere modstand.
D e børn, der ofte startede konflikter, var tit også mindre vellidte
blandt det pædagogiske personale. Dette kan være særligt problematisk,
da disse børn øffe også k o m m e r fra mere problcinbelastede familier og
derfor er særligt afliængige af en god relation til personalet. Yngre born
og born fra problembelastede hjem var således særligt folsommo øver før
en nedgang i nf)nneringen (Cedorblad & Flook, 1980).
Når n<:)rmoringen blev oget, trivedes bornone oinvondl bodre. de
var mere aktive, og de havde flere køntakter metl hinanden. Især do yngre b ø m øg born fra problembolastodo hjem var således særligt følsømme
for fc:)rringelser af normeringen.
Den h(?jere normering viste sig også at medføre et gennemsnitligt fald i personalets sygefravær på 50 pet., og personalets holdning over
16. Af de III oprindelige boniobaveatdeUngiir Ivkkedet. det ikke fur 4 :it opiia den onskede normenngs^tndriiig. h\ orfoi dis.-;e ikke indj^k i den cksponmeiilelle aniilyse.
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før føræltlrene blev samtidig også mere positiv, ligesom

forældrenes

holdning over før bornehaven og personalet blev bedre.
Den eksperimentelle øgning af normering viste sig såletles at have flere signifikante effekter, på trotls af at forandringen stf)tl på i mintlre
end 2 måneder. Da normeringen blev varieret eksperimentelt, havtle man
også nogenlunde sikkerhed for den årsagsmæssige sammenhæng mollom
æntlringorno af normeringeme og bornonos, forældrenes øg personalets
reaktioner heipå. Born befintlcr sig imidlertid meget lang titl i børnehaven/vuggestuen, og Cederblad & H o o k konkluderede derfor, at de langsigiede kønsekvenser af en bedre normering kunne vise sig at være beiydeligt storre (Cederblad & FI55k, 1980).
Undersøgelsen fandt også en sammenhæng mellem gruppestørrelse øg siress, idet man i de storre børnegru])per kunne k(.)nstatere en
storre udskillelse af stresshormon, end det var iilfældet blandt børnene i
de mindre grupper, /lingstelige og h æ m m e d e born udskilte også mere
stresshoniif)n i do støre bornegrupper (Cederblad &. Modk, 1980).
I forsøget blev børnegnippens størrelse ikke varieret eksperimentelt, så man kan ikke på samme måde være sikker på den årsagsmæssige
sammenhæng. Men man kunne øbsei'%'ere, at der også var on sammenhæng
mollom børnegruppens størrelse øg børnenes trivsel. Bornene 1 de støre
bornegrupper (15 indskrevne born) viste således flere tegn på angst og
hæmning end de born, der var i små gnipper (10-12 indskrevne børn).
Gruppesrorrolsen blev også fundet at have betydning fi>r personalets adfæ-rd, idet studiet fandt, at pæ-dagogerne, når bornogruppestorrelsen var mindre, satte mere positivt ind, når der opstod konflikter mellom børnene, fx ved at aflede børnenes opmærksomhed eller ved at mediere i konflikten. Anvendelsen af positive kønflikHosningsstratcgier blev
også fundet at hænge sammen med personalets uddannelseskvalifikationer, og disse tø forholtl spillede ofte sammen, itlet de små bornegruppestørrelser offoro også havde relativt flere pæ'tlagoguddannede. end del var
tilfæltlet i do sttjre børnegruppor.
Betydningen af gruppestorrolso synes også umiddelbart al være
mere iang\'arig, idet man ved opfølgningen 3 år senere kunne konstatere,
at børn. tier havtle været i de støre bornegrupper, var mere "morsyge",
mere inaktive og ængstelige samt mere følsomme over før kritik og rt)s
end børnene i de mindre boniegrupper.
Der var derimod ikke nøgen klar saminenhæng mellem dagpasningstidons længtle og udskillelse af stresshormøner. Den eneste tydelige
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førskel var, at de born, der var kort tid i børnehaven, udskilte mere
stresshormon i middagshvilen, end do born, der havde en mellemlang
dag, mens de b(jrn, der havde en særligt lang dag i børnehaven, havde
litlt forhøjet udskillelse af stresshormon.
D e born, der dagligt var særligt længe i børnehaven, adskilte sig
dog fra de ovrige børn, idet de ofte kom fra hjem med enlige m ø d r e og
forældre med lav socio-okønømisk status. Selvom disse born havde en
smule forøget udskillelse af sfresshørmoner, var forskellen mindre end
forventet — antagoHgl førtli normeringen var høj o m morgenen, hvor der
endnu ikke var kommet så mange born, saml gradvist steg igen o m eflermiddagcn, i takl med at de andre børn blev hentet. Disse mere udsatte
børn fik på denne måde en tiltrængt kompensation i krafi af en bedre
normering i yder|3unkterne (Cederblad & Mdøk, 1980).
1 studiet nntlersøgte Cederblad & Modk også sammenhængen
mellem gratlen af stressbelaslninger i hjemmemiljoet og barnets adfærdsmæssige udvikling, klor viste understigelsen, at do børn, dor havde
bet)'delige adfærdsvanskeligheder i form af hyperakdvitot, ængstelighed
øg aggressivitet, som 6-årigo også havde været probicmbelastodo i form
af adfærdsvanskeligheder øg stressbelastninger i hjemmet i 3-års-alderen
(r = 0,50). D e adfærdsændringer, man kunne fintie blandt børnene i 6års-alderen, så sålodes ud til at have en sammenhæng metl adtærdsændringer øg hjonimomiljøot i 3-års-alderen (Cederblad & ITdok, 1980).
Disse sammenhænge blev tydeligere ved {")pfolgningsundersogelsen 3 år senere (r = 0,57), hvilket enten skyldtes, at dor var tale o m en
kumulerende effekt, eller at problomenie i hjemmet var blevet føn'ærrot
fra 1974 til 1977 (Cederblad & Modk, 1980).
D e r or også antlen forskning, der har anvendt fysiologisko reaktioner hos born til at undersøge sammenhængen mellem normering i
daginstitution øg stressniveauet hos born. lit stutlie af franske og ungarske daginstitutioner undersøgte sammenhængen mellem ncjrmering og
stress høs born i 24-40-måneders-alderen ved at måle korlisølniveauet i
børnenes spyt (Legeiidre, 2003).
Kortisøl er et h o r m o n , dor udskilles i binyreljarken i hjernen, og
niveauet vil naturligi variere i løbet af en dag, hvor del normali er højest
o m morgenen, falder i løbet af dagen, før så at stige igen ø m aftenen. E n
lang\'arig forøget koncentration af kortisøl. fx søm tidige af psykisk
stressbelastning, er dog påvist at kunne give neuropsykologiske forst)-r-
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rolser i form af søvnproblemer og koncentrationsbesvær (]..egondre, 2003;
Zlotnik, 2001).
1 undorsogelson af franske øg ungarske daginstitutioner blev 113
born fordelt på 8 børnegrupper undersøgt. Alle bonicno gik regelmæssigt
i daginstimtiønerne. Over en 2-ugors-poriode blev børnenes kordsolniveau i 3 dage målt tre gange dagligt. Forste måling blov foretaget af
forældrene, når bornene vågnede om morgenen. D e tø andre målinger
blov foretaget kl. 9:30 og 10:30, hvilket var lige for og Hgo efter, at btn'nene havdo hafl on times fri leg (Lægendre, 2003).
D e tidtagende instit-utiøner registrerede, som tiel af en storre
undersøgelse, hver dag antallet af tilstedeværende børn øg ansatte i g m p pen, hvilket gjortle det muligt at utlrogno tlen faktiske normering de dage,
livtjr målingerne fantit sted.
Untlorsogolson fandt, al gnippeslorrelseii havde betytlning før
bonieiios kr)rtisolLidskillelse, og at tlen slorsto forskol blev fundet mellem
grupper mod mere eller mindre end 15 born til stodo. I børnegrupper på
15 eller flere born var der en stigning i børnenes koriisølniveau, mons
der i grupper på under 15 born omvendt skete el fald i børnenes kordsolutiskillolse. 1 xgendre fandt også, noget overraskende, at børnenes kørtisolnivoau havdo on tendens til at falde, når normeringen var lavere. Altså mødsai det, man ville have fon'ontef. D e n n e sammenhæng mellem
normering øg stresshørmonudskillelse forsvandt dog, når man kontrollerede for det samlede personaleantal tilknyttet gnippen. Flere voksne tilknyttet bornegruppen var dog ofte også et resultat af en større bornegnippe, hvilkel netop kan være mere socialt krævende og don-ed stressende før børnene (l^egendre, 200.3). Det var således heller ikke den h o jere normering, men selve slorrolsen af børnegruppen, der havde en
stressende effekt på bøniene.
Men tjgså selve antallet af personale tilknyttoi bornegruppen viste sig at have en beU'dolig intlvirkning på kørdsølniveauet. selv når der
blov kontrollerot før gnippestorrelsen. Mer viste untlersøgelsen overraskende, at korlisøludskillelseii øgedes signifikant mere i bornegrupper,
der havde mere ontl 4 voksne tilknyttet, sammenlignet med grupper,
hvor der maksimalt var 4 voksne (Gunnar, 1998; G u n n a r & Donzella,
2002; Legondro, 2003; Paperø, 2005). Det vil sige, at anlallet af omsorgsgivere i sig selv, og uafhængigt af gruppestørrelsen, kan udgøre en stressfaktor. En mulig førklaring på dette kan ifølge J^ogendre være, at barnets
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mulighed for at opbygge on tæt og stabil kontakt svækkes, når antallet af
voksne, som barnet skal forholde sig fil, stiger (Legendre, 2003).
Da undersøgelsen ikke var eksperimentelf tilrettelagt, or det dog
ikko muligt at drage lige så sikre konklusioner o m årsagssammenhænge
søm i den tidligore beskrevne svenske undersøgelse.
I en nyoro dansk undersøgelse (Mansen, 2014) af sammenhængen mellem borns kortisøludskillelse og typen af dagpasning fandt man
ingen forskel på kortisoludskillolson mellem de b o m , der blov passet
hjemme, i vuggestue, i aldersintegreret institution eller i dagpleje (Flansen,
2014). Kørtisoludskillelson blov målt høs 703 b ø m ved hjælp af 3 cm
lange hårrotter klippot af ved hovedbunden. D e n n e metode giver et indtryk af barnets gennemsnitiigo koriisølniveau øver en 3-månodors periode, og undersøgelsen havde ingen mulighed ftjr at sammenkoble kvaliteien af dagpasningen med bornenes kortisøludskillelse (Kirschbaum m.fl.,
2009). Til gengæld fandt man on signifikant sammenhæng mellem don
gen nem snitlige kortisølutlskillelse og ah'ørligo hæntlelser i barnets hjem,
såsom døtlsfaltl, alvorlig sygdom eller skilsmisse (Hansen, 2014).

NORMERING, SYGEFRAVÆR OG PERSONALESTABILITET
I en dansk undersogoiso (Gortz & Andersson, 2010) har man undorsogt
sammenhængen mellem arbejdspres og sygefravæ-r blandt pædagoger i
vuggestuer og bornohaver. Goriz og Antlersson anvendte normering
som en indikator for arbejdspresset.
Undersøgelsen anvendte registerdata fra perioden 2001-2006 fra
Danmarks Statistik, der intlehokler oplysninger o m bl.a. arbejdsplads,
ledighedsperioder, barsel og sygedagpenge for alle personer, der har værei ansat i vuggestue eller børnehave i perioden, svarende dl ca. 20.000
personer o m åre!.
Undersøgelsen fantit, at dor flir perioden 2005-2006 var on signifikant sammenhæng mellem normeringen og sandsynligheden for, at pædagogisk personale i børnehaver blev langtidssygemeldt. En

tilsvarende

sammenhæng blev ikke fundet ff)r pætlagogisk personale i vuggestuer.
For pædagogisk personale i børnehaver blev der heller ikke fundet nogen statistisk signifikant sammenhæng mellem normering øg kørttidssygefravær, ligesom der heller ikke blov fundet en statistisk signifikant
sammenhæng mollem normering øg sygefravær for 2004.
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Før perioden 2005-2006 fandt Gortz og Andersson til gengæld
en signifikant sammenhæng mellem normeringen øg andelen af kortddssygefravær blandt pædagogisk personale i vuggestue. Mer viste rosulfatorno, at on lavere normering på blot ét barn pr. pædagogisk medarbejder
betød en øgning i årligt sygefravær på 16 timer.
Med udgangspunkt i de samme opgørelser af normeringer blev
også sammenhængen mollem arbejdspres øg jobskiftehyppighed høs uddannede pædagfjger undersøgt (Anderssøn & Gøriz, 2010). Her fandt
undersogoison, at sandsynligheden for, at pædagogerne skiftede job, var
statistisk signifikant højere i vuggestuer, der havdo on lavere normering,
dvs. hvor der var flere born pr. voksen. For pædagoger ansat i børnehave
var tlonno sammenhæng mindre udtalt. Resultaterne peger således, i tråd
med Coderblatl & Mdoks undorsogclso, på, at normeringen kan have betydning for stabiliteten i personalegruppen, hvilket har botj'dning for don
samlede dagj^asningskvalitet (Howes & Hamillon. 1993; M c G u r k m.fl.,
1995; M u m o n 2002).

SAMMENFATNING
N o r m e r i n g og gruppestørrelse er indbyrdes tæt førbundne øg indvirker
på en række forhold, som har botj-dning for den samlede kvalitet af den
daginstimtionelle praksis.
Flojere normeringer er forbundet med en tryggere tilknytning til
pædagogerne, større grad af voksen-barn-interakdon samt bedre kognitiv
øg sproglig utlvikling, hvilket bl.a. kan ses ved, at bornenes leg er køgititivt more avanceret. Ved htijcre normeringer udviser pædagogerne en
mere varm og sensitiv adfærd i forholtl fil borneno, og dor or konstateret
en mindskning i brugen af negative op dragels es teknikker. Børnenes mulighed for positiv øg udviklingsfremmende inieraktion med pædagogen
or således bedre, når normeringen er høj, og der er samtidig kønsiateret
et fald i udskillelsen af strosshørniønor htjs born, sa'rHgt høs ældre born,
drenge samt ængstelige og h æ m m e d e børn.
Moje normeringer er også associeret med bedre social tilpasning
samt færre adfærdsvanskelighedor i form af aggression, hyperaktivitet og
angst og er fundet at nedsætte forekomsten af konflikter bornene imellem. Forskellen i forekomsten af konflikter vetl henholtlsvis høj og lav
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normering or særligt udtalt for yngre børn samt før drenge fra problembelastede familier.
Sluttelig peger forskningen på, af nomioringcn kan have betydning før porsonalestabiliteten, idet en hojere normering er associeret med
et fald i sygefraværet hos det pæxlagogiske personale.
I førhold til gruppestorrelsens boU'dning viser forskningsgennemgangen, al pætlagogorno i støre børnegrupper har on tendens til at
udfi^re funktionerne mere ensartet og i mindre grad at individualisere.
Pætlagogornos adfærd får f>gså i hojere grad karaktor af en konti'ølfunktiøn og i mindre omfang en egentlig stimulerings funktion, når gruppestørrelsen er stor.
Små bornegrupper er t^mvondt associeret med en hojere grad af
direkle øg personlig social vokson-barn-interaktion, frem for af pædagogerne passivt iagttager og korrigerer bt:)rneiies adfærd. Pædagogerne udviser også bedre konfliktlrtsningsstrategier, fx ved opståede skænderier
mellem biirnene.
1 mindre bornegrupper udviser bornene større samarbejd s vil lighed og lager flere verbale initiativer i form af legoforslag. D e har også
færro konflikier og utlviser mindre aggressiv adfærd. Endelig scorer btjrnene i de mindre grupper hojere i skoleparathedstest.
b'ørskningsgennemgangen viser også, at selv når der kontrolleres
før normeringen, så er vøksenkoniakten mere begrænset i de støre gnipper. Bornene i mindre børnegrupper klarer sig rjg trives tilsvarende bedre
ond born i store grupper, også selvom nonneringen er identisk. Omfaiigei af voksen-barn-køntakt afliænger tierfor både af gmppestorrelsen og
normeringen, hvilket betoner vigtigheden af at metltænke begge forhold.
Det samlede antal personale i bornegruppen er dog også fundet,
uafliængigt af gruppestorrolso tjg normering, at have betj'dning for kortisoludskillelsen. Bom i grupper metl more end 4 pædagoger dlknyttcf or
således funtlel al have en højere udskillelse af strosshoiTnoner end born i
grupper med maksimalt 4 pædagoger tilknvttet. E n mulig førklaring på
delfe kan være, at flere pædagoger bcf\-dor, at barnets mulighed for at
opbygge 011 tæt kontakt med tlen enkelie pædagog mindskes. I en amerikansk uiidorst)gelse, tier sammenhøldl omkostninger med k^'alitetsforbetlringer, blev det konkluderet, at man, i daginstimtiøner med store
børnegrupper øg uuddannet personale, kunne forbedre kvaliteten uden
at øge ømkøslningorne væsentligt ved før det forsto at mindske gruppe-
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Størrelsen øg tor tiel andet ved al stille krav til uddannelsesniveau hos del
pæ'dagogiske personale.
De gennemgåede studier i denno litteraturgennemgang viser
samstemmende, at normering og gruppes tørrelse har betjxlning for den
samlede kvalitet af daginstimtiønerne. Flojere normeringer o g mindre
gnippcstorrolsor har begge botj'tining for børnenes udvikling både på
kørt og på længere sigt, hvilket især k o m m e r de mere sårbare øg socialt
udsatte born til gode.
N o r m e r i n g og gruppestørrelse kan befragtes søm grove indikatorer tør, hvor mange ressourcer der lilfores til daginstiiutiønon, men
den praktiske anvendelse af ressourcerne er også afgorentle før effektiviteten af indsatsen. 1 næste kapitel gennemgår vi erfaringerne fra forskningen, der har undersøgt offokton af uddannelsesniveauel blandt personalet på kvaliieten af daginstitutioneme og børnenes udvikling.
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TABEL 4 2
Oversigt over eksperimentelle og kvasi-ekspenmenteUe undersøgelser af normenng og gruppestørrelse
Undersøgelse

Undersøgelsesdesign

NCDS
(Ruopp m f l 1979)

Eksperimentelt i 64 daginstitutioner
hvor normering og uddannelsesniveau blandt personale er varieret
Normering var pa 17 4 og 1 5 4
Kvasi-eksperimentelt forsøg i 49
institutioner inddelt 11 ekspenment
gruppe og 2 kontrolgrupper hvor
normering i eksperimentgruppen
varieresfral91ti[15 9
Eksperimentelt forsøg 127 børnehaver Børn og ansattes adfærd
med varieret normenng pa 17 6
Ved lavere normeringer er der større grad af negativ barn-barn interaktion samt flere børn der
1 9 2 og 1112
vandrer formålsløst rundt ved lavere normeringer Børnene er oftere udenfor i større grupper og
har begrænset kontakt med de ansatte
Eksperimentelt forsøg med to børne- Voksen barn interaktion og pædagogens adfærd
grupper hvor normering og gruppe- Ved lavere normenng ses en nedgang i kvaliteten af barn-voksen-interaktionen og sessioner med
størrelse varieres
lave normeringer opleves mere udmattende af pædagogerne
Normering varieret fra 14 til 114
Eksperimentelt forsøg 1133 børneKvalitet af voksen barn kontakt signifikant forbedret ved den lavere normering Børn var bedre til
grupper med vaneret normering fra
at samarbejde pædagogen var mere støttende og positiv udviste større respekt tor barnets au
1 5 til 13 under struktureret aktivi
tonomi samt gav tydeligere instruktioner
tet

Daghemvard for trearingar
(Cederblad & Hook 1980]

Australsk barnehave
(Russel 1990)
Sheffield projektet
[Connolly & Smith 1978
Smith & Connolly 1986)
Hollandsk studie
(DeScnippermfl 2006)

Eksperimentelt fcsøg med cro<^sover design 110 børnehaver hvor
normering ændres fra 15 til 13

Udfaldsvariable og resultater
Børns stressniveau malt ved unn udskillelse af adrenalin børns og voksnes adfærd og interaktion
Større udskillelse ar stresshormoner ved lavere normeringer samt i større børnegrupper Flere
konflikter mellem børnene tegn pa adfærdstorstyrrelser samt børn der udviser angstsympto
mer Reduktion i personalesygefravær ved højere normering I mindre grupper er pædagogernes
konfliktløsningsstrategier og pædagogiske metoder mere positive
Børns og pædagogers adfærd og interaktion Børns sproglige og kognitive udvikling
Ved lavere normeringer er pædagogerne mere managementonenterede I store grupper anvender
den ledende pædagog mindre tid pa direkte voksen barn interaktion I mindre grupper har børn
færre konflikter og bedre testscore også sammenlignet med større grupper med samme normering i mindre grupper med bedre normeringer udviser mindre børn lavere grad af apati og græ
der mindre
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TABEL 4 2 FORTSAT
Oversigt over eksperimentelle og kvasi-ekspenmentelle undersøgelser af normering og gruppestørrelse
Undersøgelse

Undersøgelsesdesign

Experiment in nature
(Smith m f l 1988)

Naturligt eksperiment i 8 børnehaver,
hvor normering over tid ændres fra
1 9 3 til 1 7 3 samt fra 18,5 til 16

Florida-undersøgelsen
(Howes 1997)

Udfaldsvanable og resultater
Barn-barn-interaktion voksen-barn interaktion og voksen-voksen-interaktion
Ved høiere normering er der signifikant reduktion i negativ adfærd Barn-barn interaktion er mere
positiv og børn interagerer og taler mere med pædagogen Øgning i pædagogernes nonverbale
kontakt og deltagelse i børnenes leg samt dialog med forældre
Børn og pædagogers adfærd og interaktion samt børns sproglige og kognitive udvikling
Naturligt eksperiment 1150 daginstiVed højere normenng er børns leg kognitivt mere avanceret de scorer højere på sproglig udvikling
tutioner, hvor normering over tid
der er færre konflikter aggressioner og symptomer pa angst Børnene udviser tryggere tilknytændres fra 16 til 14 for 0-1-årige
ning til pædagogerne og pædagogernes adfærd er mere sensitiv og varm Ved højere normering
18 til 16 for 1 2 - é r i g e o g l l 2 t i l l l l
anvender pædagogerne mere positive opdragelsesteknikker
for 2-3 arige
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KAPITEL 5

BETYDNINGEN AF
PERSONALETS UDDANNELSE

Personalets uddannelse udgor ligeledes en kvalifikadønsfaktor. Det har
posidve, langsigtede effekter på barnot, når personalet or trænet til at støtte
op o m barnets udvikling og til at refloktoro over egen adfærd og handlemønster i førhold dl baniot (Frode, 1995).I dette kapitel belyser vi nogle af
de siudier, der har undersøgt betj'dningen af uddannelsesniveauet i personalegruppen både i form af grunduddannelse og efleruddannelse. Vi har
primært fokuseret på nyere randomiserede kontrollerede forsøg og naturlige eksperimenter, som omhandler betytlningen af efteniddannolse. Disse
undersogelser kan med sikkerhed dokumentere indsatsens selvstændige
betydning og virkning. Vi har i unders ogelserne set efter ff)rskellige udfaldsvariable, bl.a. indsatsens virkning på klimaet i daginstitudonen, samtale
mellem barn og voksen, pædagogens og barnels adfærd, barnets kognitive
og søciale udvikling, skoleparathed og køntlikter boniono imellem. I de
fleste undersøgelser, som vi i dette kapitel vil præsonlere, strækkor indsatsen sig over en periode på et halvt til et helt år. Vi har dorfi^r ikko mulighed
for at præ'sentore mange resultater fra un tiers ogel s er. som strækker sig over
en længere årrække. D e t kan førmodes, at indsatser af længere varighed vil
have en storre effekt. 1 de fleste undersøgelser har pædagogerne en uddannelse svarende til en dansk pæ'dagøguddannolso. 1 nøgle få smdier har pædagogerne en lang videregående uddannelse.
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Det følgende kapitel bliver indledt med en kort gennemgang af
relevante undersogelser, søm belyser vigtigheden af. at personalet har on
grundudtlannolso.

