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Rammerne for 

samarbejdet mellem dagtilbud og Tværfagligt Center  
 

Samarbejdet mellem daginstitutionerne og Tværfagligt Center udspiller sig på forskellig vis. Opgaven for 

Tværfagligt Center er at bidrage til, at pædagoger, medhjælpere og ledere kan lykkes med kerneopgaven: 

at skabe udviklende læringsmiljøer for alle børn og unge i Vejle Kommune. Samtidig skal Tværfagligt Center 

bidrage i forhold til de børn og pædagogiske miljøer, hvor der er størst behov.  

For at lykkes med det, er daginstitutionens ledelse og ressourcepersoner helt centrale samarbejdspartnere.  

I notatet beskrives rammerne for samarbejdet – på hvilken måde Tværfagligt Center er tilgængelig. Men 

det er kun rammerne. Vigtigst er naturligvis, at rammerne udfyldes med høj faglig ekspertise og evne til at 

inspirere og reaktivere de gode idéer, medarbejderne i daginstitutionen allerede har.    

Betjeningen skal afspejle daginstitutionens lokale behov. Derfor er det centralt, at der foregår en løbende 

dialog og forventningsafstemning mellem daginstitutionens ledelse og de medarbejdere fra Tværfagligt 

Center, der kommer i daginstitutionen.  

Desuden laves en årlig forventningsafstemning af rammerne for samarbejdet. Det vil ske på 

områdeledermøder mellem daginstitutionslederne, repræsentant for tale/høre konsulent samt 

distriktsleder. 

Betjeningsmodellen 
Daginstitutionen og Tværfagligt Center har en række faste samarbejdsfora (konsultative møder, 

tosprogsvejledning, sprogpakken, åben dør med socialfaglige rådgivere, tværsteamet).  

Og daginstitutionen har mulighed for at trække på Tværfagligt Center, når der opstår behov 

(inklusionspakker, ”bestil en småbørnskonsulent”, konsultativt forløb, støttetimer, en faglig vurdering).  

Begge dele beskrives i dette notat.  

Faste samarbejdsfora 

I. Fast konsultation 

II. Tosprogsvejledning 

III. Sprogpakken 

IV. Åben dør med daginstitutionens socialfaglige rådgiver (i de områder, der har én tilknyttet) 

V. Tværsteams  

Muligheder for råd og vejledning efter behov 

VI. Inklusionspakker 

VII. ”Bestil en småbørnskonsulent” 

VIII. Konsultativt forløb 

IX. Støttetimer 

X. Indstilling til en faglig vurdering/PPV 
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I. Fast konsultation 

De faste konsultationer er daginstitutionens møde. Det er en drøftelse af den pædagogiske praksis i forhold 

til et barn/gruppe, hvor daginstitutionen mangler inspiration til at løse opgaven. I et struktureret 

samtaleforløb, hvor Tværfagligt Center som udgangspunkt ikke møder barnet, afdækkes muligheder for at 

skabe forandringer. 

 

De faste konsultationer er altså altid afsæt for at drøfte og aftale, hvordan daginstitutionen selv arbejder 

videre. 

Det er som oftest de personer, som arbejder med barnet eller gruppen, der har viden og ressourcer til at 

komme videre. Det er målet, at disse muligheder bliver tydeligere i løbet af refleksionen, som grundlag for 

den fortsatte, positive proces i daginstitutionen. Det vil medarbejderen fra Tværfagligt Center være med til 

at understøtte. De faste konsultationer skal med andre ord først og fremmest betragtes som et læringsrum, 

hvor lokal viden (institutionens medarbejdere) mødes med ekstern viden (Tværfagligt Center). 

Forældre giver samtykke eller deltager, afhængig af problemstilling. En problemstilling kan også drøftes 

anonymt. 

 

 

 

 

 

 

 

På de faste konsultationer drøftes nye børn og opfølgning på allerede igangsatte initiativer. Vær 

opmærksom på at adskille de to typer af børn og at sætte nye børn først på selve dagsordenen.  

