
Etiske principper 
for samarbejdet mellem daginstitutionerne og Tværfagligt Center for Børn og Unge

Vi går alle til opgaven med en positiv indstilling. Og det kvalificerer samarbejdet, at vi bringer forskellige, 
faglige perspektiver i spil – med respekt for den enkeltes roller og ansvar.

Når vi går fejl af hinanden, eller når noget ikke fungerer, har vi pligt til at sige det. Vi taler om det, samler op 
på det hændte og lærer af erfaringerne. Og vi er lige gode samarbejdspartnere efterfølgende.

- Om muligt foregår dialogen altid direkte mellem de involverede parter. 
- Hvis denne dialog ikke ændrer på det uønskede, drøftes det mellem daginstitutionsleder og 

distriktsleder i TCBU
- Er der fortsat bekymring, bringer vi det til Dagtilbudschefen og lederen af TCBU. Og sikrer, 

at de involverede parter er orienteret om, at vi bringer det videre

Vi lover ikke noget på hinandens vegne, medmindre det er aftalt og koordineret på forhånd. Særligt vigtigt 
er det, når der er overvejelser om skift til et andet dagtilbud, fx til minigruppe eller Solen.

Daginstitutionen er omdrejningspunktet for samarbejdet med forældrene. Derfor koordinerer TCBU 
medarbejderen altid med dagtilbudslederen forud for at arbejde med familien indledes. 

Daginstitutionen har ansvaret for børnene og det pædagogiske miljø. Derfor sikrer daginstitutionslederen, 
at samarbejdet tager afsæt i en klar forventningsafstemning før, under og efter opgaveløsningen. Uanset 
om det er konsultationer, konsultativ bistand, støtte til enkeltbørn eller inklusionspakker. 

- Forventningsafstemning før opgaveløsningen:
Fx: Hvilke udfordringer ønskes hjælp til? Hvad skal der komme ud af samarbejdet? Hvordan ønskes TCBU at 
indgå i samarbejdet?

- Forventningsafstemning undervejs:
Fx: Er der behov for at korrigere på samarbejdet, enten mht. indhold eller form?

- Afslutning og evaluering af samarbejdet:
Fx: Hvordan arbejder vi videre i daginstitutionen? Hvad har fungeret rigtig godt? Hvad kunne med fordel 
ændres? 

Medarbejdere fra Tværfagligt Center færdes dagligt i daginstitutioner og dagpleje, og samarbejder med personale og ledere om 
udviklingen af stærke, inkluderende børnefællesskaber.

Det fungerer den største del af tiden fuldstændig uproblematisk. 

Men der kan forekomme situationer, hvor institutionslederen er overrasket over eller måske endda udfordret i forhold til 
samarbejdet med en medarbejder, man ikke har ledelsesansvar for. Modsat kan medarbejderen fra Tværfagligt Center opleve 
pædagogiske miljøer eller håndtering af konkrete situationer, man forundres over og som kræver opfølgning.

Dilemmaer er et vilkår i vores arbejde og dermed også i vores samarbejde. De etiske principper skal være retningsgivende for, 
hvordan vi i dialog og samarbejde håndterer dem på en hensigtsmæssig måde.

De etiske principper er 
- Udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter for Tværfagligt Center, Dagtilbud og daginstitutionslederne
- Kvalificeret af Institutionsrådet 
- Godkendt, d. 21/10 2015 