PERSONALETS UDDANNELSESKVALIFIKATIONER
T'itlligore undersogelser har primært fokuseret på personalets erfaring versus initial udtlannelse. I disse undersøgelser fandt man, at personalets erfaring intlen for ønirådot ikke kan erstatte en gmnduddannolso. Uddannet
personale er en viglig faktor for at sikre kvaliteten i daginstitutiøner. Uddannet personale er bodre til at udføre pædagogisk praksis af hoj kvalitet
og stimulere læringsmiljøer, hvori børn kan udvikle sig (Munton m.fl.,
2002). 1 Mønig øg klirallals undersøgelse fandt man, at ]5ersønalo med ndtlannelso var bedre til at udvikle bomenes sprog øg udvikle børnenes sociale kompetencer end uuddannede (ITonig & Hirallal, 1998). 1 Smidis studie, hvor daginstitutionens karakterer blev undersøgt, blev det vurderet, at
uuddannet personale ydede omsorg, som var mindre stimulerende over for
bomone. De var mere kontrollerende og negative i deres opførsel og udviste mindre varme. Snidiet fandt samtidig, at daginsti ni tioner med uddannet
personale havde bedre øg flere interaktioner med børnene, de udvisie
varme, og de var lydhore over for bøniene (Smith, 1995).
Vigtigheden af uddannelse blev også understreget i Httoraturgonnemgangen hos Bradley og Vandell, søm konkluderede, at et personale
med højere uddannelse var mere stimulerende øg støttende og skabte
bedre alderssvarende oplevelser før barnet (Bradley & Vandell, 2007).
Dette underbygges af et studium fra Chicago, søm viste, al høje*
re uddannet personale, samtale, højtlæsning og fysisk kontakt udviklede
barnet bedre kognitivt. Dette studie vil blive uddybet senere i kapitlet
(Clarko-Slowart, 1987).
1 NDCS-untlorsogelsen af nørmoring og gruppestørrelse, som
tidligere er beskrevet i kapitel 4, fandt man, at også ]">ersoiia]ots uddannelseskvalifikationer vtsto en t}-delig sammenhæng med deres interaktion
mod bornene. Man fandt, at i do bornehavegrupjier, livor personalet
havde en relevant pædagogisk uddannelse, brugte den ledende pædagog
relativt mere tid sammen mod bornene. Pæ-dagogen var også i htijore
grad involveret i samtaler med b o m e n o og i at stimulere bornenes kognitive øg sprt:)glige udvikling end personale, der ikke havde en relevant ud-
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dannolso eller havdo en kortere pædagogisk uddannelse. Boniene udviste
bedre samarbejdsevner og utlboldonbod ved opgaveløsninger og var
sjæklnere inaktive. Desuden klarede bornene den personlige skoleparathedstest bedre (PSI) i de bornehavogrupper, hvor personalet havdo on
relevant pætlagogisk uddannelse (lluøpp m.fl., 1979a, 1979b). Bornene
gjorde sålodes større fremskridt mht. samarbejde, udholdenhed i opgavelosninger øg skoleparathed, når personalet var bedre pædagogisk uddannet (Karoly, Kilburn & Cannon, 2005).
1 "The Florida Child Care Qualir\' Stutly" undersøgte man, som
tidligere nævnt \ kapitel 4, om en lovændring, der stillede krav til ogede
normeringer og uddannelsesniveau på daginstitutionsområdet i F'lorida,
havde betydning før den samlede kvalitet af daginstitudønerne i staten
(Howes, 1997).
køvændringen vedrorende porsønalekvalifikationer, der trådte i
kratl i 1995, belod bl.a., al daginsdnitionerno før hvert tyvende barn
skulle havo mindst én ansat med en 2-4-årig mellemlang pædagogisk uddannelse saml 480 timers arbejdserfaring nieti børn. Ansatte, der vetl
løvens indforelse havde mindst 10 års arbejtlserfaring fra daginstitution
samt havde bestået high-schøf)l, var dog undtaget fra denno regel,
Stutliet fantit, at pædagogernes uddannelsesniveau havdo betydning både for bornones udvikling, men også for pædagogernes adfærd,
idet bornene scorede hojero i sproglige færdigheder og kognitivt kompleks leg, jø højere uddannet pædagogen var. 1 klasser, hvor den lodonde
pæ'dagog havdo on relevant px'dagøgisk baclielorutldannolse og praktisk
erfaring, klarede b(jrnone sig sålodes bedre end de born, hvor den ledende pædagog havde en kortore pæ-dagogisk uddannelse. 'Tilsvarende klarede børnene, hvor pædagogen havde en kortere pædagogisk uddannelse,
sig betlre ond børn, hvor den ledonde pædagog ikke havde nøgen pædagogisk uddannelse.
Også i frjrhold til pæ^tlagogenies adfærd fandt smtliot forskelle.
Pædagoger, der havdo on relevant pæ-dagøgisk bacheloruddannelse, var
mest tilbojotigo ti! at inforagere med børnene pa en v a n n , sensitiv og imødekommende måde. I interaktionen med boniene var de højere uddannede jiæ'tlagoger mere positive i deres adfærd, idet de smilede mere og talte
more mod børnene. 1 institutioner, hvor pædagogerne var hojere udtlannet,
blev dor også i lavere grad anventlt negativ opdragelsesteknik, og den samlede kvaliiei af daginstitutionen var generelt hojero (Howes, 1997).
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Ovenstående resultater undersiøites af don tidligere nævnte undersøgelse fra N e w Zealand fra kapitel 4, som undersøgte effekten af on
forbedret normering, efior at regeringen havde tilladt on gradvis forbedring
af noniieringerne med en tredje uddannet pæ-dagog (Smith m.fl., 1988).
Studier af samrnonhængon mellem barnets udvikling og personalets uddannelseskvalifikationer har ofte undersøgt dette ved at belyse effekten af de pædagogiske kvalifikationer høs den primær-pædagog, søm
barnel er tilknvitei, eller effekten af dot gonnomsniriigo kvalifikationsniveau i personalegruppen.
l:-n daginstitution vil dog ofte, som det også er tilfældet i D a n mark, havo mere ontl én stue og vil tit også være rettet mod born i forskellige aldersgrupper, fx spæd-, vuggestue- øg børnehavebørn. Samtitlig
or en daginstitution en levende tjg dynamisk praksis med grupperinger og
omgrupperinger i hjbei af dagens forskellige faser: niørgenmad, stimulerende aktiviieter og lærerige lege, højtlæsning, middagshvile,

frokost,

udendørs loge på legoplads, individuelle aktiviteter osv. 1 løbet af bare en
enkelt tlag kan dor tlorfor også forekomme variation i, hvilke aldersgrupper don enkelte stue har, samt i antallet af stuer, fx hvis tø smer ollor
bornegrupper bliver slået samnion. Dette bet}'dor også, at det enkelte
barns pædagogiske kontakt i løbet af dagen ikko nodvendig\tis er afgrænset til do primære pædagr)ger j)å stuen.
1 et amerikansk studie (Soiodji, l.-o & Schaack, 2012) af sammenhængen mellem sprogforsiåolson lir)s born i 3-5-års-alderen og pædagogernes kvalifikatif)nor undorsøgte man, i erkendelse af dette, hvor mange
gange i løbet af on tlag henholtlsvis pætlagøgerne og bornene flyttetle sUio.
Ved brug af en ijek-ind/ijek-ud-meiode regisirerodo man i 10 dage på de
49 dellagende instiluliønor bornenes øg do ansattes bevægelsesmønster
mellem stuerne, der ikko var led i den enkelte sUios program (h>r en mere
detaljeret af metoden, se Mcjgenson ik 1-I(}jen-St>rensen, 2013).
Undersøgelsen vislo, al næsten en tredjedel af børnene i gennemsnit skiftede stue 0,73 gange om dagen, og at do for hver gang i gennonisnit tilbragte 1 lime væk fra tieres egen stue. Blandt det pædagogiske
personale var skift mellem stuer entliiu mere byppigt, idet 82 pet. i goiinomsnit skiftede til on antlen stue 1-2 gange o m dagen øg for hvert skift i
gennemsnit tilbragte 2y2 time væk fra deres egen stue.
Kun 8 pet. af børnene oplevetle slet ingen skift i løbet af de 10
dage og oplevede i gennemsnit derfor kun at m ø d e to pædagogisk ansatte. Born, der ikke flytiede sUie, men havde pæ*dagoger, der gjorde, ople-
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vede i mødsælning hertil i gennemsnit at m o d e fire pædagogisk ansalle,
mens de børn, hvor båtle de selv og deres pætlagøger flyttede stue, i gennemsnit mødte otte pædagogisk ansatte. Det viste sig således, al en slør
del af børnene var eksponeret før væsentligt flere ansatte ontl dom, dor
som utlgangspunkt var tilknyttet barnots stue.
Undersøgelsen faiitlt, at beregninger af effekien af do ansattes
pædagogiske kvalifikationer på borns sproglige færdigheder, hvor man
inddrog dette forhold, bodre kunne førklare variationen i børnenes
sproglige færdighodor.
Samlet fandt undersøgelsen, at både uddannolsos- og erfaringsniveauet blandt det pædagogiske personale, som baniei iiKJclto, havde
bct^'dning for barnets udvikling. Børnenes sprogfærdigheder var bedre,
når pædagogerne havde en pæ'dagøgisk bachelorutldannelse, mens børn,
der havde mere erfarne pæ-dagoger, var bedre til at gonkende bogstaver
og ord og forstå passager i tekster.
Undersøgelsen fandt også, at diskontinuitet i løbet af dagen, i
form af barnets mf)tle med flere forskellige mcdarbejtiere, havde on potentielt ga\'iilig effekt på børnenes sproglige færdigheder, tla tlolto ogodo
chancerne før, at barnet var sammen med en pæ'dagrjgisk bachelørnddannet pædagog (Setodji, l..e & Schaack, 2012).

VIDEREUDDANNELSENS BETYDNING FOR PERSONALET
I faglitteraturen har man især fokuserer på nordamerikanske undersøgelser. 1 b-U er der i 2014 blevet lavet en samlet forskningsoversigt, hvor
kvalitative og kvanlilative undersøgelser omhandlende videreuddannelse
af praktikere or blevet samlet. Dor or i alt 28 lande fra l:!U. søm har bidraget mod undersøgelser til ff>rskningsovorsiglen. I oversigten bruges
den samlede betegnelse C P D (Conlinuing Professional

Development)

før det, vi betegner som videreuddannelse. Disse undersøgelser fokuserer
primær! pa, hvilken effeki videreutltlannelse har på personale, og fokuserer ikke i ligeså hoj grad på bornene. En stør del af uiiders(5gelserne i
ft:)rskn i ligs oversigt en bygger på repræsentative spt)rgeskomauntlersøgolser, hvis resultater med fortlel kan utlbredos til roston at populationen.
Forskningsoversigten indeholder ligeledes undersøgelser, som tagor afsæt
i intentiew, som går mere i dybden med forståelse af bogrober og perspektiver (Poeters m.fl., 2014).
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1 forskningsoversigten tages der afsæt i forskellige inten'endoner,
hvor inter\'ondonens længde varierer. Fælles for studierne er, at inten''enliønerne består af kurser eller workshops, som personalet skal deltage i.
Samtidig modtager personalet stolte i deres daglige praksis af en supon^isør tilknyttet undersøgelsen.
E t resultat, som går igen, or, at videreuddannelse medvirker til, at
praktikere får mere tillid til egne evner. G e n n e m deltagelse i C P D prf)grammer blev praktikerne bevidst øm deres pædagogiske og professionelle forståelse, hvilket medførte, at de kunne se, hvor de var gøde inden før feltet, og hvor dor var rum før førbedringer. 1 Duffys studie
(Duffy, 2007) fandt hun, at deltagelse i C P D - p r o g r a m m e t medførte, at
praktikerne blev mere refleksive øg realistiske omkring egen praksis.
Mango praktikere begyndte ai lænke anderletles om deres rolle som professionelle. D e fandt frem lil, al tie ikke skulle lodo bornene, men i stedet
stolte øg give bornene indflydelse. Disse resultater understøttes af Potter
øg Hodgsøns studie (Pøtlor & |-lødgsf)n, 2007). En del af inten'onlionen
\'ar, at praktikernes hverdag i daginstitutionen blov videøtilmet, og at on
forskningsassistent kom på besog på stuen og obson'crode praktikerens
ageren med børnene. Vod at se videoklippene og tale med forskningsassistenten begyndte praktikorne al udfordre deres egen måde at tænke på.
Do bog}'ndte at stille færre spcjrgsmål til bornone og i stedet skabe moro
frinim ril, at bornene kunne lage styring med samtalen.
I et andet lignende studie (Ronnerman, 2003) var en af kf)nklusiønerne, at praktikerne blev mere opmærksonimo på børnenes nysgerrighed øg ikke længoro kun var interesserer i al planlægge barnets leg og
aktiviteter. Børnene fik en aktiv rolle i planlæ'gningen af tlagens aktiviteter, øg de voksne blev more lydhøre over for b ø m e n o s ideer.
Deltagelse i C PD-]i røgram mer kunne også være befordrende for
mere samarbejde i daginslilutioiierno, hvor diskussioner blandt jirakiikerne ledte til nye perspektiver, i Venninens (2007) studie fandt man, al
tieltagelse i CPD-programmot forbedrede praktikernes kompetencer til al
give feedback til kollegaer. Dette forte til ændringer i pædagogisk praksis,
bl.a. ændringer i rutiner og niiljtj. McMillan (McMillan m.fl.. 2012) fandi,
at disse muligheder for at samarbejde Ikke altid var positive. Nogle praktikere var frustrerede over, at diskussioner iblandt kollegaer ikke altid
førte til ændringer. Dette var især tilfældet, når ikke alle praktikerne deltog i C P D (I'eeters m.fl., 2014).
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ADFÆRDSÆNDRINGER HOS BARN OG PERSONALE
Pædagoger kan i doros hverdag opleve, at det kan være krævende at
håndtere børn med forstyrrende adfærtl, og dette kan være en barriere
før at gore kvaliteten i daginstitutionen bedre. Tidligere forskning viser,
at der hos born med særligt forst\'rronde adfærd er risiko for al udvikle
sociale og følelsesmæssige problemer. Samtitlig klarer denne grupjie born
sig øfie dårligere i skolen. Flere sttidior har fokuseret på denne prøblomalik og har utlviklet indsatser, hvis førmål har været at give personalet
nogle redskaber til at håntitero tlisse børn. Y)cn pædagogiske motøtle,
søm bruges i mange af de nye stutlier, har tidligere været beskrevet af
Donald Baer (Baor, 1968). Baer har tidligere gennemført en række eksperimenter i daginstitutioner, hvor pædagoger ændrede doros ageren øver
for børnone. P'ørmålot mod eksperimenterne var at fromme ønsket adfærd hos barnet og afsvække uønsket adfærd. Hvor pætlagogorno tidligore havde været o p m æ r k s o m m e på uønsket adfærd, ignorerede de tlen nu
fultistæntligt øg straffede ikke bomeno. O m v e n d t fokuserede tie på børnenes passende adfærd øg fremhævede ved enhver lejlighed denne adfærd. Dette fortsatte, indtil do kunne se virkningen i barnets adfærd (Baer,
1968). D e folgonde undersøgelser vil tage afsæt i sammo tankegang.

THE INCREDIBLE YEARS TEACHER CLASSROOM MANAGEMENT
I et engelsk randomiseret forsog, som evaluerede effekten af indsalsen "T'lie Incrodiblo Yoars (lY) Teacher Classroøm Management f f C M ) " ,
blev del belyst, at videroutldannelse af personale kan nietlvirko til at reducere borns og pædagogers negative adfærd øver for hinanden og i stedet fromme positiv adfærd (Flutchings m.fl., 2013).
12 pætlagøger fra 11 daginstitutioner deltog i undersøgelsen.
I'orud før intor\'entiønen tesiede pæ-dagogerne børnene på tieres stue ud
fra forskellige parametre: hyperaktivitetsproblemer, kammoratskabsproblemer, folelsesmæssigo problemer og adfærdsproblemer. Disse parametre blev målt ud fra T'SDQ — Teacher version of the Strengtiis and
Difficulties Questionnaire (Goodman. 1997). Pædagogerne udvalgte på
baggrLind at resultaterne 9 born fra deres stue, som skulle deltage i undorsøgolson. På on enkelt sUie blev kun 8 børn udvalgt. 1 børnegruppen
var der bådo børn, søm havde scoret lavt i testen, og som klarede sig
godt i tlaginstinitiønen, øg børn, som i hverdagen havde mange udfordringer - disse born scorede højt i testen. Forældrene til b ø r n e n e blev
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kontaktet af en ansat på undersøgelsen, og der blev indhentet samtj'kke
til, al deres born kunne deltage i undersøgelsen. Der var i alt 107 børn,
som deltog, og de var i alderen 3-7 år.
Børnene og pædagogerne blov indskrevet randomiseret i henhfjldsvis interventions- øg kontrolgruppe. 53 b ø m blev placeret i intervention sgrup pen, og 54 blev placeret i kontrolgruppen. D e 12 pædagoger
blov ligeligt fordelt i de tø grupper. Pædagogerne i kontrolgruppen modtog ingen videreuddannelse, mon fik tilbuddet o m at modtage efteruddannelse det efterfølgende år. For at undersøge effekten af inten.'entionen ble\' der i begge grupper foretaget førmålinger på stuerne. Målingerne blov foretaget ud fra en standardiseret test, T P O T (Tho Toachor-Pupil
Obsen^ation T^ool) (A'Iartin m.fl., 2010). D e n n e test blov benyttet til at
vurdere børnenes og pæxlagøgernos adfærd t")g interaktioner. Testen fokuseretle på læremes positive øg negative ytringer over frjr bornene, pædagogernes kommandoer, børnenes ytringer over ft>r pædagogerne øg
børnenes off-task-opforsel. Off-task-øpførsel er et begreb, tier beskriver,
at børn or u o p m æ r k s o m m e og undlader at fuldføre opgaver. Obser\''ationerno blev foretaget af en forskningsassistent øg foregik i strukturerede
omgivelser, eksempelvis vod højtlæsning.
Pædagogerne i inter\'entioiisgruppen m o d t o g træning øg undervisning en dag ø m måneden over en periode på 5 måneder. I undervisningen fik pædagogerne nogle nye redskaber, som var beregnet til at udvikle øg skabe god kontakt til bornene og børnono imollom, lOe skulle
lære at blive bedre til at benytte sig af positive disciplinerede strategier,
horunder skabe incitament høs barnot til at gore noget, der var svært før
det, give klare k o m m a n d o e r til bornene, rose børnene før passende adfærd og ignorere ubetydelig upassende adfærtl. Vod hver undervisningsgang diskuterede pædagogerne udførtiringor, som de oplevede i deres
daglige arbejde med bornene. Pædagogerne fik til slut i hver undervisningsgang en opgave, som de i tlen efterfolgende måned skulle arbejde
mod på stuen.
F n måned efter den sidste kursusgang blov der foretaget efiermåliiiger af hensyn til risikoen for mulig udskiftning i personalet, der ville påvirke datagrundlaget. For at viirdere ændringer, der var knyttet ril børnenes
udvikling og forholdet mellem barn og voksen, blev samme standardiserede test - TPOT^ - benyttet (Martin m.fl., 2010). Obsen'arionerno blev kodet af tø obsen^atører for at skabe så stør pålidelighed som muligt.

100

DSK-S4VX817 - fb-skan - 06-05-2015 -13:06 - SEPBARCODE: OU211PE1939

1 inter\-entionsgruppen så man en signifikant effekt i bornenes
øff-task-øpft>rsel. Børnene i intenæntionsgruppen viste en form in tiskeise
i doros off-task-opforsel. I inter\'-entiønsgnippen var der også en signifikant effeki på pædagogernes brug af negative kommcntaror øg ytringer
til børnene. Pædagoger brugte færre af disso negative ytiinger end tidligere, og do blev bedre til at etablere et ]5ositivt miljø på stuerne, hvor bornene ofie blov røst. De få kommandoer, søm pædagogerne gav, blov mere tydelige. Dot medvirkede lil, at bornene var bevidste øm, livatl tie blev
bedi om, og at de blev mere niøliverot. Hos børnene i interventionsgrujjpon var der også en signifikant effekt på deres brug af negative
kommentarer over for pædagogerne. D e benyttede i mintlre grad end
tidligere negative ytringer, og de overholdt i hojere grad de kommandoer,
do fik. Dot var især born, søm havde scoret højt i l ' S D Q , søm kom med
færre negative ytringer (Hutcbings m.fl., 2013).
Høs pædagogerne i kontrolgruppen kunne man se en stigning i
deres brug af kommandoer øver for børnene, og borneno anvendte flere
negativer ytringer øver for pædagogerne, end de gjortle vetl formålingen.
Undersøgelsen pointeror vigtigheden i at have et proaktivt fokus
i daginstitudønor, hvor pæ-dagoger bliver opmuntret ril at etablere positive miljøer, hvor børnone bliver rosi før passende adfærd, øg hvor ubetydelig uønsket adfærd ignoreres (Hutchings m.fl., 2013).
Ovonståonde resultater understøttes af en lignende undersøgelse
fra Jamaica, hvor sammo inton^ention (lY-TCM) blev evalueret. Fem
daginstiluiioner i l-Cingstøn blev tilfældigt tildelt enten inten'ontiøns- eller
kontrolgruppe. Intorventionsgruppon bestod af 3 daginstiluiioner med
15 siuer, øg konirolgruppon bostoti af 2 daginstitutioner med 12 stuer.
Ved undersøgelsens start var der ingen signifikant fr)rskel på inter\'eiitif>ns- og kontrolgruppe. Boggo var karakteriseret ved, al pædagogerne benyttede sig af mange negative ytringer og kommentarer over før
børnene øg bnigte mange kommantk^er. Pædagogerne talte sjældont ø m
følelser og venskaber med børnene og opmuntrede sjældent borneno lil at
hjælpe hinanden. FftemiåHngerne viste, al inten^entionen havdo on signifikant effekt på pædagrjgemes negative adfærd. Omfanget af pæ-dagøgornes
negative adfærd faldt med 50 pet,, hvor omfanget af tlen negative atifærd
hos pæ-dagogerne i kontrolgmppen steg mod 50 pet., og tie brugl o flere
kommantkjer end interx'entionsgnippen. Pædagogerne i inter\'entiønsgnippen blev bedre til at skabe rum for, at bornene kunne hjælpe hinandon,
og viste mere vanne øver for bomeiie entl pædagogerne i kontrolgnippon.
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Bøniene i inter\'entiønsgiTi]:)pon udviste signifikant mere passende adfærd
og mere interesse og entusiasme over aktiviteter på stuerne end b o m o n e i
kontrolgmppen (Baker-Henningham m.fl., 2009).