Mellem to faste konsultationer kan der være et konsultativt forløb. Fx kan medarbejderen fra Tværfagligt 

Center have en samtale med forældre, lave en kort observation eller lignende. Opfølgningen kan altså være 

på initiativer fra Tværfagligt Center. Men det vil som oftest være drøftelse af de initiativer, som 

daginstitutionen selv har arbejdet med. Opfølgningen er med til at sikre, at hvis der ikke kom det ud af det, 

som vi forventede på sidste møde, har vi lejlighed til at sætte andet i værk.  

Hvem deltager?  

Repræsentant fra daginstitutionens ledelse og relevante pædagoger/medhjælpere deltager altid sammen 

med mindst én medarbejder fra Tværfagligt Center.  

- Tale/høre konsulent deltager, med mindre det aftales, at det er unødvendigt, og erstattes af andre 

fagpersoner. 

- Øvrige fagpersoner deltager ad hoc i mødet, hvis daginstitutionens ledelsesrepræsentant – i 

samråd med tale/hørekonsulenten – vurderer, at det er nødvendigt. Ad hoc deltagere kan være: 

psykolog, småbørnskonsulent, pædagogisk vejleder (hvis de er knyttet til sagen), sprogpædagog, 

socialfaglig rådgiver, fysio-/ergoterapeut 

Hvad aftales på baggrund af mødet? 

1. De faste konsultationer er altid afsæt for at drøfte og aftale, hvordan daginstitutionen 

selv arbejder videre 

2.  På de faste konsultation møder kan også aftales, hvilke initiativer der – udover 

daginstitutionens egne – skal sættes i værk. Fx i form af et konsultativt forløb fra 

Tværfagligt Center, eller et forslag til daginstitutionen om at bestille en inklusionspakke 

3. Desuden kan det aftales på en fast konsultation, at daginstitutionen indstiller til en PPV 

(pædagogisk psykologisk vurdering), som Tværfagligt Center herefter udarbejder. Det er 

en forudsætning for en PPV, at sagen forinden har været drøftet på en fast konsultation. 
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- Forældre deltager ad hoc 

De faste konsultationer planlægges og bookes i kalenderen for ét år ad gangen af daginstitutionens 

tale/høre konsulent – i dialog med psykologen og daginstitutionens ledelsesrepræsentant.  

Det er daginstitutionens ledelsesrepræsentant, som er mødeleder, og som forud for mødet vurderer hvilke 

fagpersoner, der er relevante i forhold til problemstillingen. Og det er daginstitutionens 

ledelsesrepræsentant, der sikrer, at relevante aktører indkaldes senest 14 dage før mødets afholdelse. For 

at sikre tilstrækkelig kvalitet i møderne er det et krav, der barnet/gruppen og ”beskrivelse og evaluering af 

daginstitutionens egne indsatser” er vedlagt. Se skabelon på www.tvaers.vejle.dk/TCBU og SB sys. 

Kadence for de faste, konsultative møder 

Mellem 40 – 75 børn  2 timer hver 8. uge 

Mellem 76 – 100 børn 2 timer hver 6. uge 

Over 100 børn  2 timer hver 4. uge 

 

Oversigt over små, mellemstore og store daginstitutioner (børnetal i parentes1)  

Små daginstitutioner2 
 –  op til 75 børn 

Mellemstore daginstitutioner – ml. 
76-100 børn 

Store daginstitutioner – over 100 
børn 

 
Bøgen (44) 
Børnehuset Blæksprutten (64) 
Engum Børnehave (44) 
Gadkjærgaard (74) 
Børnehuset Karla Grøn (54) 
Kolbøtten (39) 
Kollerup Børnehus (34) 
Krogårdens Børnehus (42) 
Mælkebøtten (55) 
Skovkanten /Vandel (74) 
Vildanden (18) 
Vindmøllen (67) 
Ågård Børnehave (56)  
 
Bommerhaven (41) 
Skov- og idræts-bhv. ”Bøllen” (37) 
Gårdhaven (47) 
Onkel & Tante & Artibus (66) 
Sct.Nobert børnehave (75) 
Kirstine Seligmann Børnehave (40) 
Solstrålen (27) 
Sommerfuglen (26) 
Stjerneblomsten (67) 
Vejle Private Børnehave (34) 
Børnehaven i skoven (13)3 

