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Forslag til reviderede
Retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og sundhedsplejen
I Aabenraa Kommune har vi fokus på at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet
i overgangene fra et tilbud til et andet. Det er et af kernepunkterne i Sund Opvækst –
Aabenraa Kommunes børne-, unge- og familiepolitik. Sundhedsplejen og dagtilbud i
Aabenraa Kommune prioriterer derfor et tæt samarbejde. Målet er, at alle børn i
kommunen har et godt børneliv i trygge, sunde og udviklende rammer i familien og
dagtilbud.
Med udgangspunkt i Sund Opvækst og den nye dagtilbudslov er der formuleret
retningslinjer for samarbejdet mellem sundhedsplejen og dagtilbud.
Aftale om overlevering af oplysninger mellem sundhedsplejen og dagtilbud
Hovedparten af alle forældre får besøg af den kommunale sundhedspleje i barnets
første år. Sundhedsplejen besidder derfor vigtig viden om barnet. Formålet med
overlevering af oplysninger fra sundhedspleje til dagtilbud er at skabe sammenhæng i
indsatsen omkring barnet gennem videreformidling af relevant information.
Hvis sundhedsplejen ser særlige behov hos barnet, som kan kræve specielle hensyn i
forbindelse med opstart i dagtilbud, sendes besked til Pladsanvisningen i Dagtilbud.
Barnets dagtilbud får adgang til oplysningerne med henblik på at kunne tilrettelægge
den bedst mulige start i dagtilbud sammen med familien.
Private børnepassere har ikke adgang til oplysningerne.
Dagtilbud giver besked til sundhedsplejen, såfremt et barn er hjemmepasset, når det
er 1½ år, så sundhedsplejen kan give tilbud om et ekstra besøg.

Aftale om samarbejde mellem sundhedsplejen og dagtilbud i forhold til børn,
der allerede er optaget i dagtilbud
Samarbejdet skal bidrage til, at sundhedsplejens faglige viden om børn gennem
opvæksten kan understøtte det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet, og at det
pædagogiske personales viden om at tilrettelægge trygge og stimulerende
pædagogiske læringsmiljøer kan styrke den sundhedsfaglige indsats i forhold til
familien.

Den lokale distriktssundhedsplejerske kommer på jævnlige besøg i kommunens
dagtilbud for at mødes med lederen og medarbejdere. Det sker efter aftale med det
enkelte dagtilbud.
Møderne har til formål at styrke det tværfaglige samarbejde, videndeling og relationer
på tværs af sundhedsplejen og dagtilbud.
Mødernes indhold og form aftales i fælleskab mellem distriktssundhedsplejersken og
det enkelte dagtilbud.

Side 2 af 2