ANDRE LIGNENDE UNDERSØGELSER
I Pamela Morris' RCT'-stndio (2013) fandt man, al inter\'ontionen F O L
(Føundatiøns øf Learning Project) havde en positiv effekt på bornones
læringsmiljo. FOL's fonnål var at give pædagoger kompotoncer til at
håndtere børn med forstyrrende adfærd (Mørris m.fl., 2013).
Untlersøgelsen fokuserede på institutioner 1 el lavilonsømråde i
Nowark, New )ersey. 51 daginstitutioner deltog i projekiel, 1 liver daginstitution blev en stue med 4-årige udvalgt til at deltage. Daginstitutionerne blev tilfæltligt tildelt til enten inten^entions- eller kontrolgruppe. 26
daginstitutioner modtog FOL-intervention en, og 25 daginstitutioner fik
ingen inter\^ontiøn, og den almindelige praksis fortsatte.
Forud for inten^entiønen besvarede førældre øg pædagoger et
spørgeskema, som skulle give informationer o m familien og ø m miljøet
på stuen i daginstirntionen. Derudover indsamlede pætlagogen data på
hvert onkolt barn. Stuerne blev samtitlig obsor%'ore! af forskere.
Pædagogerne i inlen'-entiønsgmppen skulle deltage i fem workshops, som hver især varede 6 timer. Her var fokus på, al pætlagøgerne
skulle lære at skabe positive relationer til bornene og lære nogle strategier,
st">m kunne g(jre tiel lettere for dem at håntltere born, der forst\'rrede.
Pædagogerne lærte, hvørtlaii do kunne udvikle børnones sociale k o m p e tencer, så børnene bedre kunne håndtere deres vrede og blev i stand ti! at
løse konflikter. Denne del af inter^^endonen tog afsæt i s a m m e indhold,
som var blevel brugl vod det tidligere nævnte randoniisoredo
sog 'The

for-

Incredible Years Teacher Classrøom Management". En anden

del af inten'entiønen bestod i, at en ansat på projektet en dag o m ugen
arbojdodo mod pædagogen på stuen. Et tredje olemont i inier\'ontionen
var, at pædagogerne om vinteren kunne deltage i en 90 minutters workshop, hvor fokus var på stress. Der blev aflioltlt intlivitiuelle kønsuliationer metl de born, søm ikke responderede tilslrækkeligl på pædagogens
nye læringsstratogier.
Efterniålingor blev foretaget ca. 9 måneder efter interv^entiønens
start øg besiød af øbser\'ationer føretaget af forskere. Ff>rskorno var uvidende om, hvilken gruppe der havde modtaget indsatsen. \ ' e d eftermå-
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lingerno intlsamlede pædagogorne igen data ind omkring det enkelte barn
og dets adfærd.
Undersøgelsen faiitlt, at F'OL-in tonnen ti on en forbedrede pæ-dagogornos evne til at adressere bornenes behøv og skabe et prjsitivt og
støttende klima på stuen. Pædagogerne blev bedre til at håndtere og interagere mod born mod forstyrrende adfærd og brugte mindre sarkasme
og vrede øver før børnene. Bøniene i inten'entiønsgruppen havde færre
konflikter med pædagogen øg de andre born på stuen. 1 kontrolgruppen
fandt man ikke tilsvarende positiv udvikling (Morris m.fl., 2013).
Ovonståonde resultater understottes af et kroatisk stiitUe, hvor
man fandt, at videreuddannelse fremmede pædagøgemes færdigheder til
at stimulere b o m e n e s søciale kompetencer. Dette ledte til, at b o r n e n e
sjældnere udviste aggressiv adfærd. Pædagogerne deltog i foredrag øg
workshops, som fokuserede på utiviklingen af borns sociale færdigheder
(I^eeters m.fl., 2014).

INTENSITETEN AF VIDEREUDDANNELSE
Pædagogers støtte tii borns adfærd er en vigtig k o m p o n e n t i udviklingen
af kvaliteten i daginstitutiøner. K u n få RCT-studier har undersøgt, hvordan man bedst videreuddanner pædagoger, så de bedst muiigt kan støtte
born i daginsti ni tioner. 1 et amerikansk RCT-studie, hvor man sammenlignodo to forskelligo indsatser, fandt man, at den indsats, som varede
længst og var most intensiv, havdo don største effekt. Pædagogerne i
denne indsals udviklede sig markani og blev betlre ril at håndtere bornenos adfærd (Fabiano m.fl., 2013).
I studiet havde man fokus på to indsatser, og hvilke effekter de
havde på pæctagtigernes adfærd over for børnene. D e n ene indsats bestod af en 1-dags-workshop, hvor fokus var på at lære pætlagøgerne nøgle positive strategier, som de kunne bruge i forhold til bornones adfærd.
D e n anden indsats bestod af samme workshop øg 4 dages intensiv træning i strategierne. Boggo indsatser havde hole året mulighed før at benytte sig af konsulentstfjfto. Dor var i alt 88 pædagoger fra 27 daginstitutioner med i studiet, og de blev tilfældigt tildelt i tø grupper. 48 deltog i
workshopgruppen, og 40 deltog i intensivgruppen. Pædagogerne blev
betalt 180 dollars før hver gang, de deltog i træningen. 1 maj måned blev
tier foretaget førmålinger, hvrir pædagogerne blev øbsen'eret på stuerne
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ud fra to standardiserede test. henholdsvis CLASS — Classrøom Assesment Scoring System (l^ianta, La Paro & Hamre, 2008) og SBTH —
Student Behaviour Teacher Response System (Fabiano m.fl., 2013).
CI..ASS kan måle pæ-dagogornos ovne til at støtte borneno, både
følelsesmæssigt og funktiønoll, og tieres evne til at stotte bornenes kognitive udvikling goiinom implementering af curriculum (Pianta, l.-a Paro &
Hamre, 2008). SBTIl kan indsamle informationer o m hyppigheden af en
bestemt adfærtl hos pætlagog og barn. Hvor gang et barn bn'dcr en regel
på snion, bliver dette kodet. Obsor\'atoron ser nærmere på pædagogens
respons på barnets handling og koder horofler.
Til tlen første workshop, som alle pæ'dagogerne dellog i, var der
fokus på, at pædagogerne skulle blive bedre til at etablere rutiner og regler på stuen. D e skulle blive betlre til at Viyse børnene før passende adfærd øg se igennem fingre med ubetydelig upassende adfærd.
lntonsivgru]")pon modtog yderligere træning i de efterfolgende 4
dage. For at etablere et realistisk miljø før pædagogerne blev 32 b o m på
4-5 år rekrutteret til at deltage i roston af forløbet. Bornene blev fordelt
på tre stuer, (jg pæ-dagr)gonio blov fortlolt på hver stue. På hver stue fordelte pædagogerne sig i grupper af tre. 1 lobet af dagen roterede grupperne på siuerne øg fik nye øpg;i\"er. Opgaverne var bl.a. at lede stuens aktiviteter, obsor\rere stuen, mens andre letlto aktivitolorne, give stnikturorede feedback til de andre teams og gøre klar lil aktivilelerne på stuen. Pædagogerne havde i løbet af ugen mulighed før at praktisere do strategier,
som do lil den forste workshop var blevet undentist i. Hver slue havde
en facilitalor lilknytlet, P'aeililaloron skifiode slue hver dag for ikko at
arbejde mod tlon sammo g m p p c hole ugen. Dennes opgave var at lede
feedback-sessionerne og præsontore en ny kompetence hver dag, som
gruppen skulle arbejde med. Den første dag fokuserede de på at blive
bodre til at rose bornene. tlen anden dag arbejdede de med at blive bedre
til al give klare kommantløor, så bornone var bevidste om, hvad de blov
bedt om. På tredjedagen var fokus på al ignorere ubetydelig upassende
adfærtl. O m fredagen, som var den sitlste dag, arbejdede de med "når —
så" (når du rydder op efter dig, så kan du lege i sandet).
IJTiermålingen blev foretaget i maj. I år efter at fomiålingeme
var blevet foretaget, og byggede på sammo stantlartliscrotlo test. D e r var i
lobet af året blevel foretaget tt) midtvej s målinger, en i oktober og en i
februar.
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I Studiet fandt man, at pædagogerne i intensivgruppen var blevet
bedre til at håndtore bornenes adfærd og til at instruere dem. Boggo
grupper blev i lobet af året bedre til al rose børnene, men hos pædagogerne i workshopgrLippon aftog tlelte hurtigt. I intensivgitippen var dor
til slutmålingen i maj en signifikant effekt i deres brug af ros, øg de brugte mere ros entl wørkslicjpgruppen. Man så ingen signifikant forskol i
pæ'dagogenies ageren over før børnene, alt efter o m de havde motltagot
konsulents totte (Fabiano m.fl,, 2013).

EN DANSK UNDERSØGELSE
D e t kan være værdifuldt at honviso til on ny dansk undersogelse (Jensen,
Jonson & Rasmussen, 2013), som blev afsluttet i 2013, hvor der blev
gennemført et intenx-nticMisforsog med efteruddannelse af pædagoger i
en række udvalgte institutioner fra fire komniunor i Danmark. Inien^eiilionen tog afsæt 1 VIDA (vidensbaseret indsals over for udsalte børn i
dagtilbud) 2011-2013. VIDA adskiller sig fra ovennævnte internationale
indsatser, da denne indsats strækker sig over en længere periode, hvor
undendsningen veksler mellem lokale udviklingsforløb med henblik på at
træne pæ-dagogerne og lederne 1 at analysere, reflektere og evaluere egne
aktiviteter. Formålet med tndsaisen var at belvso, o m kvalitet i daginstitutioner kunne st}'rkes vetl ar uddanne pædagoger og ledere til at arbejde
teoretisk, målrettet og systematisk.
Tnstitutiønerne blev udvalgt randomiseret, livcjr de institutioner,
der blev udvalgt lil kontrolgruppen, ikke havde kendskab til don indsats,
der blev givet i eksperimenlinslitutionorne. Der var 40 daginstitulif)ner i
kontrolgruppen og 89 daginstitutioner, der var ligeligt fordelt mellem
inten^entionsgruppe 1 (\'IDA-Basis) og inier\'enuønsgruppe 2 (VIDABasis+). Børnene var 1 altleren 3-6 år, og der blev i alt indsamlol data tra
på 2.160 børn.
Begge inter\'ontionsgrupper modtog den samme intervention,
dog med den ftjrskel, at der i eksperimontgruppo 2 var ot supplerende
fokus på aktiv forældreinddragolso, I begge eksperimentgruppor deltog
pædagogerne og lodonio i 17 uddannelsesgange, herunder 7 hole uddannelsesdage ø m året i 2 år tjg tre praksisbaserede sessioner tiet sidste år.
Lederne fik hemdover tilbudt et 2-tlages kursus hvert år. Pæ-dagøgorno
og lederne fik under\tisning i metoder ril at omsætte don sidsle nye
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forskning i praksis mod honbhk på, hvad der virker, og hvad dor ikke
virker i indsatser for udsatte b ø m . D e aktiviteter, søm blev sat i gang, tog
afsæt i VIDA-guidelines, -malerialer og -værktøjer, søm alt sammen blev
præsenteret på utldannelsen tig afprøvet i lokale køntekster. V I D A består
overordnet af tro elementer: viden, refleksion og handling. Disse elementer vekslede mod hinanden i dot 2-årigo uddannelsesforlob Se tabel 5.1

TABEL 5,1
VIDA-uddannelsesstrategi,
Faser
lår
2 år
Workshops

Indhold i uddannelsen
I hel dags uddannelse hver anden uge i en periode på 4 måneder
Undervisning, refleksion og videndeling
Lokale analyser af praksis baseret på model og teori
i hel dags uddannelse hver anden uge i en penode på 4 måneder
Arbejde med implementering og ekspenmenter, viden om praksis
3 hele dage til evaluenng og dokumentationsaktiviteter
Et 2-dages internatkursus for lederne i l-dags foUow-up vedrørerende facilitenng af læreprocesser i det samlede tilbud (første år]
Gentages andel år

Kilclc Jtnsun Jyri'jrn S l'awiuis'irn 2013

Fffekterne af VlDA-intenæiitionon blev målt pk b o m s trivsel rjg kønijietenceudvikling, sejcioemøtionelr øg kognitivt. Til dette førmål blev der
udviklet et samlel målingsredskab i form af et spørgeskema. Sporgeskomaet var beregnet til, at ]:>ædagøgemo udfyldte ot spørgeskema før hvert
barn. Del blev gentaget tro gange (start, midte og slut). Sporgoskemaei
indohøldl fire undorsogelsesmctøder, se tabel 5.2

TABEL 5 2
Undersøgelsesmetoder af børns tnvsel og kompetenceudvikling.
Kompetencer
Social kompetence
Socioemotionel kompetence
Læringskompetence

Lænngsorientenng og beredskab

Målemetoder
The Child Social Behavioral Questionnaire (CSBQ). soctai
kompetence med fokus på seks delområder
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) med fokus
på social styrke og problemadfærd med fokus på sociale
relationer, tryghed og trivsel
Qualifications and Curriculum Authonty (QCA) med fokus
på borns lænng opdelt på områder, såsom sprog skriftligt og mundtligt, matematisk forståelse, naturforståelse
osv
Fokus på overordnet læringsbegreb koncentreret om bl a
børns motivation, koncentration kreativitet samt læ
ringsdisponering

Kilde Jensun Jurisun S Rasmussen (2013) Goodman (19971, Sylva m fl (2010)
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I undersøgelsen fandt man, at \TDA-Basis-inter\'ontiøiior tjverordnet havde en positiv effekt på flere SDQ-tlimensiøner. Indsatsen havde signifikant
forbedret to af dimensionerne, hoamder rotlucoret omodonolle problemer
og adfærdsproblemer. D e ovrige dimensioner var også frjrbodret, men
forbedringorne her var dog ikke signifikante. VIDA-+--inter\'enrionen viste
også positive effekter på SDQ-dimonsioneme, men kun i forhold til adfærdsproblemer var resultatet signifikant, og effekten af interventionen var
generelt svagere end VIDA-Basis. Overordnet fandt man, at offokteme
ikke var storre for de mest udsatte born. I en del tilfælde pegede resultaterne tværtimod i retning af, at intonænrionerne ikke havde haft nøgen
effekt før de socialt udsatte børn. 1 studiet fandt man også, at der ikko
kunne påvises nøgen signifikante effekter af VIDA og V I D A + på bornenes kognitive mål (jensen, Jensen & Rasmussen, 2013),
Resultaterne fra S D Q understøtter i nøgen grad resultater, søm
tidligoro er boskiævet i dette kapitel. Interessant er det dt^g, at man i flere
lignende internationale undersøgelser har fundet, at indsatserne har haft
en særligt positiv effekt for do udsatte born. Bn årsag til donne førskel
kan være, at man i mango internationale undersogelser har udvalgt en
specifik målgruppe, som man fokuserede på. I den danske undorsogclso
var alle born i daginstitiitionerno motltagot.
Ligeledes

interessant

og overraskende

er det, at

VrDA+-

intorventiønen, der havde et ekstra fokus på aktiv føræ-ldreinddragelse,
viste en svagere effekt end VIDA-Basic. D e n svagere effekt kan ifølge
Jensen, Rasmussen & Jonsen skyldes, at V I D A + er mere kompliceret øg
den-ed vanskeligere al implementere i praksis.

SPROGLIGE OG KOGNITIVE KOMPETENCER
Mens barnets sansemotoriske udvikling (løfte hovedet, gribe legetøj, sidde op, gå, kravle osv.) i stør udslræ'kning udvikles uafliængigt af en aktiv
handlen fra forældrenes i takt med den iieurt">logiske udvikling, er bamets
sproglige utlvikling næsten udelukkende afliængig af kulturelt indlærte
færdighodor (Hostbæk & Christoffersen, 2002).
I en omhyggelig udftirl undersogelse fra Chicago, hvor borneno
blev tjbserv^eret i hjemmet, i dagj^asning og i et forskningscenter, fik man
detaljerede oplysninger o m de daglige aktiviteter og kunne på denne måde belyse dagpasningens kvalitet til førske! fra on del af de øvrige under-
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sogelser, dor alene baserer sig på nogletal ø m nonneringer, utldannolso
og lønninger. Undersogoison viste, at jo højere uddannelse personalet
havde, og jo mere samtale der var mellem voksne og b o m , jo mere f\"sisk
kontakt øg højtlæsning fantit dor sted, og jo bedre udviklede barnets
kognitive færdigheder sig. Også pæne, velordnede omgivelser med færre
voksenorienierede dekorationer syntes at kunne forudsige on relativ bedre udvikling hos børnene. Uddannelse øg stabilitet hos personalet gav on
bodre kognitiv udvikling høs boniene. Man konstaterede omvendt også,
at en mere tlikterende og kommanderende form h æ m m e d e b o m e n e s
sproglige udvikling. Undersøgelsen viste endelig, at frihed til selvvalgte
aktiviteter, stimulerende legetøj og utlviklonde legemuligheder fremmode
deres kognitive udvikling. Resultaterne var uafliængige af pasningsform,
altså o m del skele i privat urogistreret dagpleje, registeret dagpleje eller
daginstitution (Clarke-Stewart, 1987; Hestbæk & Christoffersen, 2002).
\'i\ amerikansk RCT'-sUidie evaluerede effekten af indsatsen " T h e
Slfniy Brook l.'.niergenl l_,ileracy Project" og fandi, at videreuddannelse al
personale havdo on pr)sitiv effekt på førskolebørn. Børnene blev bedre til
at genkende bogslaver, og flere kunne skrive deres navn (Tvlassetti, 2009).
Studiet ff)rogik i dot sydostlige N e w York i fem forskellige daginstitutioner med førskolebørn. T o stuer og ro pædagoger blov udvalgt fra
hver institution til at deltage i projekiet. Pædagogerne blev betalt 500
dollars før deres deltagelse. Do fik dog forst viden ø m dette, efter at de
havde tilmeldt sig projektet. Alle børn på saierno blev inviteret til at deltage. 116 børn deltog, og snierne blev tilfældigt tildelt til enten intor\'onlions- eller kontrolgmppe. Der var 57 born, som m o d t o g indsatsen, og
59 børn, som fortsatte deres almindelige hverdag i institutionen. D e r var
on større andel piger i kontrolgruppen, men ellers ingen signifikante forskelle på de 10 grupper. D e 10 pæ'dagøger blev ligeligt fordelt i henholdsvis interventions- og konirolgmppe.
1 sommerferien modtog pædagogerne 3 timers træning i ridlig
skrivning og læsning og forskellige srrategior, do kunne bruge på stuen,
lifter at børnene var kommet tilbage fra sommerferie, øg føræ-ldrene
havde accepteret deres b o m s deltagelse i projektet, blev førmålingerne
føreiagei af utldannetle tilknyttet prøjckiei, som havde flere års erfaring
mod at lave disse test. kivort barn blev testet i 30-40 minutter.
Til målingerne blev der benyitot tø standardisoretlc test, Develo|iing Skills Checklist (DSC) og Got Ready to Read (GRTU). I D S C kunne
man måle bornenes færtligheder i at genkende bogstaver og tal og deres
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ovne til at dele ord op i stavelser. G T R R or et instmmont, som kan identificere born, der kan være i risiko for senore hen at få læ-seproblemer.
Bornene fik 60 multiple choico-spørgsmål, søm omhandlede fonologisk
opmærksomhed''', "print-opmærksomhed"'** og tidlig skrivning. Børnene
fik læst sporgsmålene op og skulle poge på 1 ud af 4 billeder.
"Tlie Stony Brook Idteracy Project" foregik fra r)ktøbor til april og
indeholdt aktiviteter, som var rettet imod at utlviklo borns forste færtligheder inden før læsning øg skrivning. Aktivitotorno var byggel op omkring
tre

kategorier,

henholdsvis

fonolrjgisk

opmærksomhed,

"prinl-

f)pmæi"ksonihetl øg titllig skrivning. Til disse kategorier var der i alt tilknyttet 20 aktiviteier. i?.ksompler på aktiviteter kunne være at klap]->e i stavelser
øg en slags "Simon siger", hvor man skulle søge efter ørtl og bøgslaver.
Pædagogerne fik en ny aktivitet hver anden ugo, som de blev
bedt ø m at implementere hver dag i do følgende 2 uger. Til hver aktivitet
fulgie en pjece, som beskrev målene mod aktiviteten, og nogle tips til,
hvordan aktiviteten kunne implementeres. Hver gang on ny aktivitet blev
]">ræsentorot, var projektlederen til stede. Projektlederen fortalte øm akiiviteien, øg pædagogen kunne stille spørgsmål. Pædagogerne skulle i løbet
af de 2 oftorfølgonde uger hver lave en selvrapportering, hvor tie vurderede, i hvor høj grad de havde implementeret aktiviteten på stuen. Projektlederen var med inde øver denne selvrapportering. Projektlederen
øbser\'eredo hver pætlagog nøgle gange i forløbet og sorgetle eftorfolgende for foetlback. Mons børnene deltog i aktiviteten, målte pædagogerne børnenes kompetencer på en skala fra 0-3, se tabel 5.3.
Pædagt:)gerne blev bedt o m at gentage aktiviteten, indtil de fleste
born havde en score på 2. Pædagogerne blev opmuntret til at variere aktiviteterne, så do passede til b o m e n e s niveau.
2 uger efior don sidste aktivitet blev der foreiagei oftormålinger.
som tog udgangspunkt i samme standardiserede test s o m formålingonie.
I studiet fandt man, at b o m e n o i inter\'enliønsgruppen scorede signifikant bedre end køiiirolgruppen i tie tre kategorier: fonologisk opniærksomhetl, "print-opmærksomhed" øg tidlig skrivning, l'-'or intoivoniiønon
gonkondlo bornone i inten'entiønsgruppen 2 uel af 12 bogstaver. bTlor
intervcniionen gonkontlte de 7 ud af 12. Kontrolgruppen genkentlte for 3
ud af 12 bogstaver, og efter inten'entionen genkendte de 4 ud af 12.