 
Asebo (92) 
Borggården (77) 
Børnehuset Bullerbo (79) 
Børnegården Søndervang (87) 
Grangaard (85) 
Grejsdalens Børnehus (87) 
Jelling Børnegaard (81) 
Kernehuset (96) 
Kildedalen (91) 
Kirkebakken (83) 
Mariehønen (91) 
Møllehuset (80) 
Oasen (78) 
Paddehatten (94) 
Regnbuen/Valmuen (80) 
Sneglehuset (81) 
Stjerneskuddet (63) 4 
Troldebo/Labyrinten (86) 
 

 
Børnegården Uhrhøj (150) 
Børnehuset ved Banen (200) 
Børnehuset Gaia (142) 
Galaksen (238) 
Grønnedalen og Solsikkegård (135) 
Havnely (132) 
Krystallen (127) 
Lilholtgård (122) 
Børnehuset Mælkevejen/Helgesvej 
(148) 
Skibet Børnehus (151) 
Skovgården (192) 
Solsikken/Tusindfryd (107) 
Storkereden (114)ikken/Tusindfryd 
(107) 
Søndermarkens Børnehus (117) 
Trekløveren (131) 
Trip Trap Træsko (155) 
Troldebakken (130) 
Valhalla (124) 
Ødsted /Jerlev Børnehus (102) 

 

                                                           
1 Normeret antal pladser i vuggestue og børnehave 31/12 2016, inkl. Minigrupper. 
2 Solen har 28 pladser. Her gennemføres – i et samarbejde mellem Solen, betjenende medarbejdere fra Tværfagligt 
Center og forældre – halvårlige opfølgninger på alle børn frem for faste, konsultative møder. Dette gælder også de 5 
minigrupper. 
3 Børnehaven i Skoven betjenes sammen med Steinerskolen i samme konsultation. 
4 Daginstitutionen Stjerneskuddet får, på trods af børnetallet, fast konsultation hver 6. uge pba. den socioøkonomiske 
belastning. 

http://www.tvaers.vejle.dk/TCBU
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Særligt om de konsultative møder i dagplejen.  

Dagplejelederen kan indkalde til konsultative møder i dagplejen på ad hoc basis. Det vil sige, når der er 

behov for det. Hvem deltager? 

- Relevant dagplejepædagog og dagplejeren. I særligt komplekse tilfælde kan dagplejelederen 

deltage 

- Fysio- /ergoterapeut deltager fast 

- Øvrige fagpersoner deltager ad hoc 

 

Hvis kollegaen fra Tværfagligt Center ikke var indkaldt til mødet… 

Der kan opstå situationer, hvor det i løbet af det konsultative møde står klart, at en kollega fra Tværfagligt 

Centers faglige vurdering eller rådgivning er nødvendig. Men at vedkommende ikke er med til mødet. 

 

I de tilfælde er det deltagende medarbejder fra Tværfagligt Centers ansvar at sende en mail til sin kollega 

med kort baggrund for, hvorfor vedkommende ønskes inddraget, samt evt. referat fra mødet i 

daginstitutionen. Om nødvendigt sker overlevering og koordination typisk på det efterfølgende 

distriktsmøde. 

 

II. Tosprogsvejledning 

Ved tosprogede børn forstås ”…børn, der har andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med 

det omgivende samfund lærer dansk”5. Som daginstitutionsleder kan du altid kontakte den sprogpædagog, 

der er tilknyttet institutionen, hvis du har behov for vejledning og rådgivning om tosprogede. 

Sprogpædagogen skal altid kontaktes, når et tosproget barn starter i børnehave. Institutionen udfylder et 

spørgeskema, hvorfra det videre forløb vurderes. Sprogpædagogen foretager alle nødvendige 

sprogvurderinger af tosprogede småbørn og gennemfører sprogvurderinger på alle tosprogede 

skolestartere samt overleverer disse på møde mellem skole og TCBU. Såfremt et barn vurderes at have 

behov for en særlig indsats, indgås aftale mellem institution og sprogpædagog om det videre sprogforløb.  

III. Sprogpakken 

Sprogpakken understøttes af Tværfagligt Center gennem nøglepersoner i distriktet. Der afholdes årligt to 

netværksmøder og en til to fyraftensmøder.   