17. I'onolo.^isk opmærksomhed kan defineres som opmærksomhed pii lydene, .soiii s.immetisa'ller ord.
IH. "Prml-opm.urksomlied" henviser til boms forsrnelse al naturen oj; Jeres bruj; afbilleder.
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TABEL 5.3
Barnets kendskab til bogstaver. Score fra O til 3.
Score
0
1
2
3

Kendskab til bogstaver
Ude af stand til at deltage i aktiviteten
Eksempel: Barnet er ikke i stand til at skrive nogle bogstaver i sit na vn
Begynderkompetencer
Eksempel: Bamet kan kopiere et eller to bogstaver
Moderate kompetencer
Eksempel: Barnet kan kopieie alle bogstaver etter kan selvliuske enkelte bogstaver
Kan deltage fuldt ud i aktiviteten
Eksempel: Barnet kan selv skrive alle bogstaver i sit navn i den rigtige rækkefølge

KildH Masseili 2009

Ij'.ftor inien'onfiønen kunne 18 pet. i inten^entionsgrnppon skrive tieres
navn, mens 9 pet. af børnene i kontrolgruppen evnede delle. D e n n e indsats blev rost af pædagogerne, da det var muligt for dom at implementere
aktivitotorno \ deres læreplaner Do kunne derfor indbygge aktiviteterne i,
hvad de allerede havdo opbygget (Massotti, 2009).
\L\ lignontle amerikansk RCT-studie fandt, at videreuddannelse
forbetlretle kvaliteten af pædagogerne, øg at børnene fik et større ordførråtl (Hindman, k'lrhart & Wasik, 2f)12). Studiet varede 2 år. I denne undersogoiso er tier kun resultater fra det første år.
Baggrunden før projektet var at belyse, o m indsatsen ExCBLJ.-,
IZxceptional Cøaching for liarly l.-anguago and Literacy, havtle en effekt
på bornonos ordforråd, og o m indsatsen kunne gore forskellen mellem
born, dor havde ot lille øg stort ordforråd, mindre. 1 indsatsen onskede
man at uddanne pædagoger, så de kunne klæde bornene på dl, at de skulle starte i skole.
Deltagerne i studiet blev rekrutteret fra Ire Head Start-tlaginstitiitioner i en stør by i det nordøstlige USA. DaginsdtuUønerne blev tilfældigt tildelt enren kontrol- eller inten'endonsgmppe. T o daginstitutioner med i alt 35S b ø m iiKJtltog indsatsen, mens den sidste daginstitntion
mod 183 bt^rn fortsatte som fijr. Bomone var omkring 4 år. 19 pædagoger fra inteiventitjiisgruppen og 11 pædagoger fra kontrolgnippen indvilligede i at deltage.
Pæ-dagogerne 1 inten^entiønsgnippon modtog ot års intensiv cøaching, hvor de lærte teknikker dl at udvikle børnenes ordforråd, deres
kendskab til bogstaveme og dets lyde. Hver måned mødtes pædagogerne
mod de fire coaches, og do blev præsenteret for et nyt e m n e og teknikker
forbundet hermed, eksempelvis hvordan pædagogens samtale kunne væ-
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re med til at udvikle barnets ordforråd. Coachene demonslrorodo nye
teknikker og viste videøoptagelser af andre pædagoger, som havde brugt
disse teknikker på deres stuer I den efterfølgende uge fik pætlagf)goii
besog af en coach, som obsen'eredo hende og vurderede, i hvor hoj gratl
hun havdo implementeret teknikkerne. Coachen kiggede på barnels og
pædag(jgens samtale, øg o m do brugte åbne eller lukkede spørgsmål.
Coachen så også efter, hvonddt pædagogen forklarede forskellige ords
belytlning over for bamet. Pædagogen og coachen snakkede herefter om,
hvordan pædagogen kunno gøre bedre brug af siratogierno. Yin ugo efier
kom coachen igen på besog og vurderede igen jiædagøgens implemonlering af de nye stralegier. Den proces fortsatte på ny hvor måned. Pædagogen modtog desuden materiale øg læreplaner, som demonslrorodo,
hvordan hun kunne bruge de nye strategier.
1 dot efterfølgende år fik pædagogerne mulighed for al modtage
yderligere støtte af coachen. Der er i denne undersøgelse ikke resultater
fra dot andet år.
Data blev indsamlet for og efter inter\'enrionen og boslød af
sur^'eys om pædagøgemes baggrund (demografi, uddannelse f)g erfarinj^
og data t)m bornenes demografi. Derudover bestod on stor del af data af
obsen'alionor af sniorne. D e t var coachene, som stød før obsen'ationerne. Til dette brugte de den standardiserede test Tho Classrøom Assessment Scoring System (CIASS) (Pianta, La Paro & Hamre, 2008). Der
var i projektet stort fokus på, at det blev en anden coach, som lavede forøg eftermålingerno, end den coach, som besøgte sruerne undoivojs i inlon'ontiønon.
1 siudiet fandt man, at børnene i inten'entionsgruppon ved efrermålingen havde er signifikanr større orclførråtl end børnene i kt)nlrolgruppen. Især børnene, som i formålingen havtle scoret lavt i ørtlforråd.
klarede sig signifikant bedre efter inten.'^entionen, og der var ikke længere
så slør en forskel på bornonos ordforråd. Man så ikko den sammo udvikling lir)s børnene i kontrølgruppon — hor var der statlig en slt)r forskel
mellem børn mod stort ordførråd og born mod lille ordforråd. \ln konklusion på siudiot var, at RxCELL var med lil al slotte alle b o m s læring
og ørdforråtl.
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SAMMENFATNING
Tidligere undersogelser har primært koncenireret sig ø m effekien af personalets gmndutldannelse. I disse undersogelser fandi man, at erfaring
ikke kan erstatte en gmnduddannolso, fordi uddannet personale er bedre
til at udføre pædagogisk praksis a f b ø j kvalitet og stimulere læringsmiljøer, hvori børn kan udvikle sig, bådo socialt øg kognitivt.
Både international og dansk forskning peger ligeledes på, at mere
videreuddannelse af dot personale, som tager sig af born i dagpasning,
har en positiv effekt. Vitlereudtlannelse gor personalet mere stimulerende
øg støttende og bedre til at lave alderssvarende aktiviteter samt lil at o m sætte viden til praksis, hvilket har vist sig at have en eflekt på barnets
sociale, folelsesmæssigo øg kognitive udvikling.
Videreuddannelse af personalet kan være med lil al skabe et mere positivt miljø i daginstinuiønen, hvor der i dagligdagen ikke er så
mange konflikter mellem børnene og de voksne, og hvor boniene udviser mere interesse og entusiasme over for aktiviteterne på stuen. Samtitlig
bliver pædagogerne betlre til at adressere bornenes behøv og interagere
mod børn metl forstvrrondo adfærd.
At pædagogerne modtager vidorouddannolso, har også bet^'dning
før, at de bliver betlre til at klæde bornene på til, at do skal starte i sktjlo,
øg derte kan sos al have en positiv effekt på bornenes præstationer, når
de starter i skolen.
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TABEL 5.4
Systematisk oversigt over randomiserede undersøgelser af videreuddanneLsesindsatser omhandlende adfærdsændringer hos barn og personale.
Undersøgelse

Antal børn
Interventionsgruppe VS
kontrolgruppe
53 børn 6 pædagoger VS 54
børn, 6 pædagoger

Indsatsen

Resultatvanabie

Man ønskede med indsatsen at undersøge om videreuddannelse af personale kunne reducere børns og
pædagogers negative adfærd over for hinanden.
Pædagogerne i interventionsgruppen modtog træning
og undervisning en dag om maneden over en periode på 5 måneder Her fik pædagogerne nogle redskaber til, hvordan de kunne blive bedre til at skabe
kontakt til børnene og børnene imellem

lY-TCM-indsats i
Jamaica (2009)

3 daginstitutioner med 15
stuer VS 2
daginstitutioner med 12
stuer

FOL-interventionen
(2013)
Newark, New Jersey

26 daginstituti
oner vs 25
daginstitutio
ner

Indsatsen var et pilotstudie af lY-TCM, Man ønskede
at undersøge om indsatsen havde en effekt i en
Jamaicansk kontekst.
Pædagogerne modtog 7 hele dages workshop Her fik
pædagogerne nogle redskaber til hvordan de kunne
blive bedre til at skabe kontakt til børnene og børnene imellem
FOL's formål var at give pædagoger kompetencer til
at håndtere børn med forstyrrende adfærd
Pædagogerne i interventionsgruppen skulle deltage i
fem workshops, som hver især varede 6 timer Her
var fokus på at pædagogerne skulle lære at skabe
positive relationer til børnene
Desuden fik hver pædagog besøg af en supervisor en
gang om ugen på stuen
Derudover fik pædagogerne tilbud om at deltage t en
90-minutters-workshop hvor fokus var på stress

I studiet fandt man en signifikant effekt i børnenes off-taskopførsel - børnene i interventionsgruppen var blevet mere opmærksomme og bedre til at fuldføre opgaver
Desuden tandt man en signifikant effekt i pædagogernes brug af
negative ytringer over for børnene. Pædagogerne i interventionsgruppen brugte færre negative ytringer og blev bedre til at skabe
et positivt miljø pa stuen De gav færre kommandoer til børnene
end tidligere Man fandt samme signifikante effekt hos børnene i
interventionsgruppen
I studiet fandt man, at interventionen havde en signifikant effekt pa
pædagogernes negative adfærd. Omfanget af den negative adfærd faldt med 50 pet, i interventionsgruppen, hvor den negative
adfærd hos pædagogerne i kontrolgruppen steg med 50 pet
Børnene i interventionsgruppen udviste signifikant mere passende
adfærd og mere interesse og entusiasme over aktiviteterne på
stuerne end børnene i kontrolgruppen
I studiet fandt man en signifikant effekt ved pædagogernes relationer til børnene Pædagogerne i interventionsgruppen blev bedre til
at adressere børnenes behov og interagere med børn med forstyrrende adfærd Børnene i interventionsgruppen havde færre konflikter med børnene på stuen og pædagogerne end tidligere

The Incredible
Years (lY) Teacher Classroom
Management
(TCM) {2013)
Engelsk indsats

Tabellen fortsættes

TABEL 5 4 FORTSAT
Systematisk oversigt over randomiserede undersøgelser af videreuddanneisesindsatser omhandlende adfærdsændringer hos barn og personale
Lindersogelse

Sammenligning af
to indsatser 1dags workshop vs
5 dages intensiv
træning (2012}
Amerikansk studie

Antal born
Interventionsgruppe VS
kontrolgruppe
DervarioitBS
pædagoger fra
27daginstitu
tioner 18 del
tog 1 workshopgruppen

og modeltog i
intensivgruppen

Dansk undersogel
seA^IDA (2011
2013}

Kilde

89 daginstitutioner vs 40
daginstitutioner

Indsatsen

Resultatvanabie

Man ønskede at undersciqc hvilken af de to indsatser
der havde den største effekt Pædagogerne som
var I workshopgruppen modtog en l-dags workshop hvor pædagogorne skulle lære nogle positive
strategier de kunne bruge ift børnenes adfærd Den
anden indsats bestod af samme l-dags workshop
efterfulgt af 4 dages intensiv træning hvor pædagogerne fik mulighed for at arbejde med strategier
ne! praksis over for en gruppe børn
Begge grupper havde mulighed for konsulenlstøtte
Formalet med indsatsen var at belyse om kvalitet i
daginstitutioner kunne styrkes ved at uddanne pædagoger og ledere til at arbejde mere teoretisk oq
systematisk
Indsatsen forløb over 2 år
Pædagogerne og lederne i interventionsgruppen
deltog 117 undervisningsgange Her fik de undervis
ning i metoder til at omsætte den sidste nye forskning I praksis med henblik pa hvad der virker og
hvad der ikke virker for udsatte born

I studiet fandt man at pædogoqernp i intensivgruppen var blevet
bedre til at håndtere bornenes adfærd og til at instruere dem Hos
pædagogerne i intensivgruppen fandt man en signifikant effekt i
deres brug af ros over for børnene De roste mere end pædagogerne I workshopgruppen

Man fandt at VIDA-indsatsen havde en signifikant effekt på adfærdsproblemer og emotionelle problemer i interventionsgruppen Man sa at bornene havde færre adfærdsproblemer og emotionelle problemer Man fandt ikke at effekterne var større for de
most udsalte børn Man fandt ingen signifikante effekter af VIDA
pa bornenes kognitive m<)l

Hutchings mtL (2013) BaVet HeiininghammfL |2009) Fahianomtl (2013) Jensen Jensen S Rasmussen (2013) Moms m i l (2013)
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TABEL 5.5
Systematisk oversigt over randomiserede undersøgelser af videreuddanneisesindsatser omhandlende kognitive og sproglige kompetencer
Undersøgelse

The Stony Brook
Emergent Literacy
Project (2009)
New York

ExCELL-ind satsen
(2012}
Amerikansk studie

Kilde

Antal børn
Interventionsgruppe VS
kontrol
gruppe
57 børn 5 pædagoger vs
59 børn 5
pædagoger

Indsatsen

Resultatvanabie

rormalet med undersøgelsen var at evaluere indsatsen og undersøge om den havde en positiv effekt på
børnenes kendskab til bogstaver og kompetencer
inden for skrivning Projektet foregik fra oktober til
apnl Pædagogerne fik hver anden uge en ny aktivitet som de skulle praktisere i klassen Der var supervisorer tilknyttet projektet som fortalte dem om
aktiviteten og gav ideer til hvordan de kunne inkor
porere aktiviteten i dagligdagen

I studiet fandt man, at børnene i interventionsgruppen scorede
signifikant bedre De genkendte flere bogstaver og flere at børnene I interventionsgruppen kunne skrive deres navn

To dagsinstitu
tioner med
358 børn. 19
pædagoger
VS En daginstitution med
183 børn, 11
er

I studiet ønskede man at videreuddanne pædagoger
sa de kunne klæde børnene på til de skulle starte i
skole Desuden ønskede man at undersøge om ind
satsen kunne gøre forskellen mellem børn der hav
de et lille ordforråd og stort ordforråd mindre Pæ
dagegerne i interventionsgruppen modtog et ars
coaching hvor de lærte teknikker til at udvikle børnenes ordforrad

i studiet fandt man at børnene i interventionsgruppen havde et
signifikant større ordforråd end kontrolgruppen Især børn som
før interventionen havde scoret lavt i ordforråd klarede sig signifikant bedre efter interventionen

Hindman Ernart S Wasik (2012) r'a^etti (2009)
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TABEL 5 6
Systematisk oversigt over randomiserede undersøgelser af videreuddanneisesindsatser omhandlende inddragelse af forældre
Undersøgelse

PEP-indsatsen
(2010)/Grup
petrænings
program til bade
pædagoger og
forældre
Koln Tyskland
Parent-Corps
(20131
New York

K de

Antal børn
Interventions
gruppe vs
kontrolgruppe
91 børn vs 64børn

I alt deltog 10
daginstitutioner med 26
stuer
561 børn vs
489 børn

?rGtmarn'l (2013i '-ani=rrmfl (2C10|

Indsatsen

Resultatvanabie

Formalet med indsatsen var at evaluere effekten af
PEP på børnenes adfærd forældrenes og pædagogernes praksis og pa forældre-barn-interaktion
Både forældre og pædagoger fik træning i hver 10
sessioner der varede 190-120 minutter Forældre
og pædagoger var i forskellige grupper Til hver session var der et forskelligt fokus fx hvordan man
kunne blive bedre til at fokusere pa det positive i
børnenes adfærd
Indsatsens primære fokus var pa i en tidlig alder at
forbedre barnenes akademiske præstationer og
skabe mere støttende adfærd over for børnene bade
1 daginstitutioner og i hjemmene
Forsøget varede 4 ar, hvor man fulgte børnene fra de
startede i børnehave til de begyndte i børnehaveklasse
interventionen indeholdt 26 gruppesessioner for
familierne
Pædagogerne modtog det første ar fem gruppebase
rede aktiviteter 2 dages aktiviteter i det andet tredje og fjerde ar
Forældre og pædagoger fik nogle strategier som de
kunne bruge over for børnene sa de blev bedre tiL at
rose barnet for passende adfærd

Hos de forældre som havde deltaget i minimum fem sessioner
fandt man at indsatsen havde en signifikant positiv effekt Mødre
ne I interventionsgruppen oplevede mindre forstyrrende adfærd
hos deres børn og forældrene viste mere varme over for børnene

I studiet fandt man at børnene i interventionsgruppen havde en
signifikant højere score i kognitive færdigheder end kontrolgruppen når de gik i børnehaveklassen De klarede sig langt bedre i
læsning sknvning og matematik Man fandt også at det havde en
signifikant effekt hvor mange sessioner forældrene havde delta
get 1 For hver gang forældrene deltog i en session blev barnets
læse præstation forbedret

DSK-S4VX817 - fb-skan - 06-05-2015 -13:06 - SEPBARCODE: 0U211PE1939

KAPITEL 6

ANDRE KVALITETSPARAMETRE

I dette afsnit behandles en række k\'alitetsparametre, som ikke er indgået i
de tidligere kapider, hvor vi især har belyst nogle pædagogiske curricula,
som har vist sig af betydning for bomenes trivsel og udvikling, l-lenidovcr
har vi belyst normeringer, gnippestorrelse og personalets uddannelse, som
anses for at være centrale k\'alitetsparametre. E n lang række kvalitetsparametre har derudover vist sig at være af bet)'dning både for selve dag|">asningens kvalitet i hverdagen og for bornenes udvikling. Ud over voksenbam-kontakten kan fx nævnes forældreinddragelsen og barnets fysiske
udfoldelsesmuligheder samt hygiejne og pladsforhold, som kan være af
betj'dning for barnets suudlied. Vi vil i det folgcndc gennemgå nogle
forskningsresultater, der belyser disse forhold, vel vidende at mange andre
|iarametre kan vise sig at have bet}'dning for dagpasningens kvalitet.
Vores gennemgang er således langt fra at være u d l o m m e n d e i
forhold til den model, vi skitserede i kapitel 1, se figur 1.2. l?-n række kvaliletsparamelre medtages således ikke i denne nij^pori. selvom tie har belytlning for dagpasningens kvalitet. D e t drejer sig o m forhold, der traditionelt inddrages som kvalitefsparametrc som fx ff)rhold, der regulerer
arbejdsmiljoet i en daginstitution. D e t kan fx være arbejdsbetingelser,
ledelsesform og ledclsesk\'alitct, løn og jobtilfredsslillelse.
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VOKSEN-BARN-KONTAKTEN
Som det netop er gennemgåci i kapitel 4 o g 5, kan en lavere normering
samt et bedre uddannei personale forbedre kontakten mellem barn og
voksen. Flere forskere peger på kvaliteten af interaktionen mellem barn
og voksen som den mest betydningsfulde enkeltfaktor i daginstitutionen.
For eksempel fandt Mashburn og kollegaer, at barn-voksen-interaktionen
var den parameter, der havde den slorste og mest konsistenie sammenhæng m e d bornenes udvikling. Kvaliteten af stottende inslruktioner i
voksen-barn-interaktionen var positivt associeret med barnets akademiske færdigheder, mens kvaliteten af den emotionelle stotte i interaktionen
var positivt assrjcieret med en hojere vurdeiing af barnets sociale færdigheder fra pædagogen (iV'lashburn m.fl., 2008).
Vigtigheden af børns kontakt med voksne skal ikke undcnairderes, idet især samtale og karakteren af denne udvikler borns sproglige
færdigheder. I en amerikansk undersogelse blev 3-årige born obser\'eret
særskilt i i alt 20 timer fordelt over en uge og i forskellige naturlige omgivelser, som barnet var vant til. 3 og 4 år efter blev barnets efterfolgende
bomehaveklassclærcre spurgt om barnets kompetencer i skolen. Den
tankevækkende konklusion var, at adgang ti! og leg med skolerelevante
objekter som boger, klodser med lal og bogstaver osv. ingen betydning
havde for den efter fo Igen tie vurdering af akademisk kompetence. Deritnod var barnets inieresse i at starte en samtale og vedligehc^lde denne
forbundet med en bedre vurtlering (^Tudgc m.fl., 2003). Selvom dette
selvfølgelig hænger sammen ined pædagogens egne karakteristika og
præferencer, stiller siudici sporgsmål ved relevansen af fx legetøj med
fokus på akademisk indlæring og understreger vigtigheden af at prioritere
tid og plads til samtale mellem barn og voksen i forbindelse metl at forberede barnet til skolegang.
Starter et bam i skolen med dårlige forudsætninger før succes, er
der en stor sandsynlighed for, af det ender i en ond spiral, øg af det dermed aldrig når op på niveau med jævnaldrende born. En mulighed til at
stotte op o m udviklingen af barnets ordforråd kan være højtlæsning, som
især kan tænkes at være gavnligt for born, hvor der tales et andel sprog i
hjemmet. I et forsog med 96 tilfældigt udvalgte bornehaveborn fra 7 skoler blev et hojtlæsningsfors(jg således testet. Små grupper på 3-5 børn tik
læst højt af deres lærer 108 gange i en halv time, fordelt på 20 6-dagescykler, hvor der blev læst lo bøger pr. cyklus. Hele forsogei forlob ø\'er 7
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måneder. TTl hver historie blev tre nve ord, som var vigtige for forståelsen af historien, udvalgt øg specifikt forklaret m e d synonym. 1 lobet af
hver cyklus blev historierne diskuteret og genfortalt af børnene, alt imens
de nve ord blev genopfrisket. D e n n e gruppe blev sammenlignet med en
køntrtilgruppc, som ikke fik læst historier, men i stedet blev trænet i Ivde
og b<jgstaver.
Forsøget viste, at de born, som havde været med i forsøget,
havde en storre vækst i det eksplicitte undennste ordførråd i forhold til
kontrolgruppen, øg at dette gjaldt alle bornene, uanset deres ordforråd
ved forsøgets start. I modsætningen hertil viste forsøget ingen effekt på
det ordforråd, som ikke eksplicit var blevet indlært, idet det her var børn
med det største initiale ørtlforråd, srjm viste størst udvikling på n^ærs af
forsøgs- øg kontrolgruppen. Sidstnævnte går, søin forfatterne selv nævner, imf)d tidligere resultater, som viser, at b o r n lærer ukendte ord af at
blive tilfældigl udsat for dem i en kontekst af historieøplæsning. Dette
forklares ved, al tier her var tale øin en mere langsigtet virkning, idet evalueringen forsi fantll sted, 7 måneder efter at eksperimentet starlede,
modsat tendensen i tidligere untlersogclser, hvor evalueringerne fandt
sled umiddelbart efter intei-ventionen (Coync m.fl., 2004). Eksperimentet
peger såletles på muHghetien for at hjælpe svage born på vej ved at give
forslag til, hv(irdan dette kan gores i en hojtlæsningssituation.
Succes i skolen er ul en vis grad defineret af både evner og interesse, og netop skoleparathed er en af de centrale result2t\'ariable, som
undersøgelserne anvender for en succesfuld indsats. 1 en forsknings gennemgang opsummerer Arnold øg Døctorøff, at en måde at styrke bornenes evner og interesser tidligt på er ved at fokusere på børnenes indsals, læring og proces fremfor resultat af aktiviteten, idet dette st)Tker
borns motivation og vedholdenhed (Arnold & Doctoroff, 2003).
Fantuzzo og kollegaer fokuserer ligeledes på skoleparathed øg
konkluderer, at det er vigtigt for barnet i tiden for skolestart at lære sociale evner og at skabe succesfuld kontakt med jævnaldrende før senere
at kunne opnå social og skolemæssig succes. E n af de primære metoder
for barnet at tilegne sig disse kundskaber på er gennem leg med jævnaldrende, hvor l^arnei kan afprove sociale roller og regler (Fantuzzo m.fl.,
1995), og her k o m m e r bomehaven ind som en oplagt arena for denne
socialiscrings]5roces.
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FORÆLDREINDDRAGELSE
J o betlre kontakt, der er iiiellem dag|5asningen o g hjemmet, jo hurtigere
vil eventuelle problemer kunne tages op, og jo mere kontinuitet, jø flere
positive følelser øg jo mere trj-ghed i forbindelse med pasningen vil barnet opleve. I:'r der en god kontakt med forældrene, vil personalet desuden have bedre forudsætninger for at forstå bamet og dets udvikling og
således støtte barnet optimalt (Frede, 1995). 1 enkelte tilfælde kan udsatte
forældre generelt have svært ved at udnytte de tilbud, dagpasningen giver.
Dette vil være tilfæltlet, hvis okr^nomiske, sociale og personlige problemer har skabt en kaotisk situation (Aldcrson m.fl., 2008).
En hel del af den internationale forskning vedrørende forældrcdellagelse finder sled i forbindelse med intcn'^entioner rettet mod fattige minøritetsbr>rn i byerne metl risiko for negativ udvikling. Ydermere er en del
af disse inlcr\'entioner otte rettet mød forældrene, deres involvering og
deres engagement ud fra en "økologisk" tankegang, som bygger på, al inten^entiønen virker bedst, hvis der stoltes op om hele barnets miljo. 1 en
række programmer med højkvaliictsbomehaver i USA har man derfor inkluderel hjemmebesøg og træningsprojekter med forældrene i inter\'entionen. Nogle ertaringer viste, al højrisikofamilier havde mest glæde af
hjemmebes(Jgene (Olds, 1988; Sweet & Appelbaum, 2004). mens andre
undersogelser viste, at de førældre, rjg dermed b ø m , der havde mest glætle
af træningen, kom fra de hojere socioøkonomiske grupper (I^undahl &
I,ovejoy, 2006). I:!n af gmndene ri! dette overraskende resultat kunne være,
at de pågældende træningsprogrammer ikke var tilpasset de problemer og
bekymringer, der optog f(^rældre, der opfostrede deres b o m under sæ'riigt
stressende og belastende omstæntligheder (Gottfredsøn m.fl., 2006).
Som eksempel på et projekt med førældre træning, som havde et
mere ekstremt mål, kan nævnes Chicago Child-Parent Centers (CPC),
der krævede, al forældrene opnåede en high school-uddannelse under
forløbet. Med forbehold for, at "foræ^ldredcltagelsen" dermed både inkluderede forældrenes engagement i deres eget øg deres børns uddannelsesforlob, pegede undersogelser af CPC på, at en oget forældredeltagelse
skabte bedre kognitive evner hos bornene, en lavere ungdomskriminalitet og en højere raie af high school-uddannelse blandt bornene (Clements, Reynolds & hlickey, 2004; Reynolds, O n & Topitzes, 2004).
Samlet set t^'dcr de internationale fiDrskningsresultater på, at en
god k<jntakt mellem barnets forældre og dag]:)asningsinsUtutionen kan
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bitlrage positivt til barnets udvikling. Desværre kan barrierer som sprog,
uddannelse, social baggrund samt forskellige kulturelle

fotventninger

skabe problemer i kontakten mellein barnels hjem og dagj^asningen.
Dette kan være noget, personalet skal være ekstra opmærksom pa, således at de svagere stillede forældre kan få slotte lil al opnå kontakt.
Det er vigtigt for kvaliteten i daginstitutioner, at pædagoger kan
utlvise en støttende adfærd over for børnene. Mere undersogelser påpeger dog vigtigheden af, at daginstitutionerne øg hjemmet samarbejder, og
at forældrene involveres mere i barnets læring. Mere indsatser har derfor
fokuseret på videreuddannelse af både fi)rældre og pæ'dagt)gcr.
lin af disse indsatser er P l i P (Programme før K'lxternali/'.ing Problem behaviour), som er et gruppetræningsprøgram til både pædagoger
og fijrældre til born med adfærdsproblemer i alderen 3-6 år. Formålet
med indsatsen var at evaluere effekten af P E P på børnenes atifærd, foræklrenes og pædagogernes

praksis og på

førældre-barn

interaktion

(Hanisch m.fl., 2010).
Indsatsen foregik i Koln i Tyskland. 62 daginstitutioner blev
bedt ø m at lave en screening af deres børn på stuerne ud fra en standardiseret test "Child Behaviour Checklist". I ah blev 2.845 born ratet af
deres pædagoger. Forældrene til disse b o m blev kontaktet og bedt o m at
bruge samme screeningsinstrument. Ud af disse færdiggjorde 1.878 forældre screeningen. Eksempler på spørgsmålene i screeningen kunne være "diskuterer dit b a m meget?", "kan dit barn ikke sidde stille?". Ved at
benytte sig af tlenne test blev det sikret, at der kom born med i undersøgelsen, søm var i højrisiko for al utlviklc adfærtlsproblemer. ["''orældrcne
lil de 15 pet. af bornene, der fik dårligst testscorc, blev Iierefter inviteret
til at deltage i undersøgelsen. ITeraf valgte 88 førældre ikke at dcllage,
hvorfor den endelige stikprove bestød af i all 155 born fra 54 børnehaver
med 1-6 tidtagende born i hver. Hver tlaginslilution blev tilfæltligt tildelt
kontrol- eller inten-entionsgruppen. Da der var en antagelse cjm, at nogle
forældre i inten,'entionsgruppen ville faltle fra, blev denne gruppe gjort
slorre fra stari. Kontrolgruppen bestfid af 64 børn, øg inten^entionsgRippen af 91 b o m .
T ø forskere besøgte inden intetvcntionen familierne og intlsamlede data. Dette bestod af interx-iew, akademiske test og adfærdstest af
føræltlrene. D e forældre, som brugte meget tid på tieres born, blev videooptaget, mens de legede med børnene. Forskerne ratede bornenes
adfærd imens. Forældre blev betalt 25 euro pr. familiebesøg øg 10 euro
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for hver lest, som de udfyldte og alleveretle. Pædagogerne blev også
screenet.
Både forældre og pædagoger fik træning i hver 10 sessioner, der
varede 90-120 minutter. P'ørældre øg pædagoger var i forskellige grupper.
Sessionerne blev holdt ugentligt i børnehaven af den samme psykoløg.
Til de forste tre sessioner var der fokus på at skubbe opmærksomheden
fra prol^lememe til at fokusere på både det positive og negative i barnets
adfærd og til at fokusere på barnefs kompetencer. Forældrene og pædagogerne fik nøgle redskaber til, hvordan tie kunne erhver\'e sig ny energi
og undgå stress. I de næste tre sessioner var der fokus på at få defineret
nogle regler, som kunne bruges over for bornene båtle i hjemmene øg på
stuerne. Her fik både pædagoger og forældre nogle kompetencer til,
hvordan de skulle tackle upassende og passende atifærd. 1 de sidsle Ire
sessioner var der fokus på specifikke situationer med bornene. Unden'cjs
i forlobet var der hjemmeopgaver, som skulle loses, og der var mulighed
for telefonisk supcn.-ision.
Eftermålingernc blev foretaget 8 uger efter tlen sidste session og
bestod af samme test, som blev anventlt ved formålingerne. Resultaterne
fra eftermålingen viste, at mødrene i interx'entionsgrupjien oplevede
mindre forstyrrende adfærd hos deres b o m , øg forældrene viste mere
varme over for deres børn. Mange af forældreparrene, som var i interventionsgruppen, deltog ikke i alle sessioner, og det var især hf)S forældre,
som dellog i mere end fem sessioner, al man kunne se den største udvikling. H o s denne gruppe forældre havtle intlsatsen en positiv signifikant
effekt. Pædagogerne meldte også tilbage, at bt>rncne havde færre adfærdsproblemer end tidligere (Hanisch m.fl., 2010).
1 et andet stutlie, som tjgså har fokus på t'orældreinddragelse,
fandt man, at interventioner, som forbedrer Ijåtle miljøet i hjemmel øg
daginstitutionen, viser lovende fremskridt i børnenes akademiske præstatit>ner (13røtman m.fl., 2013).
Studiet er et randomiseret kontrolleret forsøg, som evaluerer
indsatsen "Parent C o r p s " og dens betydning for børnene, pædagogerne
og forældrene. Undersøgelsens fokus var på børnenes akademiske præstationer, øg man onskede, at der både i daginstitutioner øg i hjemmene
kom en mere støtlende adfærd øver før børnene. Derudover var del stutliets formål, af forældrene skulle involveres mere i bornenes utldannelse.
Forsøget varede i 4 år og blev udfor! i to områder i N e w Yt)rk,
hvor der boede mange undeiprivilegerede minøriteistamilicr. 1 forsogei
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fulgte man Ijornene i 4 år, fra bornehave ti! de startetle i børnehaveklasse. I
alt deltog 10 daginstitutioner med 26 smer. Der var i alf 1.050 born, som
deltog i prf)jektet. Bømene blev tilfældig tildelt enten konti'ol- eller intervendonsgnippen. Der var 561 b ø m i infer\'entiønsgruppen og 489 b o m i
kontrolgruppen. Bornene var omkring 4 år, da de startede i projektet.
lnter\'-cndønen indeholdt 26 gruppesessioner for familleme, som
var førdelt over 13 gange. Disse sessioner blev altid holdt efter skoletid.
Her blev der bl.a. fait øm prolalemlosning og om, hvordan de bedst muligt kunne stotte bornene. Til gruppesessionernc blev der lavet rollespil,
som skulle give føræltlrene nt)gle praksiseksempler på, hvordan de kunne
håndtere bornene. Inten'entionen indeholdt også videreuddannelse af
pæ'dagogerne. Dette inklutlerede gruppebaserede aktiviteter i 5 dage det
forste år og 2 dage i det andet, iretlje og fjerde år. Her blev der introduceret strategier, øg tier var også indivitluellc konsultationer. Formålet
med inten'entionen var at give førældre og pædagoger nogle strategier,
som de kunne bnigc i deres m o d e med barnet. D e skulle bl.a. lære at bhve betlre til at stolte t)g røse passentle atifærd høs barnet.
Det] primære udfaldsvariabel, bornenes akademiske præstationer,
blev målt i slutningen af børnehaveklassen. Obsen^atorer, som ikke vidste, hvem der havde motltagef interventionen, testede bornenes læsepræslationcr. skrivepræstationer og matematiske præstationer. Til dette blev
anvendt en standardiseret lest, K T E A (Kaufinan Test øg Educational
Achievement). Bornene var i gennemsnit 5,74 år, da de blev testet j
KTIJIA. Børnene var ved inlen'cntiønens start blevet testet i deres skoleparathed. Til dette blev benyttet DIAl.,, Diagnøsiic Indicator for the Assessmcni (Mardcll-Czudnowski &c Goldenberg, 1998). Den sekundære
øtitcome, udviklingstfJi'løbet i akatlemiske præstationer fra bornehave til
bornehaveklasse, blev målt af pædagogerne inden inierventionen og efterfølgende en gang hvert år i Ixjrnehaven øg i børnehaveklassen. D e n
blev målt ud fra en skalatest tra l~5, hvor 1 belod, at barnet lå langt under gennemsnittet, og 5 belod, at barnet klarede sig meget fint i forhold
til gennemsnittet.
I studiet fandi man, al børnene i intena-ntiønsgruppcn havde en
signifikant hojere score i akademiske præstationer end bornene i kontrolgruppen, når tie gik i børnehaveklassen. Børnene i interventionsgruppen
udviklede sig langt mere inden for læsning, skrivning og matematik i lobet af de 4 år end konlrolgrupj5cn. 1 studiet fandt man også, at det havde
betydning for børnenes præstationer, hvor mange sessioner forældrene
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dellog i. For hver gang forældrene deltog i en session, blev barnets læsepræstation forbedret (Brotman m.fl., 2013).

KULTURELLE FORSKELLE
Det kan være interessant al se på forskellige kulturer med hensyn til idealet for børnepasning, idet denne kan variere voldsomt. D e t er præcis,
hvad Nelson og Schutz (2007) har gjort i deres dybdegående analyse af
fo

amerikanske

bornehaver,

hvor

fokus

er

på

"arl^ejderklassens"

og "middelklassens" forskelligheder. Det kunne generelt obsen^eres, at
der var førskeilige opdragelsesmønstre, som gjorde sig gældende mellem
søciale klasser (Dumais, 2006; Nelson & Schutz, 2007; Tudge m.fl.,
2003). Mens middelklassen således diskuterede og var i dialog med deres
børn, gav begrundelser for evenmelle restriktioner øg opmuntrctle barnet
lil al tage stilling samt argumenterede før egne holdninger, var arbejderklassens øptlragelsesmetoder i hojere grad præget af autoritet og fokus på
al adlyde. Middelklassens born blev dermed trænet i deres eget værd, retten til at stille krav samt i færdigheder, søm er nyttige i en skolemæssig
sammenhæng, mens arbejderklassens b ø m i hojere grad oplevede restriktioner (Nelst)n ik. Schulz, 2007). Samtidig var middelklassens opdragelsesmetode dyr al overfore til daginstitutionerne, idet de krævede et hojere uddannet personale og mere inieraktion mellem den voksne og barnel,
dvs. en lavere barn-til-voksen-ratio. Ydermere havde førældre en tendens
til at vælge en dagiiasningsform. søm passede til deres egen øpdragelsessiil, dvs. ai de sociale mønstre og klasseforskelle reproduceredes (Nelson
&. Schut/.. 2007). Denne tese blev undersøgt hos Nelson og Schutz gennem et flerårigt grundigt antropologisk studium af tø amerikanske bornehaver metl en oven-ægt af henholdsvis arbejderklasse- øg middelklasseljorn i alderen 3-5 år.
Konklusionen på undersøgelsen understøttede den ovenstående
tese, itlet der især var forskel på processerne i de tø daginstimtiøner, specielt, hvad angik mængden af voksen-barn-inferaktion, samf hvilken type
interaktion tier var tale om. I'crsonalet i middelklasse-bornehaven var
således meget lil stede for bt)rnene og i deres leg, sparrede konstant med
dem og endte dermed nogle gange med al kontrollere og definere legen
(jg dens tormål i modstrid med den tidligere anbefaling ø m børneinitierctie læringsaktiviteter. Interessant nok betod dette, at kontakten mellem
bt")rnene i middelklassens børnehave i langt højere grad var præget af
konflikter. I modsætningen hertil var der langt friere rammer i arbejder-
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klassens institution med en lavere grad af voksenkøntaki øg eget ansvar
for konfliktlosning (Nelson & Schutz, 2007). Det er desuden værd at
nævne, at begge børnehaver blev vurderet af det omgivne samRmd til at
være af høj kvalitet, hvilket påpeger behovet for at holde sig før oje,
livordan "kvalitet" bliver defineret førskellige steder, og hvilket kriterium
kvaliteten vurderes ud fra (Nelson &: Schutz, 2007).

FYSISK UDFOLDELSE
Der er i de senere år forsket en del i, hvorledes fysiske aktiviteter kan
udsætte æltlre menneskers aldringsproces (Colcombe & Kramer, 2003;
Tomporowski m.fl., 2008). Eksperimenter både med dyr og mennesker
understoller en hypotese øm, at regelmæssige gentagne fysiske øvelser
over indflydelse på den del af lijcrnens funktioner, der bl.a. har med
mentalt liclbrcd og kognition at gore. Erfaringer med ældreforskningen
har fået nogle forskere til at fremsætte en hypotese øm, at systeinatisk
fysisk aktivitet hos børn ville have en storre indflydelse på hjernens udvikling, entl man kunne observere hos de æ'ltlre (^rømpørowski m.fl.,
2008). Forskning i. hvordan fysisk udfoldelse kan påvirke børns kognitive udvikling, er imidlertid slet ikke foregået i el

tilsvarende

omfang

(Tomporowski m.fl., 2008). Idvon'idt hypotesen kan udvides til at omfatte førskolebørn, mangler (jgså at blive udforsket.
L'!n af de aknviieter, der kendetegner højkvalitetsbornehaverne,
er stimuleringen af barnets motoriske udvikling og dets sociale samt kreative færdigheder. I en række systematiske litteraturoversigter har man
belyst sammenhængen mellem, hvortlan et loft i skolebørns fysiske aktivitetsudfoldelsc kan tænkes at påvirke deres kognitive og mentale udvikling
(Ahn & Fetlewa, 2011; Singh m.fl., 2012; T'omporowski m.fl., 2008;
Trudcau & Shephard, 2008; Verburgh m.fl., 2013). Fiir eksempel foreslås
det søm en arbejdshypotese, at inaktivitet har en pt)tenfiel skadelig effeki
for de stmkmrer øg kinktioner i hjernen, som danner baggruntl for skoIcpræslatiøner (Chaddøck m.fl., 2011).
Mange af untlersogelserne omhandler skolcborn inden teenagealderen. EA randomiseret kontrolleret forsog af 8-9-årige, hvor den ene halvdel deltog i et 60 minutters f)'sisk aktivitetsprogram 5 dage o m ugen i 9
måneder, udviste en ogel hjerneaktivitet i den del af hjernen, der har med
kognitiv kontrol at gore, sammenlignet med kontrolgruppen, der stod på
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ventelisten (Chaddock-l-leyman m.fl., 201,3). Men det er mvlsomt, o m
erfaringer fra de ældre aldersgrupper af b(jm og unge uden videre kan
overføres til forskolciiornene, førtli deres lege netop bcg\'nder at skifte
karakter, når de bliver mere end 5 år gamle. I den alder er det i højere grad
lege, hvor man samarbejder, formelle lege, konkurrencer øg gruppeorienterede aktiviteter (Parien, 1932; T'immøns, Naylør & Pfeiffer, 2007).
1 førskolealderen er fysiske aktiviieter måske korrekt afgrænset
som lege, dvs. sponiane aktiviteter, søm b ø m e n e finder m o r s o m m e , og
som de kan koncentrere sig o m for aktivitetens egen skyld, uden at den
tjener noget andet formål (Burdette & Whitaker. 2005; Gabbard, 2004).
l^er er efterhånden en omfattende forskning, der viser, at lege er af betydning før barnets kognitive, fysiske, srjciale og emøtiønclle udvikling
(Burdette & W^iifaker. 2005; Ginsburg, 2007; T i m m ø n s , Naylor &
Pfeiffer, 2007).
Beherskelse af grov motorik øg finmotorik er i en rivende udvikling netop i denne altlersgruppe. Det synes derfor indlysende at udvikle
lege, der neløp st^'rker udviklingen af motoriske færdigheder.
Oev er kun funtlet ganske få eksperimentelle untlersogclser af f\'sisk Lidfoltlelse øg tlennes betytlning for barnets kognitive udvikling øg
psykiske velbefindende.
De tidligere systematiske lilteraiurgcnncmgange af eksperimentelle undersøgelser ai sammenhængen mellem fysisk udfoldelse og udvikling af selvværd fandt kun en enkelt undersøgelse af førskolebornene
(Ekeland m.fl., 2005; T i m m ø n s , Naylør & Pfeiffer, 2007). Undersøgelsen
var et rantlomisereret

kontrolleret ekspcrimeni med born i 3-5-års-

akleren, der deltog i en danseaktivitet. Her kunne man obsen^ere, at børnene utlviste slorre selvtillid entl bornene i kontrolgruppen, tier i mellemtiden legede udendørs (IJ'keland m.fl., 2005).
Del er således antagelig det første af de ganske få eksperimentelle forsog, der er gennemfort med forskøleborn, der er blevel udfort med
det formål al undersoge, om intlsatsen kunne forbedre børnenes fysiske
helbred og deres selvværd. l!)et var endvitlcrc hensigten at undersøge,
o m indsatsen betød, al børnenes spontane motoriske aktivitetsniveau
ogedes (Alpert m.fl., 1990).
Indsatsen bestotl af et program ai aerobic-øvelser, 30 minutter
dagligt i 8 uger, mens kontrolgruppen var involveret i udendørs leg.
Øvelserne var tilstræbt sjove for børnene, som var i 3-5-års-alderen.
Øvelserne var fx "lad øs liøppe som en kænguru, en kanin eller en frø".
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eller korte sprint, hvor man skulle råbe dyrelvde, mens man løb. D e r
kunne være øvelser, hvor man skulle sparke i luften som et æsel eller
muldyr osv. Man skiftedes til at have forskellige roller i legens organisering, og børnene var med til at vælge musikken, som var udvalgt fra p o pulære hits på toplisterne.
Indsatsen gav ikke generelt bedre sundhedsvaner, men ud over
en førbedring af bornenes kredslob kunne forskerne også konstatere en
signifikant forbedring af deres selvværd og adrælhed sammenlignet metl
kontrolgruppen. Selvom eksperimentet kun omfattede 24 børn — inetl 12
børn i indsatsgrtippen og 12 i kontrt)lgruppen — så var førskellene mellem for- øg eftermålingernc i de to grupper så markante, at det ikke kan
skyldes tilfæklighetler (Alpert m.fl., 1990).
Et lignende eksperiment med 30 minutters lege dagligt igennem
et I O-ugers program gav eksperimentgruppen en højere selvtillid end
kontrolgruppen.
Dette aspekt er også blevet taget særskilt op i en randomiseret
kontrollerer undersogelse af effekten af et kreativt danse- og bevægelsesprogram (I_-obo & Winsler, 2006). Her blev 40 born på 3-5 år fra Head
Start tilfældigt sat i enten en danseklasse eller en kontrolgruppe. Bornene
i kontrolgruppen deltog i aktiviteter, søm var almindelige før bornene at
foretage sig i instimtiønen. Alle mødtes en halv time tø gange ø m ugen
over 8 uger. Forældrene til b ø m e n e fik beskrevet, hvad forsøget gik ud
på, men ikke hvilken gruppe børnene kom i, ligesom personalet blot fik
fortalt, at alle bornene skulle lave noget med "dans, bevægelse øg andre
aktiviteter".
Bornenes sociale kompetencer blev tydeligt forbedret i sammenligning med køntrølgrtippen (LaP'reniere & Dumas, 1996). 1 den efterfijlgende vurdering af børnene, som blev forelaget af forældre og personalet,
blev gruppen, stim havde danset, således \'urtlercl tit at have langt bedre
sociale færdigheder og mindre problemalisk opførsel end tidligere.
Forfatterne foreslår, at en del af forklaringen kan være, at dansen
i høj grad var fokuseret på at inkludere bornene, at skabe en gød kontakt
mellem dem og give dem mere sel\"\'^ærd saml social trj'ghed. Eftersom
b ø m e n e var i en risikogiTippe, fx havde anden etnisk baggmnd, sproglige
problemer og fattige forældre med lav uddannelse, er det således ikke
sikkert, at mere privilegerede born ville få helt så stor effekt af inten'entionen Q..oho & Winsler, 2006).
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I D u m a i s ' undersøgelse af 22.000 born på tværs af USA blev det
vist, af hvis b ø r n i bornehave- øg forsteklasse havde fritidsaktiviteter,
som inkluderede dans, musik øg Jdræt, havde de bedre testresultater i
læsning mellem 1. og 3. klasse og blev vurderet bedre i matematik af deres 3.-klasses-lærere, o m end effekten var lille. Til gengæld var effekten
storre for børn med lav socioøkonomisk status. Dumais har forskellige
forslag til forklaringer på denne effekt, bl.a. at den t)-pe førældre, som
sender deres born til disse aktiviteter, generelt er mere engagerede i deres
born, øg at fritidsinteresseme giver adgang til et gavnligt net\'ærk. D e n
sidste forklaring, som har størst interesse i en kontekst o m danske institutioner, er, at fx dans st}'rker barnets kreative tænkning samt kognitive
evner. Sidstnævnte teori har ifølge Dumais en vis stotte 1 forskningslilteramren (Dumais, 2006).
Selvom børn således udvikler sig kreativt under fri leg, kan personalet i en institution gore meget for at stotte op otn bamets sproglige
o g sociale/følelsesmæssige udvikling. Detie kan ske ved højtlæsning og
samtale, men øgså ved en fysisk udfoldelse som dans, søm kan styrke
bamets kognitive udvikling og sociale inklusion samt s c h ^ æ r d inden for
børnegruppen.

DE FYSISKE OMGIVELSER
Ifølge Moore og Sugiyama er barnet en aktiv medspiller i sin egen udvikhng, øg jø mere frihed det har ti! at udforske, lave fejltrin og lære af disse,
jo bedre et miljø har barnet at utivikle sig i. På denne måde ses bamets
kognitive, sociale og følelsesmæssige udvikling som en dynamisk interaktion mellem barnet og dets omgivelser, herunder de mennesker, barnet
omgås, øg de fysiske rammer. Ifølge forfatterne påvirker de fysiske betingelser således børns udvikhng vetl at støtle op o m bestemte t)'^^er af
opførsel. Det er fx blevet obscn'^erct. at legepladser, som var opdagelses/ ud forsknings orienteret skabte mere kognitiv leg. Moore og Sugiyama
anvendte denne viden til at udvikle en skala, kaldet (frit oversat) "Skala til
vurdering af børns fysiske omgivelser" (Children's Physical E n v i r o n m e n t
Rating Scale — CPEllS), hvormed man kan vurdere og sammenHgne de
fysiske rammer i bi.a. daginstitutioner. Skalaen indeholder 24 spørgsmål
førdelt på 14 kategorier, som dækker både indendørs- og udendørsarealer,
øg illustrerer dermed kompleksiteten, øg hvor mange parametre der skal
tages højde for, hvis man vil vurdere dagj^asningernes kvalitet med hen-
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syn til fysiske rammer samt disses samspil med barncis udvikling (Benn
m.fl., 2004; Moore & Sugiyama, 2007).