IV. Åben dør med daginstitutionens socialfaglige rådgiver 

I de skoledistrikter, hvor der er tilknyttet en socialfaglig rådgiver afholdes der åben dør på 

daginstitutionerne. Åben dør betyder, at den socialfaglige rådgiver kommer forbi daginstitutionen med en 

fast kadence og efter lokale forhold, aftalt mellem den enkelte socialfaglige rådgiver og 

daginstitutionslederen. Fokus er barnets og familiens trivsel i et socialfagligt perspektiv.  

Se nedenstående oversigt over hvilke dagtilbud, der har adgang til en socialfaglig rådgiver.  

Skoledistrikt Dagtilbud6 

Nørremarksskolen Trip Trap/Lærkereden 

Galaksen 

Midtbyskolen Bullerbo 

Børnehuset ved Banen 

                                                           
5 Definitionen stammer fra Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven 
6 Da de socialfaglige rådgivere ikke er tilgængelige for skoler og dagtilbud i hele kommunen, vil private daginstitutioner 
heller ikke blive betjent af denne faggruppe.   
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Skoledistrikt Dagtilbud6 

Havnely 

Mælkevejen/Helgesvej 

Regnbuen/Valmuen 

Club Midt  

Skibet skole 

Grejsdalens skole 

 

Højen skole  

Skibet Børnehus 

Paddehatten, Grejs 

Grejsdalens Børnehus 

Mælkebøtten  

Egtved skole 

Firehøjeskolen 

Solsikken/Tusindfryd 

Skovkanten/Vandel børnehave 

Firkløverskolen, Give Børnegården Søndervang  

Karla Grøn 

Stjerneskuddet 

Søndermarkens Børnehave 

Søndermarksskolen Bøgen 

Grønnedalens Børnecenter 

Søndermarkens Fritidscenter  

Trekløveren 

 

IV. Tværsteams  

Tværsteamet består altid af en mødeleder fra skolen, en familierådgiver/en socialfaglig rådgiver, en 

psykolog og en sundhedsplejerske. Der kan deltage andre faggrupper i teamets møder ad hoc. Teamet har 

planlagt møder ca. én gang om måneden. 

Formålet med tværsteamet er: 

- At en tovholder kan få en tværfaglig belysning af de beskrevne vanskeligheder og få input til at 

udforme en indsatsplan for at komme videre 

- At mødedeltagerne i fællesskab breder vanskelighederne ud i forskellige faglige perspektiver 

- At iværksætte og koordinere en tværfaglig indsats i forhold til et barn eller ung og deres familie 

- At problemer løses så tidlig og så tæt på hverdagen, som det er muligt 

V. Inklusionspakker 

Inklusionspakkerne er Tværfagligt Centers nye måde at samarbejde og stille sin faglighed til rådighed for 

skoler og dagtilbud.  

Inklusionspakkerne er et tilbud til daginstitutionerne om at sætte fokus på et bestemt emne – indenfor den 

ramme, som inklusionspakken angiver. Forløbet er skræddersyet daginstitutionens behov og rettet mod at 

understøtte og styrke den pædagogiske praksis – skulder ved skulder.   

Det er ikke en forudsætning for at bestille en inklusionspakke, at emnet/gruppen har været drøftet på en 

fast konsultation. 

Læs mere på www.tvaers.vejle.dk/TCBU  

VI. ”Bestil en småbørnskonsulent” 

Hvis man har behov for input til at komme videre i arbejdet omkring et barn eller en børnegruppe, kan man 

bestille en småbørnskonsulent uden forudgående visitation.  

- Nem adgang til dialog om, hvad I kan sætte fokus på i jeres iagttagelse 

- Eller, småbørnskonsulenten kigger forbi til kort observation og rådgivning 

http://www.tvaers.vejle.dk/TCBU
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Læs mere på www.tvaers.vejle.dk/TCBU   

 

VII. Konsultativt forløb  

Efter en drøftelse på et af de faste, konsultative møder kan der sættes et konsultativt forløb i værk – det er 

et kortere forløb, udover de faste, konsultative møder. Det kunne fx være en enkelt kort observation og 

efterfølgende fælles drøftelse med daginstitutionens medarbejderteam. De konsultative forløb involverer 

også ofte forældre. 