UDENDØRSOPHOLD OG SUNDHED
I et dansk inten'entionssmdie fulgte man børnegrupper i et halvt år og
indførte på et tidspunkt i forløbet en periode på 2 måneder, hvor børnene skulle opholde sig så meget udenfor som muligt- Inten-entionsforsøget forlob fra 1991-1992 og omhandlede 8 daginstitutioner i Storstrøms
Amt. D e 8 institutioner var delt op i ca. 2-3 børnegrupper hver og udgjorde tilsammen 17 bornegrupper og 326 medvirkende born. I hver instimtifin blev børnegrupperne tilfældigt delt mellem tø forskellige skemaer, som på

fi)rskudle

tidspunkter

indførte interventionen. Mens den

normale lid udentlors var ca. 1,5 time pr. tlag, blev tlenne tid fordoblet i
interventiønsperiøtlen.
Konklusionen på forsøget var, at mere tid udendørs ingen signifikant effekt havde på hverken antallet af sygdomsperioder, længden af
disse eller tj'pen af sygdom (Mygind m.fl.. 200.3). Man kunne argumentere for, at dette blot skyldes, af mer-tiden udendørs ikke var lang nøk. I en
norsk undersogelse udfort i vinteren 2004-2005 blev tlata øm sygefravær
indsamlet for børn i 3-6-års-alderen. 1 undersøgelsen indgik 32 normale
bornehavcr med en gennemsnitlig tid udendørs på mellem 1,25 øg 4 timer samt udendors-/naturboriiehaver metl et gennemsnit på mellem 3,5
øg 8 timer. Gennemsnittet af sygefraværet lå på 5,1 pet. for begge t}']?er,
øg der blev ikke fundet nøgen statistisk signifikant forskel mellem almindelige bornehaver og udendorsbørnehaverne før raske born. Led barnel
derimod af en kronisk sygdoin eller et handikap, var der tlerimrjd færre
sygedage i tie almindelige børnehaver (Møen m.fl., 2007).
Både tlen danske og den norske undersøgelse t}'der således på, at
udendorsøphold ikke har betydning for antallet af borns sygedage på
kort sigt. Del skal dog huskes, at untlersogelserne ikke siger noget o m
langtidseffekter eller eventuel forbedret psykisk velvære og motorik af at
have mere plads og forskellige t)'per legcmiljoer søm stimulation. Man
skal således have in mente, at der er førskellige aiitlre fc)rhøltl end smittefare, søm gør sig gældende med hensyn til borns trivsel eller mangel på
samme i daginstitutioner, hvor udendørsophold kan tænkes at spille en
rolle. Desuden skal nævnes, at to svenske untlersogclser har fundet signifikant

mindre

fravær

blandt institutionsbørn, som var meget

ude
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(Koefoed, Nielsen & Keiding, 2002; Møen m.fl., 2007). Dette tyder på, al
der er brug for mere forskning på området.

SKOVBØRNEHAVER
E n oplagt mulighed for at undersøge betytlningen af udendørsophold tor
danske borns sundhed Hgger i skovbornehaver — en dansk opfindelse fra
omkring 1985 - som har været i hastig vækst. Alene fra 1996-2000 fordobledes antallet af skøvbomehavcr i Danmark således til 3.030. I de
skandinaviske lande — overordnet set — estimeres andelen af skovbørnehaver til at være omkring 5 pet., og tiet bar tiltmkket opmærksomhed fra
bl.a. O E C D (Borge, Nordhagen & Lie, 200,3).
Der findes kun begrænset forskning, der kan belyse effekten af
skovbornehaver (Fjortoft, 2001; Gralin, 1996). Grahn sammenUgner to
svenske bornehaver, den ene var en tratlitionel byborneliave i Malmø, tlen
anden var en bomehave, hvor bornene tilbragte tiet meste af riden udendørs ved den Hlle by Klippan ligeledes i Skåne. Begge bornehavcr havde el
godt rj', b ø m e n e havtle samme sociookonomiske baggrund, f)g laegge bornehaver havde ei uddannet, dedikeret personale. Grahn finder, at b ø m e n e ,
der tilbringer megen tid udendørs, gennemgående er mere koncenireretle,
mindre frustrerede og mindre rastløse. Materialet er imitilerrid for spinkelt,
øg undersogelsens resultater bør cfteqiroves nærmere, fordi resultaterne
kan være påvirket af ukendte forskelle mellem de to bomehaver.
I et teoretisk arbejde foreslog Piaget (1952). at de motoriske færdigheder bidrager til den kognitive udvikhng hos barnet gennem udforskning af omgivelserne (Timmøns, Naylør & Pfeiffer, 2007). Med udgangspunkt i denne teoretiske tilgang har man søgt efter metoder til at
udvikle motoriske færdigheder hos førskolebørn

med hcnbUk på at

fremme deres kognitive færdiglieder.
I undersogelser af skovbornehaver fremhæves det, at den vilde
natur byder på varierede fysiske udfortlringer med træer, klipper, skrænter, varieret underlag mv., som børnene må lære al kunne klare. I det pædagogiske curriculum tages også udgangspunki i børnenes udforskning
og forståelse af namren (O'Brien & Murray, 2007). D e t er antagelsen, at
børnene i skøvbornehaven udvikler mere kreative lege, adræthed og m o torisk udholdenhed, og at de er mindre syge end de b o m , der går i en
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traditionel bornehave, men der mangler stadig kontrollerede forsog, der
kan be- eller afkræfte dette.
1 et forsøg i Telemarken, Norge, udtog man 46 5-7-årige fra tre
børnehaver, søm fik tilbudt 1-2-timers leg i skoven hver dag året rundt i
9 måneder. Mens 29 b ø r n i samme aldersgruppe blev udvalgt fra tø andre børnehaver som kontrolgruppe. Udtrækket var ikke randomiseret,
men man kontrollerede efterfolgende, om de lo grupper var forskellige
med hensyn til en række baggruntlsfrjrholtl. Begge sammenligningsgrupper blev målt, for og efter at forsøget startede med hcnsvn til en række
standardiserede test af motoriske færdigheder og adræthed, kaldet E U ROFTP (European Test of Physical Filtness Test) (Adam m.fl., 1988).
I førmålinger viste det sig, at kontrolgruppen gennemgående klarede de fysiske test bedre end den gruppe, der var udvalgt til at deltage \
forsøget. Men igennem testperioden forbedretle

eksperimentgruppen

sine præstationer bct)'deligt mere og endte med at klare de fysiske test
bedre end kontrolgruppen efter de 9 måneder (Fjortoft, 2001).
Fjortoft mener, at forklaringen skal findes i, at landskabet sommer og vinter gav mange varierede muligheder for aktiviteter, hvilket
bornene udnyttede i deres valg af lege.

SUNDHED OG MILJØ
Der er generel enighed i forskningen om, at tlagjiasning oger risikoen for
sygdom blandt b o m , særligt for vuggestuebom og specielt med hensyn til
infektionssygdomme (Bell m.fl., 1989; Bradley & Vandell, 2007; Haskins,
1989; Hedin m.fl., 2006; Lieu & Femstein, 2002; Mygind m.fl., 2003;
Ponka, Poussa & Laosmaa, 2004). i 2000 blev forældre i Statens Instimt
for

Folkesundhedsvidenskabs

befolkningsundersøgelse

intenHewet

i

hjemmet af interviewere fra SFI. Inter\'iewcne foregik over tre runder,
fordelt på året, så der kunne tages højde for sæsonvariarioner, idet man må
antage, at born bliver mere syge ø m vinteren. Forældrene blev spurgt o m
sygdom hos de fire ældste hjemmeboende born under 16 år. Dette betod,
al en af forældrene til i alt 315 0-åiige, 1.009 1-2-årige og 1.555 3-5-årige
blev intentiewet. Af tlisse b ø m havde 21,2 pet. 0-årige, 29,0 pet. I-2-årige
og 15,7 pet. 3-5-årige været syge inden for tie sidste 14 dage.
Mens der ingen sikker forskel var mellem de 3-5-åriges sygelighed, og hvilken slags dagspasning de var i, var sygcHgheden næsten d ø b -
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belt så hoj hos 1-2-årige born i instimtion i forholtl til børn, der blev passet i hjemmet. Samme effekt gjorde sig ikke gældende for 1-2-årige i dagpleje, der således var markant mindre syge end born passet i institution.
De sygdomme, søm blev st\'rket signifikant af institutionspasning i forhold til hjemmepasning af de 1-2-årige, var øjcnbetæntlclse, mellemorebetændelse, mave-tarm-infektion og influen2;a-/febersygtløm, mens der
var en ikke-sikker førskel på forkølelse samt luftv^ejsinfekticjner øg astma
(Nielsen m.fl., 2006).
Alt i alt konkluderer undersogelscn, at man bør fokusere på
nødvendigheden af at niintlske smitten i daginstimtiønerne fr>r de 1-2årige. Som forfatterne understreger, skal man ikke unden^urtlere tie negative konsekvenser af en infektions s mitte af bornene, som bl.a. kan medføre smerter, uro, feber, eventuelt varige forandringer a f b u d og sHmhintler, funktionshæmning øg eventuelt hæmmet vækst cjg udvikling. Fra et
samfundsøkonomisk synspunkt skal omkostningerne til medicin, lægebesøg saml forældre eller bedsteft)rældres tabte arbejdsfortjeneste desuden
mediages (Carabin m.fl., 1999; Nielsen m.fl., 2006), se desuden det senere afsnit o m okonomi. Af tidUgere undersogelser ses det, at danske born
er syge i 3-8 pet. af åbningsdagene, og jo vngre de er, jo oftere øg længere
er disse sygeperioder (Koefoed, Nielsen &. Keiding, 2002).
Der er forskel på, hvem der bliver syge. Således fremgår tiet af
de danske data, at born af enlige samt af forældre med kort uddannelse
var signifikant mere syge (Nielsen m.fl.. 2006). D e n n e gruppe er kendt
for at være en sociøøkønømisk svag gruppe øg dermed en risikogruppe.
International forskning viser således, at b o m af sociøøkønømisk svage
grupper er mere udsatte helbredsmæssigt (Currie, 2008; Gøltl & Wright.
2005; Huang m.fl., 2004). Blandt andet blev det fundet, at børn i søciookonømisk svage familier havde langt storre risiko (ca. 9-10 pci.) for al få
lungebetændelse. Interessant nok var der ingen ekstra risiko ved al være i
dagjiasning for denne gruppe. Til gengæld havde tlag|3asning kønsekvenser tor de socioøkonomisk stærke born, faktisk var risikoen for lungebetændelse ens før b ø m med en svag baggrund og børn med stærk baggrund, som gik i dagjiasning (ITuang m.fl., 2004).
Der er førskellige forhold, som gør sig gældende i forhold til
borns trivsel i dagjiasning. Det viser en undersøgelse af 24 danske vuggesiucr foretaget mellem 1988 og 1989 og mellem 1993 øg 1994 (Rindel,
K r o n b o r g & Jensen, 1992; Rindel m.fl., 1997). Vuggestuerne blev udvalgt således, at henholdsvis fem, som på forhånd var vurderet til at have
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dårlige fysiske og hygiejniske forht>ld, og fem, som var vurderet til at have filsvarende gode forhold, indgik. Desuden blev en tilfældig vuggestue
udvalgt fra hvert af de 14 pladsanvisningstlistrikter. Dette dækkede henlif>ldsvis 855 og 918 børn. Bornene var her syge 7,6 pet. af åbningstiden,
med et gennemsnitiigt antal sygedage på mellem 14 øg 24 dage i 1988-89
og mellem 13 og 31 dage i 1993-94.
I anden periode viste analysen, at kvadratmeier pr. barn, børnenes gennemsnitsalder, øg hvor lang tid de havde været i indskrevet i institution, havde en positiv indvirkning på sundheden, målt ved færre anlal
sygedage. Derimod havde legepladsforhold, mængden af trafik i nærheden af institutionen samt ventilation ingen signifikant betydning.
For hver ekstra kvadratitietcr grupperum pr. barn faldi antal sygedage med 11 pet. i anden undersøgelsesperiode og 10 pet. i forste. 1
den forste undersøgelse havde trafikforholdene en signifikant

effekt,

men ikke i den anden. Forfatterne argumenterede derfor, at trafikforhold
ikke kunne bruges som mål før luftforurening, der er den interessante
faktor i forhold til b o m s sundhed. Når forureningen måles, skal der derfor også tages højde for gadens udformning, dominerende vindretning
osv. (Rindel, l'Cronborg & Jensen, 1992; Rindel m.fl., 1997).
Hvis man gerne vil mindske smitte mellem born, siger teorien, at
der generelt er tre veje at gå:
I^edre hygiejne
•
•

Isolering af det smittetle barn
Fysiske forhold, som mindsker smitterisikoen, fx bedre udluftning,
mere plads lil børnene osv.

Disse forhold vtil blive gennemgået i del følgende. Desuden vil en diskussion af ernæring bUve medtaget som illustration af vigtigheden af komniunikatic>n mellem forældre og personale for at sikre bornene på det
suntlhedsmæssige område.

HYGIEJNE
I en fors kil ingsgennemgang. som bl.a. gennemgår otte randomiserede
kontrollerede forsog med inten'entiøner omhandlende korrekt vask af
hænder i institutioner med børn fra 0-7 år, var kt)nklusiønen. at 39 pet. af
diarrétilfældene blandt bornene kunne undgås (L{jeniot m.fl.. 2008). Som
flere forfattere er inde på. skal man dog have in mente, al selve det at få
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sine rutiner kontrolleret og oven'åget kan have en positiv effekt på renligheden og dermed sundheden (Ejeiiiot m.fl., 2008; Ponka, Poussa &
Eaøsmaa, 2004). Selv i de tilfælde, hvor det ikke er informationen o m
korrekt hygiejne i sig selv, der virker, men derimod påmindelsen om
denne, kan resultateme stadig bruges til at understrege, hvor vigtig god
hygiejne i daginstitutioner er for sundheden.
1 et finsk smdie, foretaget fra december 1999 lil maj 2000, blev 60
kommunale dagjiasningsinsrituriøner i Plelsingførs tildelt en inteivetiticjii.
Idel udvælgelsen ikke var tilfældig, startede forsøget med 2 måneders øbsen'ation, mens resten af Helsingfors' 228 institutioner indgik som en kontrolgmppe. 1 inten'entionen blev b o m og personale instrueret i korrekt
håndvask samt o m tlen korrekte Iiyppighcd heraf Der blev fokuseret på
mtiner og handlemåder i forbindelse med bleskift, instruktion o m rengøring af institutionen og hygiejne i forbindelse med spisning, herunder behovet for udluftning. Forældrene modtog også retningslinjer for aflevering
af syge born. Endelig fik forældrene en folder o m håndvask, hygiejne og
aflevering af syge born. Resultatet var et fald i sygedage på 26 pet. for born
under 3 år, i forhold til for inten'entionen startetle, mens der ingen effekt
var før born over 3 år (Ponka, Poussa & Laosmaa, 2004).
Et dansk inten'entionsstutiium undersøgte effekten af forbedret
håndhygiejne i fjtte daginstimtiøner i Odense, som kunne sammenlignes
med hensyn til fysiske rammer, beliggenhed, kvadratmeter pr. barn øg
hygiejniske rutiner. D e otte instimtioner blev opdelt efter, hvor sammenlignelige de var, og derefter allokeret ved lodtrækning til enten en interventiønsgruppe eller en kontrolgmppe. Inten^entiønsgruppcn endte med
at have 192 børnehaveborn og 20 vuggestuebørn, mens kontrolgruppen
havtle henholdsvis 207 øg 56. Perioden blev indtlelt i 2 måneders observation, 2 måneders inteivention samt 2 måneders cffektj">erit)de.
1 lobet af inten'entionen blev personalet u n d e n i s t i hygiejne og
korrekt håndvask. Forældrene fik en inftirmationsfolder, som ligeletles gav
instruktion i korrekt håndvask øg vigtigheden heraf samt en opfordring til
at lale med barnet o m det. Desuden blev b o m e h a v e b o m e n e unden'ist
gennem rundkreds, samtale, praktiske øvelser, sang. eventj'r øg T'-shirts.
I effeklperioden faldt det gennemsnitlige antal sygedage pr. barn
i inten'entionsperiøden med hele 34 pet. Her var det isæ*r diarré samt
øjenbetændelse, som faldt kraftigt. I lobet af obsen'alionsperioden bemærkede forfatterne en gennemgående problematisk hygiejnestandard og
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en mangel på viden o m hygiejne hos personalet, ligesom ingen kendte til
Sundhedsstyrelsens vejledning.
Endelig blev der udtrykt prt^blemer ved at skulle aR'ise syge
b o r n ved modtagelsen (Ladegaard & Stage, 1999). Smittespredningen
kan også i hoj grad reduceres gennem isolation af det syge barn. Diskussionen øm, hvornår man sender et b a m i institution, blev også taget op i
en svensk undersøgelse, som konkluderede, ar både personale og førældre var glade før at få undcn'isning i og mulighed for at diskutere smittefare, smitsomme sygdomme mv. (Pledin m.fl., 2006).
HYGIEJNETEGRIEN OG ALLERGI
Hygiejneteorien nævnes ofte i forbintlelse metl børn, dag]?asning sarnt
sygdom, og btjr derfor nævnes kort. Ifølge teorien kan stigningen i diverse allergier i den vestlige verden forklares med den hojc renlighedsstandard og manglende mikrobiologisk udsættelse osv., som nc^rmalt ville
virke fremmende på et barns immunsystem. ITygiejneteorien blev undersøgt i er dansk smdium af 24.341 mor-barn-par med bc>rn fra årgangene
1997 til 2002. Mens en infektionssygdom, for barnet var 6 måneder, rent
faktisk ogetle risikoen for at udvikle atopisk eksem (børneeksem) og
dermed modsagde hygiejneteorien, havde tre eller flere søskende i dagpasning ved 6-månetlers-alderen, kæledyr og det at bo på en gård til gengæld en positiv effekt, hvilket taler for teorien (Benn m.fl., 2lrø4). Baseret
på gennemgangen af de tidligere artikler i tlen frjreliggende forskningsoversigt virker det ulogisk at svække på hygiejnestandarten på fx dagpasningsområdet, hvilket der da også bliver ad\-aret o m i Htteramrcn — især
undersogelser

af

hygiejne teorien

giver

modsatrettetie

resultater

(Bloomfield m.fl., 2006). Til gengæld kan det være en idé at give personalet mere viden o m allergier, 1 en tysk spørgeskemaundersøgelse af v u j ^ e stuepersonalets viden o m allergi svarede 177 personer. 1 starten af untlersøgelsen mente 25 pet., at de vidste nok o m allergi. Efter undersøgelsen folie 85 pet., at de ikke vidste nok. Uiidersogelseii afslørede en stor
mangel på viden, men c?gså en massiv villighed til videreuddannelse (87
pet.) (Krauspe & Schafer, 2003).

PLADS
Generelt er der øget risiko for spredning af smitsomme sygdømnie alle
steder, hvor mennesker er tæt samlet. Som netøp gennemgået, viser den
danske forskning da også, at antallet af sygedage faldt med ca. 11 pet, for
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hver kvadratmeter, grupperumsarealet blev forøget med pr. barn. Antallet af børn i hver stue har desuden vist sig at være el væsentligt indsatsområde, hvis man onsker at forudsige sygdomsrisiko (Bel! m.fl., 1989).
D e t skal dog nævnes, at denne undersøgelse ikke inddrog arealet pr. barn,
og der kan derfor sagtens tænkes at være en bagvedliggende effekt, som
slår igennem. Både dansk og udenlandsk forskning peger således på, al
mere plads (eller færre børn pr. sme) skalaer sundere b o m .
Pladsrnangel eller for mange l^orn samlet kan også lede til før
højt et støjniveau. I folge Arbejdstilsynets bekendigorclse''-' skal der stilles
høreværn til rådighed, hvis støjbelastningen overskrider 80 dB(A). mens
det er decideret ulovligt at arbejde i en støjbelastning over 85 dB(A) uden
høreværn. I en undersøgelse fra 1998 føretaget af bl.a. BUPL blev støjen
målt i bl.a. 49 vuggestuer og 52 btjrnehaver. Ucn gennemsnitlige støj i
vuggesmerne og bornehaverne blev inåh til henholdsvis 80,3 dB(A) og
79,9 dB(A). Estimeret betyder dette, at mere end halvdelen af institiitiønerne havde et støjniveau, som lå over 80dli, mens det i 5-6 pet. af instimrionernc var over den lovpligtige horeværnsgrænse (BUPL, 1998). Som
det tidhgere er blevet nævnt, er stoj en kilde til stress, som kan have negative kognitive konsekvenser. Stoj i sig selv kan have indvirkning på fx
sprogudviklingen (Koefoed, Nielsen & Keiding, 2002), ligesom et eventuelt horetab kan have samme virkning (se senere diskussion om okonomi i kapitel 7).

ERNÆRING
I Daniels m.fl.s studium (Daniels, Franco & McWhinnie, 2003) bemærkes det, at borns ernæring påvirker tieres vækst saml fysiske øg kognilive
utlvikling. Samtidig er der på tiet seneste kommet et storre fokus på
sammenhængen mellem følkesundhetlen og madvaner. De smagsoplevelser, præferencer og muligheder, et barn bliver præsenteret for, er i høj
grad medbestemmende for dets matlvaner som voksen (Daniels, Franco
& McVCaiinnie, 2003; Wagner m.fl., 2005). Det er derfi^r oplagt al se på
daginstitutirjiicrncs påvirkning på dette område. I undersøgelsen svarede
140 voksne i Australien, som tog sig af born i enien institution eller dagpleje, på et spørgeskema, søm de havtle fået tilsendt af forskerne. D e log
sig af born under 5 år, heraf passede 32 pet. mindst él barn under I år, I
gennemsnit havde hver voksen ansvaret for 4,6 b o m . Selvom 88 pet. af
de adspurgte svarede, at førældrcne stod for maden til i hvert fald nogle
19. Nr. 63 Ira 6. fchni.ir 2(l'K') OTTI "Hc;.kyltcl^c mod iitlh.i'itclsL' [ur st<ij i forliiiKlclsf mi\l orhcjtlcl".
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af børnene, svaretle 62 pet,, at de blev nødt til at give mindst et barn ekstra mad før deres egen regmng. Overordnet set t\'dede untlersøgelsen på.
at pasningspcrsonalet var opmærksomt og engageret i børnenes spisevaner. Dog virker del slående, at personalet ikke følte sig trygge ved at rejse
spørgsmålet o m passende mad (73 pet, af de adspurgte) eller mængden af
mad (75 pet. af de adspurgte), selvom det. især i sidstnævnte tilfælde, ville
være personalet, som ville opfange, om barnet blev sultent i lobet af dagen. D e typiske årsager til dette var opfattelsen af, at forældrene havde
for travlt (20 pci.) f)g ønsket ø m at bibeholde et godt forhold til forældrene (18 pet.) (Daniels, Franco ik McWhinnie, 2003).

SAMMENFATNING
Kvaliteten af interaktionen mellem bam og voksen er antagelig den enkeltfaktor i daginstitutiønen, der har tlen største og niesi kejnsistentc
sammenhæng med biørnenes udvikling. Det er af stor viglighed, at hjemmet og daginstitiiticjiien kan samarbejde, og at forældre involveres mere i
bamets læring, og noget tyder på, at indsatsen i daginstitutionen virker
bedst, hvis der stoltes op øm hele bamets miljø, dvs. med inddragelse af
forældrene. Uddannelse af forældrene kan medvirke til, at de bedre kan
håndtere tieres b o m s atifærd, og at deres børn udvikler sig positivt, både
kognitivt og Sf)cialt, I nogle undersogelser har man således halt positive
resultater med hjemmebesøg og træningsprogrammer for forældrene, alt
afliængig af de konkrete udfordringer, som belaster barnets hjemmemiljø.
Daginstitutionens facilitering af stimulerende, lærerige lege er af
betydning før barnets kt^gnitive, motoriske, søciale og emotionelle tidvikling. D e n n e erkentlelse har fået nogle lørskcrc til at untlersøge effekten
af forsog med molørisk stimulering gennem fysisk udfoklelse, fx gennem
dans og utlendørs aktiviteter, før al udvikle inotcjriske færdigheder lirjs
børnene. D e n fysiske udfoldelse synes at gavne b o m e n e s sclvtiUid. I
skovbørnehaver udnytter man de mange forskelUgartede udfordringer,
de namrlige variationer kan udgøre, men der mangler kontrollerede forsog, der kan dokumentere virkningerne for barnets kognilive udvikling.

OPSUMMERING AF SUNDHED OG MILJØ
På sundheds- og miljtjømrådet har tiel samlet set visi sig, al især 1-2-årige
born har en høj risiko for at få sygdomme, når de passes i instimtion.
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uden at de 3-5-åriges sygdomsrisiko dermed skal unden'urderes. Infektionssygdomme udgor langt den største del af sygdomstilfældene, og forekomsten kan formindskes kraftigt ved et øget fokus på hygiejne blandt
personale, forældre og born. Pladsmangel har ligeledes en stor betj'dning
for smitterisiko og eventuelt også for bornenes horelse og stress, idet
støjniveauet i et forbløffende stort antal institutioner viste sig at være alt
før højt i forhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse. Til gengæld er der
ikke umiddelbart nogen kortsigtede effekter på forekomsten af smitsomme sygdomme ved førøget udendørstid. Det skal her bemærkes, at
de langsigtede effekter ikke er blevet undersøgt, hvilket kan vise sig at
give et andet billede. Fysiske forhold udgør således sammen med bestemmelser rjm sundhed og sikkerlied nogle supplerende faktorer af betydning for dagpasningens kvaUtet.

FIGUR 6,1
En børnetegning
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KAPITEL 7

ØKONOMISKE OVERVEJELSER

Når fjmkostningerne ved øg gevinsterne af dagpasning skal øpgtju'es, kan
dette gøres på flere forskellige måder, idet det kan diskuteres, hvor lang
tidshorisonten skal være, når man opgør omkostninger og gevinster (med
risiko for større unøjagtigheder), og hvor indirekte omkostningerne må
være. Der er i den internationale og danske litteratur flere eksempler på
alt fra lirede crjst-benefit-analyscr til snævre analvser af. hvad dag|3asning
har af effekt på enkelte faktorer.

COST-BENEFIT-ANALYSER
Ideen med en cost-benefii-analyse er, at t!ct ikke kun er nok at se på de
umidtlelbare omkostninger vetl at holtle gang i dagpasningerne med hensyn til fx lønninger og liusleje. Man skal oven'cje mulige gevinster, hvilke
gevinster og omkostninger søm skal indregnes, samt hvor intlirekte de kan
være, og hvon'idt del er muligt at prisfastsætte dem.
Som Currie noterer sig, bliver sociale inten'entiøner rettet mod
born tjfte omtalt som "investeringer". Den bagvcdhggendc tanke er, at
de jienge, man lægger i pasning og uddannelse til born, senere vil betale
sig selv tilbage, i øg med at disse b o m har mindre sandsynlighed for at
blive dyslunktiønelle som voksne (Currie, 1999),
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I en analyse over omkostninger rjg gevinster ved tidlige inten'entiøner

til børn er konklusionen, at disse inten'entiøner overordnet set

virker, har langsigtede effekter og betaler sig selv hjem. Man skal dog
huske på, hvordan en traditionel cost-benefit-analyse fungerer. Selvom el
program producerer et stort afl^ast ude i fremtiden, er det ikke sikkert, at
det kan betale sig rent økonomisk i dag, idet afkastet skal diskonteres.
Dette beiyder, ar der i en cøst-benefii-analyse kegges mintlre vægt på en
indtægt, hvis den Hgger langt ude i fremtiden (Currie, 1999).
Meckman og Mastcrov !iar, i tråtl med Curries øbsen'ation, lavet
en analyse af produktiviteten af inten'emioner til udsatte born ud fra
tanken o m investering (Hcckman & Masterøv, 2007b). r''ørfaiterne lægger ud med en betragtning om, at væksten i arbejdskraftens kvalitet øg
kvantitet historisk set har været en vigtig faktor, når den amerikanske
økonomiske vækst skulle førklares. Idet befolkningsvæksten er aftagende,
må landet derfor fokusere på at uddanne befolkningen, hvis en (ikonomisk føreq^ositiøn skal bibeholdes.
Endelig argumenteres der før. at kognitive og sociale evner formes tidligt, øg at evenmelle forskelle bliver sværere at mindske, jo æltlre
barnet er. Alt i alt peges der på, at jø tidhgere man sæiicr ind i forhold til
barnet, jo bedre resultat opnår man, hvørimød det bliver dyrere at opnå
de samme resultater senere i barnets liv. Således er det, ifølge forfatterne,
ud fra et o m køs tnings effektivt synspunkt for sent at gå i gang, efter at
barnet er begyndt i skole.
l-leckman og Masterovs artikel medtager forskellige cost-benefitanalyser af tie tidligere diskuterede forst)g, Perry Preschool

Program,

Chicago Child-Parent Centers samt Abecedarian Program, især førstnævnte er ideelt til evalueringer, idel børnene blev fulgt hele vejen, til de
blev 4tJ år. For dette program var det estimerede afkast ca. 16 pet., fortlelt metl 4 pet. til deltagerne af programmet og 12 pet, lil samfundet som
sådan.2" D e t er desuden interessant, at afkastet blev slorre, jo ældre deltagerne blev. 1 cost-bcnefit-analysen. søm blev lavet, da deltagerne var 27
år, var afkastet således " k u n " på 7 pet. (Schweinhari. Barnes ik Weikart,
1993). Dette understeger beliovet for at tænke langsigtet, når diverse
programmer skal bedømmes.

2(1. (Onsker man at st h d e cost-bfncfit-analyscri for J d l i : cnc ]ir());nini, kan man incci fortk'l 1:L'SLcnicn "l.ifftimo l'lfft-cis. thi- I ligh/Scope IVny l'iosclimil Smdy lliniujili aj^c 411" (Schweinhari
m.n.. 201)5) eller Updafing the: I''.ciin^mic inipaclh of the I Iij;h/Scfipe l'eny l'rcsclmol l'n>i;r,im
(Nuve-i m.n., 20(1.5).
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I ITeckinaii øg Mastertn's analj'se f>perei*es der metl amerikanske
priser, lønninger øg statistikker, søm selvsagt ikke kan overføres direkte i
en dansk kontekst. Afkastet blev fx udregnet ved at sammenligne med
en "benchmark-pasning" i amerikanske udsatte og fattige områder, som
sæ'dvanlig\'is var af lavere kvalitet end en typisk dansk dag]:)asning. Samtidig var indsatsen rettet mød udsalte i iisik(jgrupper, søm var kendt fcjr at
have højere kriminalitets rater. Effekten af et univcrsell program, hvor også
mere velstillede og sikre born modtager samme indsats, vil tierfør natiirligl
have er mindre afkast i føriiold til sparede omkostninger ved kriminalitet
(Melhuish, 2004). Konklusionerne skal således ikke kopieres direkte, men
kan illustrere, hvor stor effekten kan være af hojkvalitetsprogrammer, hvor
mange faktorer der skal indregnes, øg hvor langsigtet man skal tænke, hvis
man gerne vil have fundet den fulde konsekvens afpasningen.
Idet programmet var rettet mod den førnævnte risikogruppe,
kom 88 pet. af afkastet, når børnene var blevet 40 år, fra faldende kriminalitet. Selvom man ikke vil føn'cnte helt samme effekt i Danmark, skal
det dog understreges, at man øgså i en række danske undersøgelser har
fundet en forøget kriminalitets ri si ko netop blandt born, der vokser op i
risiko familier, dvs. familier med volt! cjg/eller misbrug samt i opløste familier og i faniiher, hvor bamet er anbragi uden for hjemmet (Christoffersen, 2007; Christoffersen, Soothill & Francis, 2003). Da dagi")asning
kan være med til at mindske effekterne af negativ social an', kan en hojkvaUtetsdagpasning tæ-nkes at have en positiv effekt.
Selvom man kan diskutere, hvøn-idt hvert enkelt bidrag til afkastet kan øvcrforcs lil tlanske forholtl. har alle tre forsog — Perry Preschool Program, Chicago Chiltl-Pareni Centers samt Abecedarian Program — genereret så store afkast, at selv hvis der blev taget hensyn fil de
slorste fejlmarginer, gav intcn'cntionerne et positivt resultat (Melhuish,
2004). 1 evalueringen af de Ire forskellige prr)grammer gik ikke alle faktorer igen, hverken i selve programmerne eller i de dele, som blev metltaget
i analysen. Overordnel set bor man dog øven'cje følgende aspekter, så
vidr det er muligt (Heckman & Masterov, 2007b):
•

Forældrene havde bedre mulighetl for at have et arbejtle metl en
ordentlig løn, når tieres Ijorn var i tlag]'>asning

•

Børnene, søm deltog i forsøgene, skulle have mindre specialundervisning senere i livet, gik færre klasser øm, fik længere uddannelser,
bedre job øg hojere h^ii øg betalte dermed mere i skal
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•
•

Deltagerne blev sundere øg belastetle sundhedssystemet mindre
Deltagerne i projekterne begik færre forbr^i'delser. D e r m e d sparetle
samfundet dels de direkte udgifter til fx retsømkostninger, fængselsbetjente, hospitalsindlæggelser m.m., dels de indirekte udgifter såsom mistet tid og evt. tabt arbejdsfortjeneste for ofre og indsatte

•

G r u n d e t social ai'v er det ikke kun deltagerne selv, m e n øgså deres
fremtidige afkom, som bliver påvirket af iiitci'\'enrioiien (se også
Barnett & Belfield, 2006).

I en økonomisk evaluering af indsatsen over for svage familier i L ø n d o n
er konklusionen den samme, o m c n d med mere forsigtige estimater og
kortere horisont (Mota m.fl., 2006). Forsogei, som blev udført i midten
af 90'eme, inddrog 120 faniiher med et barn i alderen '/2-3'/2 år. Forsøget
var rantlømiseret og kontrolleret, hvor inten'entiønsgruppen fik tilbutlt
en hojkvalitetsdagpasning, som bl.a. fokuserede på børnenes indlæring,
personalets uddannelse, samarbejde med forældrene samt

fleksibihtct

(Tbroyan ni.fl., 2004). Kontrolgruppen fandt den pasningsform, de normalt ville have fundet uden o m projektet. Udfaldet af projektei blev målt
og prisfastsat i forhold til morens deltagelse på arbejdsmarkedet eller
eventuel modtagelse af offentlig forsørgelse, husholdningens indkomst,
dvs. at en eventuel partners indkomst medregnes, føtlselsdepressif>n,
barnets udvikling, infektioner og forekomst af ulykker med

tilhørende

brug eller mangel på samme af sundhetlssystemet. T^anken med denne
Hste var, at kvinder, som kommer i arbejde eller i uddannelse, og søm
under processen ikke får øverforselsindkømst, potentielt har en hojere
indkomst. Desuden var legepladserne i en daginstitution ofte mere sikre
end det miljo, born typisk befandt sig i i fattige nabc^lag, mens dag]-)asniiigen

ril gengæld øgede sandsynligheden

for

infektionssygdomme

(Mota m.fl., 2006).
I evalueringen efter 18 måneder kom der flere resultater frem,
som blev testet for deres sensitivitet samt over (or valg af priser, hvilke
faktorer der blev inkluderet osv. På spørgsmålet om, hvcjntidt m o d r e n e
var k o m m e t i lønnet arbejde, var andelen i inten-entionsgruppen og k<inirolgnippen næsten lige støre (52-53 pet.), mens modrene i inten'entiønsgruppen arbejciedc i flere timer. Ligeledes var der storre sandsynlighed
frjr, at denne gruppe var ø\'er fattigdomsgrænsen. Desuden blev analysen
\airderet ud fra samfundet samlet set (dvs. at den private okontjmi inkluderes) og ikke alene ud fra den offentlige sektor. F'ra et samfundsperspektiv
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blev det konkluderet, at der før begge grtipper var besparelser ved, at mødrene var på arbejdsmarkeder, øg ar inren-entiønen var en effckriv b m g af
ressourcerne. Så man alene på den offenrligc sckrør, var der nerro ser udgifter forbundet med hojkvaliterspasningen, fordi en del af gevinsten lå i
den private sfære (Mota m.fl., 2006).
Igen skal man dog have forbehold for direkte at {:)verføre resultatet til Danmark. Således er både lønninger og overforselsindkomst fi)rskellig i Danmark og England. Desuden blev det i gennemgangen af
l-leckman understreget, at der er et behøv for al tænke flere geiieratiøner
ind, samtitlig med at flere indirekte gevinster ved fx lavere kriminalitet ikke
var inkluderet i analysen. Endelig er effekten af højkvalitetspasningen af
barnel på længere sigt ikke inkluderet, dvs. de kognitive og sociale etfekler,
søm senere vil påvirke uddannelsesforløb og efterfølgende karriere på arbejdsmarkedet med tilhørende effekter på bl.a. sundhed, er ikke medtaget.
Var tie det, ville resultatet sandsyn!ig\'is se endnu mere positivt ud, selvom
man dermed ville gå ind i en mere langsigtet invcstcringslankcgang.
Som nævnt er det muligt at se på omkostninger f)g gevinster på
flere forskellige niveauer. 1 den ovenstående gennemgang fokuserede på de
overordnede samfundsmæssige konsek\'enser, men disse analyser bygger
tj-jiisk på forskning inden for mindre områder, hvor dagjiasning har en
effekt. T'il illustration heraf vil de okonomiske konsekvenser af dag]')asning
på helbreds- øg arbejdsmarkedsrjmrådet blive gennemgået i det følgende.
Vi har tidligere omtalt konsekvenserne af børns sygdom, herunder de okonomiske. I en finsk undersogelse af l-års-pcriotlen 1985-86
blev omkostningerne af sygdom blandt b o m i dag]5asningsinstitulioncr i
l-lelsingførs estimeret. Når omkostningerne af undenidnyrrelse af institutiøncrne, mistede arbejdstimer før de primære onisorgspersf>ner. hospitalsindlæggelser, læ-gebesog øg antibiotika blev lagt sammen, mundede
det ud i 3.535 amerikanske dollars pr. år pr. indskrevet barn under 3 år,
øg 1,012 dollars før de ælchre born, dvs. born fra 3-10 år (Nurmi m,fl,,
1991). At forældres fravær fra deres arbejdspladser i hoj grad defineres af
deres b o m , fremgår ligeledes af en amerikansk undersogelse al 843 yuggestueborn fra 1985-86. ITer var b o m s sygdom årsag lil 40 pet. af deres
forældres fravær fra arbejdet (I3ell m.fl., 1989). Derlor er det interessant
at inddrage omkostningerne af de kf>nsekvenser, sygdommene kan have
(Haskins, 1989; Haskins ik Kotch, 1986; Nielsen m.fl., 2006). Selvom
sidstnævnte kan være svære at opgøre øg måle øg er omgærdet med kontroverser, viser visse internationale resultater, al fx mellemørebetændelse
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i b a r n d o m m e n kan være forbundet med hørclab, indlæringsvanskeligheder og lavere IQ. Især i tic skandinaviske lande har der været stærke beviser, som peger på en sammenhæng mellem øget frekvens af mellemorebetændelse og dagjiasning (Haskins, 1989; Haskins & Kotch,

1986;

Nielsen m.fl., 2006), Haskins anvendte således tre kategorier i sit estimat:
•
•

Direkte omkostninger af sygdom som medicin, hospitaler, læger
Omkostningerne ved at passe det syge barn i form af mistede arbejdstimer før foræltlre eller bedsteforældre

-

D e langsigtede omkostninger af diverse konsekvenser af sygdommene.

Piermed kom han frem lil, al amerikanske familier og det amerikanske
samfund hver år (med tal fra sidst i 1980'erne) mistede mindst 1,8 mia.
dollars pr. år på gnind af den ekstra sygchghed, der var forbundet med
dagpasning. Som det understreges, er dette ikke el argument m ø d dagpasning, idet de økonomiske gevinster ved kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet lungi overgår disse omkostninger (Plaskins, 1989). Derimod kan estimatet bruges som en opfordring lil at forbedre sundheden
og hygiejnen for børn i tlagjiasning.
Søm set i den økønt^niiskc evaluering af indsatsen over før svage
famihcr i Londøn-stutliet, blev modrenes arbejtlsmarkctlsdcltagelsc ligeledes påvirket af dagpasningen. Er modrc sikret en gød, sikker, ti'j'g og
stabil pasning af deres barn, er de i stand til at deltage niere effektivt på
arbejdsmarkedet (Melhuish, 2004). 1 et arbejtlspapir af Simonsen undersøges adgang ril dag|>asning og dennes betydning for kvinders deltagelse
på arbejdsmarkedet (Simonsen, 2005). I undersøgelsen bruges registertlata fra Danmark, som tlækker ca. 10 pet. af alle danske intlivitler i alderen
15-74 år. På grund af diverse statistiske problemer medtages kun de
kvinder i analysen, hvis utlgifter til dag|:5asiiing ikke længere afliænger af
deres indkf>nisi. Delte gtn', at tier kun er relativi velstilletle danske kvinder i parforhold (62 pet. af kvinderne), der er inkluderet i untlersogclsen,
som dermed kun er rejiræsentativ for denne giaipjie.
Data fra 2001 — fra før den lovpligtige pasningsgaranti blev indfort — viser, at møtlrc i kommuner med pasningsgaranti havde ca. 6 pet.
større tilbøjelighed lil at være i arbejde 8-13 måneder efter barnets fødsel,
end i k o m m u n e r , hvor tier ingen pasningsgaranti var. Der var ingen langsigtede effekter for tlen enkelte k\'indc af garantien, ligestjm der heller
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ingen effekt var de første 6 måneder efter barnets fødsel. Prisen på pasningen har ligeledes stør effekt. Således vil en stigning i prisen på pasning
på 7,50 kr. o m måneden få nybagte modres erhven'sdeltagelse til at falde
med 0,08 pet. de forste 8-12 måneder, hvilket er en utroligt stor effekt
(Simonsen, 2005). Når gevinster af dag|5asning skal vurderes, skal det
okonomiske bidrag fra disse modres arbejde således indregnes. E m n e r
som selvværd, identitet osv. er sværere at prisfastsætte, idet de før nogle
kvinder hænger sammen med tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket ikke
skal unden'urderes.
OPSUMMERING AF DE ØKONOMISKE OVERVEJELSER
Alt i alt peger resultateme på, at det samfundsokonømisk kan betragtes
søm en investering at sende børn i hojkvalitetsdagpasning. o m end vi
mangler specifikke danske undersogelser med dette perspektiv. Selvom
tic økonomiske gevinster i en dansk kontekst ikke kan fon'cnies at være
hge så støre søm i el samfund metl et svagere socialt sikkerhedsnet og en
mindre stærk traditif)n før kvalitetsdagj^asning. Forskningen viser, hvor
langsigtet man skal tænke, når man skal vælge kvaliteten af dag]:)asniiigen.
Dagpasning af høj kvalitet kan således være med til at muliggøre
modrenes deltagelse på arbejdsmarkedet, mindske omfanget af børnenes
sygdt)m metl tleraf følgende konsekvenser, mindske kriminalitet, øge
barneis uddannelsesniveau og senere job- øg indtjeningsmuligheder og
dermed suntlhcdcn på lang sigt, l:!ntlelig er det ikke kun en enkeh generation, som får glæ-de af denne investering, men også de fremtidige generationer på grund af den medfølgentle positive sociale an'.

FIGUR 7,1
En børnetegning.
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KAPITEL 8

SAMMENFATNING OG
PERSPEKTIVERING

Igennem de sidste fem årtier er der, i takt med at kvinderne gjorde deres
indtog på arbejdsmarkedet, internatiøiialt sket markante ændringer på
dagpasningsområdet i form af en kraftig udvidelse af antallet af øffenthgt
regulerede daginstimtioner. D e n n e udvikling har også g)ort sig gældende
i Danmark, hvor der sitlen 1985 har været en stigende andel af born, der
passes i en offentligt støttet bornehave, vuggestue, aldersintegreret instimtion eller dagpleje.
1 2013 blev over 90 pet. af alle 1-2 årige og 97 pet, af alle 3-5årige 1 Danmark passet i en dagfiiasningsordning (Danmarks Statistik,
2014). Næsten alle born i Danmark tilbringer således en str)r del af deres
tidlige liv i offentlig dagjiasning. Men hvilken betydning har pasning i
vuggestue tig børnehave egentiig for b o m s udvikling øg trivsel? O g hvilke parametre er centrale før k\-alitetcn af pasningen? Del er disse
spørgsmål, som denne forskningsoversigt Iiar til fomiål at undersoge.
I dette kapitel samler vi op på alle de forrige kapider.

BØRNEHAVENS BETYDNING
Generelt peger forskningen på, at pasning i vuggesme og børnehave har
en gavnlig effekt på børns udvikhng og trivsel, og at tidlig start i dag]ias-
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ning kan påvirke barnet i en positiv retning både sprogligt, kognitivt, adfærdsmæssigt og følelsesmæssigt.
I en række lande er de langsigtede konsekvenser før børns udvikling blevet undersøgt i forbindelse med øffenthge udvidelser af tlaginstitutiønsområdct (universelle indsatser). Disse undersøgelser, der både
er førelaget i vestlige lande, men også i udvildingslande, peger på, at daginsiituiionsindsatsen synes at give længerevarende effekter på børnenes
skoleresultater, P'ørskningen peger bl.a. på, at børn, der har gået i daginstitution, har betlre kc:)ncentrarionsevne, bedre deltagelse i undcn'isningcn og bedre discipUn i skolealderen, end de born (berunder stjskcnde),
der ikke har været i tlagiiistitution. Også på langt sigt har disse undersøgelser funtlel en positiv daginstitutionseffekt, itlet bornenes uddannelsesresuliater samt tieres arbejdsmarkedstilknytning, indtjening øg mulighetl
for at stifie fiimilie var bedre, end det var tilfældet for de born, der ikke
fik denne daginsliiutionsindsats.
Med enkelte undtagelser peger forskningen også på, at især b(jrn
fra søcioøkøntHiiisk vanskeligere opvæ'kstforhold profiterer relativt mere
af tie universelle daginstitutio ns indsatser. Det gælder bl.a. born af forældre
med begrænset eller ingen uddannelse, b ø m fra familier med stærkt begrænsede okonomiske ressourcer, eller børn af indvandrere, hvor det talte
sprog i hjemmet er forældrenes modersmål. For tlisse born oger deltagelse
i daginstimtiøn deres sandsynlighed før at være alderssvarende udviklet øg
på niveau metl deres jæ'vnaldrende i skolen, men også senere i livet.
At de universelle daginstitutiønsindsatscr sæ-rligi kommer b o m fra
mere ressource fattige familier til gode. kan skyldes, at den pasning, som
disse born ellers ville få, er af en ringere k\'alitet. Dette taler umiddelbart
for, at man især udvider dagjiasningstilbuddet, så det målrettes de ressourcesvage born. Imidlertid kan dette have nogle utilsigtede konsekvenser. For det første kan en sådan målrettet indsats mindske den poliliske
ojibakning til tlen universelle indsats. Før det andet kan man ikke på forhånd være sikker på, at en snæver udvitlelse af tlagpasningen til særligt
utlsaite grupper automatisk vil have den fon'entede effekt.
Det er her yigtigt at pointere, at man ikke kan antage, at daginstitutiøner pr. definition udgor et udvikliiigsrum, der underslotier barnels
udvikling, trivsel og læring bedre end den pasning, barnet ellers ville modtage. En canadisk undersogelse viste således, at de positive resultater af en
universel daginstimtiønsindsats tydeligr afliænger af kvaliteten af den tlagpasning, btirnene modtager. Undersøgelsen viste, at der ved en omfattende
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dagjiasiiiiigsreførm, der foregår inden for et kort tidsrum, kan være et stort
pres for at hæve kapaciteten, fx ved at oge gruppestørrelser eller antal born
i instiiutionenie, men hvor det i praksis kan være vaiiskehgt at tilføre tilstrækkelig utltlannet ekstra personale, der kan modsvare kapacitetsførogelsen. I den canadiske undersøgelse medførte dette en reel kvalitetsforringelse. En succesfuld universel indsats forudsætter således en strukrur med
højkvalitetsdagi:)asiiing, som er økonomisk overkommelig.
I undersfjgclser af de universelle indsatser er det dog ofre vanskeligt at vurdere, hvilke forhold ved daginstiairiønsindsarsen der har gjort
udslaget, da der mangler systematiske beskrivelser både af kvaliteten af
daginstitutiønerne og af den dagpasning, som kontrolgruppen fik, både i
forbold til kvaliteten af voksen-bam-interaktiønen, og i førhøltl til hvilken
stimulation øg hvilke legemuligheder b ø m e n e i konrrrjlgruppen fik.
Dette rejser dog spt^rgsmålet om, hvilke parametre der er centrale for k\'aliteten af daginstitutiønsiiidsatsen — cUcr med andre ord, hvad
udgor en hojkvaliietsbornehave, og hvilke parametre er vigtige for, at
tlaginslitutiønsintisatseii uiiderstr:>tter og fremmer barnets udvikling. Dette spørgsmål er blevet belyst i en række eksperimentelle modelførsog, der
var målrettet b o m fra særligt socialt udsatte og fattige famihcr.
De tidlige modelforsøg gav overordentligt gøde resultater og viste, at en hojkvalitetsbomehave kunne forbetlre socialt udsatte børns
sproglige, kognitive og søciale udvikling så meget, ar de ikke haltede bagefter deres kammerater ved skolestart. I de undersøgelser, der fulgte bornene op i voksenlivet, kunne man obsen'ere, at bornehavebtjrneiie også
efterfølgende

klarede sig bedre på arbejdsmarkeder. Flere fik en er-

hven'smæssig uddannelse og en bedre indkomst, og færre levede af øverforselsindkfimster øg begik kriminalitet sammenUgnet med køntrtiigruppeii, der ikke havde fået pasning i en hojkvalitetsbornehave.
\:.n mulig forklaring på, hvorfor en hojkvalitetsbomehave øgså
kan have lang\'arige effekter på bamets muligheder senere hen, kan være,
at børnene gennem den eksperimentelle daginsti tution s indsats ikke bløt
opnåede en øgning i intelligens og nysgerrighed, men også en storre motivation før at lære samt en trø på fjg erfaring med, at de kunne lære noget
nyt med succes. Dette kan give en positiv s elv forstærkning i skolen, eftersom læreme reagerer med højere føn'cntninger til deres fømiåen. Bomene
øpnåetle relativt bedre skoleforløb, hvilket igen åbnede yderligere op for
opnåelse af en erhven'sudtlannelse. Især forbliver effekten mere lang\"arig,
hvis børnene fortsætter fra bornehaven i skoler af en høj k\'alitet.
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HVAD UDGØR EN HØJKVALITETSDAGINSTITUTION?
Gennemgangen af de eksperimentelle modelforsøg med hojkvaUtetsdaginstitutioncr viser en række fælles og gennemgående træk. D e t ene af disse fællestræk er fokus på kvaliteten af interaktionen mellem b a m og pædagog gennem et eksplicit formuleret curriculum med utlvildingsmæssigt
tilpassede læringsaktiviteter.