Et konsultativt forløb kan gennemføres i samarbejde mellem daginstitutionen og fx en tale/høre konsulent, 

småbørnskonsulent, en fysio-/ergoterapeut, psykolog eller en socialfaglig rådgiver. Det sættes i værk på 

baggrund af et konsultativt møde.  

Den socialfaglige rådgiver kan også iværksætte et konsultativt forløb på baggrund af en drøftelse i ”åben 

dør”. Konsultative forløb ved en sprogpædagog kan sættes i værk på baggrund af en sprogvurdering.  

VIII. Støttetimer 

Udover den indsats, som daginstitutionen selv iværksætter, kan der ansøges om to typer af støtte til 

enkeltbørn: 

- Timer fra en pædagogisk vejleder 

- Midlertidig opnormering af daginstitutionens eget personale 

 Læs mere på www.tvaers.vejle.dk/TCBU  

 

IX. Indstilling til en faglig vurdering/PPV  

Hvis der er behov for specifik viden om barnet – udover daginstitutionens egen viden – har Tværfagligt 

Center mulighed for at udarbejde en faglig vurdering/PPV7. Den faglige vurdering kan udarbejdes af én eller 

flere af faggrupperne i Tværfagligt Center, afhængig af behovet. 

Indstillingsskema til en PPV findes på www.tvaers.vejle.dk/TCBU  

  

                                                           
7 Pædagogisk-psykologisk vurdering. 

http://www.tvaers.vejle.dk/TCBU
http://www.tvaers.vejle.dk/TCBU
http://www.tvaers.vejle.dk/TCBU
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Hvilke mulige veje har vi i samarbejdet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk også, at børn, unge og familier kan gøre brug af de Forebyggende Indsatser: 24 timer, Åben 

Rådgivning, Tidlig Hjælp, Parrådgivning og sorggrupper. Se mere på www.tvaers.vejle.dk/TCBU  

Notatpligten 

Ansatte i Tværfagligt Center har notatpligt i sager, der er formelt indstillede til Tværfagligt Center. Det vil 

sige, at når et barn er indstillet til en faglig vurdering/PPV, skal Tværfagligt Center føre notat og journalisere 

alle informationer, der danner grundlag for den faglige vurdering. Notatpligten kan både ses som en 

Tværsteam 

Konsultativt forløb  

Daginstit/familie arbejder selv videre 

Visitation til minigr. 

(kræver både PPV og 

pæd. vurdering) 

Fast, konsultativt 

møde 
Sp.pæd. bistand ved 

tale/høre kons. 

Forslag om at bestille en inklusionspakke 

Konsultativt forløb  

Netværksmøde 

PPV 

Daginstitutionen arbejder selv videre 

Åben dør daginstit.s 

socialfaglige rådg. Konsultativt forløb  

Tværsteam 

Daginstitutionen arbejder selv videre 

Bestil en 

småbørnskonsulent 

Støttetimer 

Konsultative møder 

Forslag om at bestille en inklusionspakke 

Tværsteam 

Pædagogisk vurdering (småbørnskons.) 

Daginstitutionen arbejder selv videre 

Visitation til Solen  

og dobb. dagpleje 

Inklusionspakke Daginstitutionen arbejder selv videre 

Sprogvurdering af 

tosprogede 
Forslag om at bestille en inklusionspakke 

Daginstitutionen arbejder selv videre 

Særlig indsats (TCBU) pba. sprogvurdering 

http://www.tvaers.vejle.dk/TCBU
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beskyttelse af barnet/forældre, der har mulighed for aktindsigt og klageadgang, samt af Tværfagligt Center, 

der i tilfælde af klager, kan dokumentere forløbet8. 

Det betyder modsat, at Tværfagligt Center ikke har notatpligt, når vi yder rådgivning og vejledning (det vil 

sige indsatserne beskrevet i dette notat). Her er det daginstitutionen, der har ansvar for at relevante 

iagttagelser, handleplaner, aftaler osv. journaliseres.  