LEARNING GAMES
Kvaliteten af interaktionen mellem barn og voksen er antagelig den mest
betydningsfulde enkeltfaktor i daginstitutionen med betydning for barnets kognitive, søciale øg følelsesmæssige udvikhng. Forskningen viser, at
bamets udvikling understottes, når det modes med lydhørhed øg positive
tilkendegivelser på tlcts ytringer og fcjlelser, samt når den vt)ksne stimulerer barnet gennem alderssvarende aktiviteter.
Alle modelforsogene anvendte et bredt spektaim af legeaktiviteter,
der alle var direkte rettet mod at udvikle bornenes sociale, følelsesmæssige,

kognitive

og

kreative

færdigheder.

Legeaktiviteterne,

der

blev

kaldt 'Learning G a m e s ' , bygger på en rcoretisk forsråelse om, ar barnet
lærer bedsr af ar være aktiv initiativtager, hvt:)r pædagogernes rolle er at
introducere og facihtere aktiviteter, der passer til bornenes behov og interesser, deltage i aktiviteterne, stille relevante spørgsmål øg hjælpe børnene til at udvikle egne aktiviteter.
Programmerne i de fem refererede modelforsøg lagde således
stf:)r vægt på børneitiitiercde aktiviteter samt barnets ræsonnernenl og
problemlosning i samspil med de andre born og pædagogerne. I dette
curriculum var der særlig øpmærkst>mhed på børnenes sprogudvikling,
hvor man gradvist øgede mængden af informativ samtale tned udvekshng
af synspunkter øg erfaringer mellem barn øg voksen.
D e anvendte "Learning G a m e s " er velbeskrevne, umiddelbart
anvendelige og let forståelige, øg kan bruges af både pædagoger, besøgende og forældre. Beskrivelsen af aktiviteterne indeholder, dels hvordan
legen leges, dels hvilke færdigheder legen er rettet m o d at udvikle.
Karakteristisk ft:)r dette pædagogiske curriculum var også, at man
søgte at integrere det i alle aktiviteter i dagligdagen, fx rutinerne med ar
tage toj af øg på, spisning osv. Endelig bestod legeaktiviteterne af en cyklus, der indeholdt en obsen'ationsperiode, en iscenesæl telse af en legeaktivitet samr en evalueringsperiode, hvor pædagogerne og det ovrige per-
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sonale indhostede øg udvekslede erfaringer. Denne cyklus var også et
bidrag til personalets egen ridereuddannelse^ idet processen skæipede personalets iagttagelsesevne, erfaring med at implementere og evaluere aktiviteterne samt deres evne til at vurdere det enkelte barns utlvikling. Dette
gav samtitlig et oget fokus hos pætlagøgerne på de intlividucllc forskelle
mellem børnene samt er fokus på, hvilke lege det enkelte barn har mest
udviklingsmæssig glæde af
Erkendelsen af, al daginstitutionens facilitering af stimulerende,
lærerige lege er af betytlning før barnets køgnilive, motoriske, sociale øg
emotionelle udvikling, har faet nogle forskere til at undersøge effekten af
forsøg med motorisk stimulering. Pier er børnenes motoriske færdigheder søgt udviklet gennem fx dans og udendørs aktiviteier, hvilket lader til
at gavne børnenes selvtilhd.

UDDANNELSE OG VIDEREUDDANNELSE
Forskningen, der har undersøgt effekten af personatcis gruntluddannelse,
peger på. at erfaring ikke kan erstatte en grunduddannelse, fordi uddannet personale er bedre til at udfore pædagogisk praksis af hoj kvalitet i
form af stimulerende læringsmiljøer, der understøtter bornenes kognitive,
sociale og sprøghge udvikling og trivsel.
Også i de tidlige eksperimentelle møtlelforsog var det et fællestræk, at man lagde vægt på, at personalet havde en specialiseret uddannelse som pædagog, og at der var stabilitet i personalegnippen. Ir!ndviderc lagde man vægt på personalets mulighed for supcn'isiøn, hvor de
kunne konsultere mere erfarne pætlagtiger i forholtl til udførelse af curriculum samt vægt på systematisk videreutldannelse af personalet.
N e t o p videreudtlannelse af det pæ'tlagøgiske persf)nalc j?eger både international og dansk forskning på har en positiv effekt, der gor personalet mere stimulerende, stottende og bedre klædt på til at initiere alderssvarende aktiviteter samt til at omsætte viden til praksis.
Videreuddannelse af personalet kan således være med til at skabe
et mere positivt læringsmiljø i daginstituti(jnen med færre konflikter mellem b ø r n e n e og de voksne, og det vil øgså yderligere fremme børnenes
interesse øg enmsiasme før aktiviteterne. Samtidig viser studierne, at pædagogerne bliver bedre til at adressere b o m e n e s behov øg til at interagere
med born med forstyrrende adfærd.
At pædagogerne modtager videreuddannelse, har øgså betytlning
for, at de bliver bedre til at forberede bornene til, at de skal starte i skole.
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hvilket forskningen peger på har en positiv effekr på børnenes præsrationer, når de starter i skolen.
FORÆLDREINDDRAGELSE OG FORÆLDRESTØTTE
Der er af srør vigtighed, ar hjemmer og daginstirulionen kan samarbejde,
og ar forældrene involveres mere i barnets læring. Forskningen r\'der på, at
indsatsen i daginstirutionen virker bedst, hvtis der slottes op o m hele barners miljø, dvs. med indtlragclsc af føræltlrene. D e tidUge eksperimentelle
modelforsøg, der gav de signifikante resultaler, medtænkte i forskelligt omfang føræltirenes vilkår og situation og intlebar en ømfatteiide social stotte
til hjemmet. Der var fx fokus på at frjrbedre mødrenes erhvervsmæssige
position, på sundhedsplejerskeordninger, socialrådgiverbistand, erhven-svcjledning, revalideringsindsats mv. De indebar også en hoj grad af forældreinvølvcring i førhøltl til den pæ'dagogiske indsats, hvor forældrene blev
inddraget som samarbejdspartnere og hjulpet lH at videreføre og videreudvikle de "lærerige" legeaktiviteter fra bornehaven i hjemrnet.
1 nøgle af motlelforsøgene besøgte pædagogerne familierne i
hjemmet — både med henblik på at give forældrene en bedre forståelse af
curriculum og deres barns udvikUng, men øgså for at lære af forældrene.
Uddannelse af føræltlrene kan metlvirke til, at de bedre kan håndtere deres børns adfærd, øg at deres børn udvikler sig positivt, både kognitivt og
socialt. I disse undersøgelser har man således haft positive resultater m e d
hjemmebesøg og træningsprogrammer for forældrene.

NORMERING OG GRUPPESTØRRELSE
Gruppestorrelse og normering er strukturelle parametre, der har påkaldt
sig megen opmærksomhed i forskningshttcraturen, øg søm også i de tidlige eksperimentelle modelforsøg blev anset som vigtige forudsærninger
før gennemførelsen af curriculum.
Srudierne i denne hrreramrgcnncmgang viser samstemmende, at
både normering og gruppes rør reis e har ber)'tlniiig før omfanger og kvahtereii af voksen-barn-konrakr cjg herigennem børnenes trivsel øg udvikhng. Højere normeringer og mindre gruppestørrelser har begge positiv
betydning før bornenes udvikling både på kort og på længere sigt, hvilket
især k o m m e r tie mere sårbare øg srjcialt udsatte b o m til gøde.
l-løjere normeringer er forbundet med en tn'ggere tilknytning til
pædagogerne, større grad af vokscn-barn-intcraktion samt bedre kognitiv
øg sproglig udvikhng, hvilket bl.a, kan ses ved, at bornenes leg er kogni-
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tivt mere avanceret. Ved forsøg med hojere normeringer ændrede pædagogerne deres adfærd. Pædagogerne udviste en mere varm og sensitiv
adfærd i forhold til børnene, og der skete en mindskning i brugen af negative opdragelsesteknikker. Børnenes mulighed for positiv cjg udviklingsfremmende interaktion med pædagogen er således bedre, når normeringen er hoj. Der er samtidig konstateret et fald i udskillelsen af
stresshørmonef hos børn, særhgl hos ældre born, drenge samt ængstelige
og h æ m m e d e b o m .
Hojc normeringer er også associeret med bedre social

tilpasning

samt færre adfærdsvanskeligheder i form af aggression, hyperaktivitet og
angst og er fundet al nedsætte forekomsten af konflikter børnene imellem. Forskellen i forekomsten af konflikter ved henholdsvis hoj øg lav
normering er særhgt udtalt for yngre born samt for drenge fra problembelastede familier.
Sluttelig peger forskningen på, at normeringen kan have betydning for personalestabiliteten, idet en hojere normering er associeret metl
et fald i sygefravæ'ret hos det pædagogiske personale.
I forhold til gruppe s tt^rrelsens betydning viser forskniiigsgeniiemgangen, at pædagogerne i store bornegrupper har en tendens til at
udføre funktionerne mere ensartet og i mindre grad at individualisere.
Pædagogernes adfærd får tJgså i hojere grad karakter af en kontrolfunktio n og i mindre omfang en egentiig stimuleringsfunktitMi.
Små børnegrupper er omvendt associeret med en Iiojere grad af
direkte og personhg social voksen-barn-inieraktion, mens det før pædagogerne er forbundet med bedre køn flik dos nings strategier over for bornene. Børnene har også færre konfhkter, udviser mindre aggressiv adtærd
og storre samarbejdsvillighed. liLiidelig scorer børnene i de mintlre grupper højere i skoleparathedstest.
Førskningsgeniiemgangen viser også, ar selv når tier kotirrølleres
for normeringen, så er vøkscnkonrakten mere begrænset i de store grupper. Børnene i mindre bomcgrLipper klarer sig og trives således betlre
end b o r n i store grupper, også selvom normeringen er identisk. Born i
grupper med mere end 4 pædagoger tilknyttet er dog, uafliængigt af
gruppestorrelse og normering, fundet at have en hojere udskillelse af
stresshormoncr end born i grupper med maksimalt 4 pædagoger tilknyttet. Detre kan forklares ved, ar jo flere pædagoger barnet skal forholde
sig til, jo vanskeligere bhver der før barnet at opbygge en tæt kontakt til
den enkelte pædagog. Dette kan intlikere, at der kan være en relativt stor-
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re gevinst for barnets tnvsel øg udvikhng ved at sætte en øvre grænse før
gruppestørrelsen.
Normeringen, gruppestørrelsen

og pædagogernes

uddannelse

kan betragtes som grove inchkatorcr før, hvor mange ressourcer daginstitutionen tilføres, men som forskningsgennemgangen viser, er den praktiske anvendelse af ressourcerne og indholdet af den pædagogiske indsats
også afgørende for effektiviteten mht. b o m e n e s følelsesmæssige, sociale
og kognitive udvikhng. En vurdering af gruppestørrelse, normeringens
og persønalcuddannelsens bctj'dning må således altid ses i sammenhæng
med, hvilket pædagogisk curriculum man soger at gennemfore.

FYSISK SUNDHED OG MILJØ
Dagpasningens k\'alirer omhandler alle de forhold ved daginsumtiønens
karakterisnka, der antages at have betydning for borns sprøghge, kognitive,
følelsesmæssige og søciale utlvilding. Dette indbefatter Ugeledes forhold
med betydning for barnets fysiske sundhed, og der er generel enighed i
forskningen om, at dag[iasiiing øger risikoen før sygdom blandt born, særligt for vuggestuebørn og specielt med hensyn til infektionssygdomme.
Især 1-2-årigc børn har vist sig at have en hø) nsiko for at få
sygdomme, når de passes i instirution. Pladsmangel er fundet at oge smitterisikoen og må samtidig antages at kunne have konsekvenser for børnenes horelse og stressniveau, idet stø)niveauet i et forbløffende stort
antal institutioner har vist sig at være alt før hojt i førhold til Arbejdstilsynets bekendtgorelse
Forekomsten af infektionssygdomme, der udgor langt den største del af sygdomstilfældene, er dog fundet at kunne mindskes kraftigt
ved et oget fokus på hygie)nc blandt personale, forældre og b o m . Til
gengæld er der ikke umiddelbart nøgen kortsigtede effekter på forekomsten af smitsomme sygdomme ved forøget udendorstid, men det skal her
bemærkes, at de langsigtede effekter ikke er blevet undersøgt, hvilket kan
vise sig at give et andet billede. Fysiske forhold udgør således sammen
med bestemmelser om sundhed og sikkerhed nøgle supplerende faktorer
af bct\'dning for dagpasningens k\'abtet.
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PERSPEKTIVER - DAGINSTITUTION SOM INVESTERING
\'i har unden'CJs i udarbejdelsen af næn'ærende rapport være inspirerer
af nobelprismodrageren Hecknians reori, hvor der argumenteres for, at
køgnilive øg sociale evner formes tidhgt, og at skadevirkningerne af en
lidlig mangelfuld stimulering og voksenkøntaki bliver sværere at opveje
på et senere tidspunkt i barncis liv. 1 Hecknians teori peges der på, at jo
tidligere man sætter ind i forhold til bamet, jo bedre resultat opnår man,
hvorimod det bhver dyrere at opnå de samme resultater senere i barnets
hv. Således er det, ifølge denne teori, ud fra et omkostnhigseffektivt
synspunkt før sent at gå i gang, efter at barnet er begyndt i skole.
ITeckmans teori baserer sig alene på undersøgelser, som er gennemgået i denne rapport. Skal man underbygge Hecknians teori, fordres
imidlertid en sammenligning med indsatser senere i skolealtleren øg voksenlivet tor at kunne foretage denne sammenstilling af investeringsafkast.
Det falder uden før vt)res undersøgelses formå Is ramme.
Sammenfattende viser forskningsoversigten, at tie offentiigt stottctle vuggestuer og bømehaver især synes at k o m m e de ressourcesvage
born til gøde. Udenlandske erfaringer peger på. at det kan være vanskeligt at opnå en kvahtetsfi>rbcdring, hvis der ikke bliver tilfort tilstrækkelige ressourcer, jf. de kvalitetsparametre, vi har beskrevet ovenfor, der kan
understøtte, at det pædagogiske indhold lever op til kvalitetskravene.
Dagpasning af hoj kvalitet kan være med til at smidiggøre modres
(og fæ-dres) deltagelse på adiejdsmarkedct og fremme børns sociale, kognitive og emotionelle udvikling. På langt sigt kan tieltagelse i en højkvalitetsbørnehave mindske kriminalilet, forbedre bamets utltlannelsesniveau og
forbetlre senere job- og indijeiiingsmuligheder. Endelig er det ikke kun en
enkelt generation, som får glæ-de af denne investering, men også de fremtidige generationer på gmnd af tlen medfølgende positive søciale an'.
Alt i alt peger resultaterne på, at det samfundsokonømisk kan
belragtes stjm en langsigtet investering at sende børn i hojkvalitetsdagpasning — også selvom de økonomiske gevinster i en dansk konteksl ikke
kan fon'eiites at være lige så støre som i samfund med svagere socialt
sikkerhedsnet og mindre tradition for universel dagj^asning til ressourcesvage grupper.
Det er således vanskeligt at beregne, hvor stor en gevinst man vil
kunne opnå ved en investering i en kvahtctsogiiing, fx i form af højere
normeringer, mindre gruppes I orrel ser, forbedret grunduddannelse for
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det pædagogiske personale, flere uddannede pædagoger i dagtilbuddene
samt videreuddannelse af personalet, fordi vi ikke har danske underso
gelser af status på de aktuelle kvalitetsparametre, henindcr også ø m om
fanget øg anventlelsen af læringsaktiviteter i de danske daginstitutioner.
Man mangler således viden om, hvor mange af daginstimtiøiierne der
lever op til kriterierne for hojkvalitetsdagpasning i lighed med de be
skrevne modelfijrs(jg. som har vist så gode resultater. D e r mangler øgså
viden om, hvor store kvahtetsførskellc der er mellem institutioneme i
Danmark, og dermctl er det vanskeligt at vurdere, hvor store gevinster
der ville være ved en indsats på dette område.
Den hidtidige forskning kan imidlertid give nogle ganske gode
ideer om, på hvilke områder det ville være centralt at koncentrere en ind
sats, hvis man (jnskerat forbedre kvaliteten af dagj^asningcn.

FIGUR 8,1
En børnetegning

I:

i! .li. m~
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Oldrup, PL & A.-K. Plojen-Sorenscn: De aldersopdelte fokusområder
i ICS. Kvalificeringen aj den socialfaglige metode. 189 sider. c-lSBN:
978-87-7119-236-0. Nctpubhkation.
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14:09

Fridberg, T. & L.S. Hennkscn: Udrnklingen i frivilligt ar-bejde 20042012.

304 sider. ISBN: 978-87-7119-237-7. e-lSBN: 978-87-

7119-238-4. Vejledende pns: 300,00 kr.
14:10

Lauritzen, PI.H.: Ældr-es ressøuncrog behøv I perioden 1997-2012.

Ny-

este viden på baggr-und af ældredatalmsen. 142 sider. ISBN: 978-877119-239-1. e-ISBN: 978-87-7119-240-7. Vejlctlendc pns: 140,00
kr.
14:11

Larsen, M.R. & J . Plogelund: IJtteraturstudle af handicap og beskæftigelse. 202 sider. ISBN- 978-87-7119-241-4. e-lSBN: 978-87-7119242-1. Vejledende pns: 200,00 kr,

14:12

Bille, R, & PI. ITolt: Kommunal pr-ak\is på ar-i^ejdsskadeomr-ådet. En
kvaldativ analyse af firrjobcentr'es håndter-ing af ar-bejdsskader. 102 sider.
ISBN: 978-87-7119-243-8. e-lSBN: 978-87-7119-244-5.

Vej-

ledende pris- 100,00 kr.
14:13

Rosdahl, A.: Fra 15 år til27 år: PISA 2000-eleverne i 20H112.

160

sider. ISBN: 978-87-7119-245-2. e-lSBN: 978-87-7119-246-9.
Vejlctlendc p n s : 160,00 kr.
14:16

Weatherall, C D . , PI.H. Lauritzen, A.T'. Planscn & T'. T'crmansen:
Evaluenng af "Fast tilknyttede Icvger på plejecentre". I'dt pilotprvjekt. 160
sider. ISBN: 978-87-7119-250-6. e-ISBN: 978-87-7119-251-3.
Vejledende p n s : 160,- kr.

14:17

Pontoppidan, M., N . K. Niss: Instrumenter tUat måle små borns tnvsel 78 sider. e-ISBN: 978-87-7119-252-0. Netpublikation

14.18

Ottosen, M.PL, A. Liversage & R.V\ Olsen: Skilsmisseimr-n med
etnisk minontetsbagimnd

256 sider. ISBN: 978-87-7119-253-7. e-

ISBN: 978-87-7119- 254-4. Vejledende pris: 25(L- kr.
14:19

Antidemokratiske

og ekstremistiske mlljoer i Danmark, hin korilagning.

14:20

Amilon, A., G. P. Rotger, A, G . J e p p e s e n . Dansker-nes pensions-

86 sider. E-ISBN: 978-87-7119-255-1, Ncipublikation
opspannger og indkomster 2000-201}.

160 sider. ISBN: 978-87-

7119-256-8. e-ISBN: 978-87-7119-257-5. Vejledende p n s : 160,kr.
14:21

Jonasson, A.B.: Konseki'ensen af dagpengepenodens halvering. 112 sider.
ISBN: 978-87-7119-258-2. e-ISBN: 978-87-7119- 259-9. Vejledende pris: 100,- kr.

14:22

Sircn, A., & S.G. Knudsen: Alldrv øg digitalisering. Holdninger og erfannger bla ned ældre i Danmark. 128 sider. ISBN: 978-87-7119-260-5.
e-ISBN: 978-87-7119-262-2. Vejledende pns: 120,- kr.
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14:23

Christoffersen, M.N.. A.-K. Piøjcn-Sorenscn & L. Laugesen:
Daginstitutioners betydning for boms udvikling. Eji forskningsoversigt. 192

sider. ISBN: 978-87-7119-266-7. e-ISBN: 978-87-7119- 262-9.
Vejledende pris: 190.- kr.
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DAGINSTITUTIONENS BETYDNING
FOR BØRNS UDVIKLING
EN FORSKNINGSOVERSIGT
Igennem de seneste årtier er der sket en omfattende udvidelse af anlallet af daginstitutionspladser Denne
forskningsoversigt opsamler nationale og internationale forskningsresultater om effekter ne af daginstitutionens betydning for børns udvikling
Forskningsoversigten viser at ændringer af de strukturelle parametre såsom normering gruppestørrelse
personalets uddannelse osv har indflydelse på dagpasningens kvalitet og børnenes udvikling
Flere forskere konkluderer, at det er interaktionen mellem børn og voksne der er det aller vigtigste for kva
Ilteten i daginstitutionerne Derfor har normennger og gruppestørrelsei betydning Pædagogisk uddannet
personale spillei også en væsentlig rolle for børnenes udvikling Børnehaver der brugte legeaktiviteter til at
udvikle sociale følelsesmæssige kognitive og kreative færdigheder fik de bedste resultater
På længere sigt viser forskningen også gode resultater De børn, der har gået i vuggestuer og børnehaver af
høj kvalitet, klarer sig bedre i skolen og får bedre uddannelse og job Færre kommer på overførselsindkomster eller ender i kriminalitet Forskningen viser også. at det især er sårbare eller socialt udsatte børn der har
størst gavn af de universelle ttlbud som daginstitutioner tilbyder
Denne rapport er udarbejdet med økonomisk støtte fra BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
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