Hvordan skal samarbejdet udvikles? 
I samarbejdet med daginstitutionerne er meget, som vi kender det fra PPR og SPH. Samtidig er der med 

etableringen af Tværfagligt Center også et ønske om at gøre mere af noget – og skære ned på andet. Det vil 

både være et ansvar for daginstitutionerne og for Tværfagligt Center at bidrage til, at omstillingen lykkes.  

- Tværfagligt Center vil have fokus på at understøtte udviklingen af daginstitutionernes egen, daglige 

praksis. At give ”hjælp til selvhjælp” – og i mindre grad at ”løse opgaven” – fordi vi er sikre på, at 

det er en bedre måde at udnytte ressourcerne 

- Tværfagligt Center vil have fokus på at skabe større enkelthed i samarbejdet med 

daginstitutionerne. Denne større enkelthed vil forhåbentlig blive endnu tydeligere i takt med at vi 

udvikler ét og afvikler andet.  

- Tværfagligt Center vil have fokus på at være en smidig samarbejdspartner, hvor vi udnytter, at vi er 

mange fagligheder i den samme organisation. Denne større smidighed vil forhåbentlig blive 

tydeligere i takt med at vi også internt lærer hinanden bedre at kende – med etablering af 

distrikterne og et fælles hus. 

Hvad skruer vi op for? 

Vi vil anvende flere ressourcer på at understøtte daginstitutionernes egen, pædagogiske praksis. 

Inklusionspakkerne repræsenterer denne måde at arbejde på, og vi vil gerne udvikle på disse indsatser i et 

samarbejde med dagtilbud, så omstillingen lykkes.   

Opnormering af socialfaglige rådgivere (og fys/ergo fra 3 til 4) betyder også, at disse fagligheder vil opleves 

at være tilgængelig for flere – om end ikke alle. 

En nem og hurtig adgang til en kort observation – eller måske bare et godt råd til, hvad man selv kan have 

fokus på i daginstitutionens videre iagttagelser – gives af småbørnskonsulenten. Muligheden for ”bestil en 

småbørnskonsulent” er en light udgave af den tidligere obs, som man skulle visiteres til.  

Hvad gør vi mindre af? 

Når vi skruer op for noget, betyder det samtidig, at der er noget, vi vil gøre mindre af.  

I takt med at fokus rettes mod hvordan vi skaber inkluderende og udviklende fællesskaber, vil der anvendes 

færre pædagogiske ressourcer på børnene individuelt. Det betyder konkret, at hvis daginstitutionerne 

bliver glade for inklusionspakkerne, vil vi bruge færre ressourcer på støtte til enkeltbørn (efter ansøgning). 

Det betyder også, at vi forventer at bruge færre ressourcer på PPV’er. Både i forhold til omfang og antal. 

                                                           
8 Socialministeriets ” Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser” (nr. 
813 af 12. september 1994) med tilhørende vejledning samt afsnittet om journalpligt i vejledningen om 
forvaltningsloven. 
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Men det kræver naturligvis, at antallet af indstillinger til PPV’er falder. En PPV skal udarbejdes, når det er 

nødvendigt og være målrettet hvad den skal anvendes til.  

Som udgangspunkt er det tale/høre konsulenten, der deltager i det konsultative møde. Med mindre I – evt. 

i samråd med tale/høre konsulenten – forud for mødet vurderer, at der er behov for flere fagpersoner. 

Altså de rette fagpersoner på rette tidspunkt.  

Fokus på administrativ forenkling og lettere digitale arbejdsgange – både internt i Tværfagligt Center og i 

samarbejdet med daginstitutionerne. Det vil blandt andet betyde, at der skal kikkes på, hvad 

daginstitutionerne udarbejder forud for de konsultative møder, i forbindelse med visitationerne samt 

afrapporteringen, når midlertidig opnormering eller støttetimer er bevilget.  

Tidsperspektivet  
- De faste konsultationer i daginstitutionerne for det kommende skoleår kan planlægges i juni eller 

august 

- De steder hvor de faste konsultationer allerede er planlagt for efteråret 2013 (i en anden kadence 

end den, der er angivet i dette notat), tilpasses kadencen, når det er muligt 

 

 

 

 


