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Kvalitetsmål Handlinger Succeskriterier 

 
Et fortsat fokus på udvikling af 
IT–læringsrum i Børnehøjde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efter medarbejdernes 
deltagelse i projekt 
”Kvalitetsløft IT- og 
Mediepædagogik.” – 
udarbejdes en handleplan for 
vidensdeling og udvikling af 
enhedernes IT-læringsrum – 
voksne/voksne, voksne/børn 
og børn/børn imellem. 
 
Det undersøges hvilke 
muligheder der ses og hvordan 
disse kan implementeres og 
udvikles i institutionens 
enheder. 
 
Der skabes læringsrum, hvor 
Ipads og Pc´er tænkes ind 
som en naturlig del af 
dagligdagens aktiviteter. 
 
Der etableres en 
netværksgruppe, på tværs af 
enhederne, der arbejder med 
institutionens udvikling af IT- 
arbejdet og vidensdeling 
enheder, personale og 
børn/børn imellem.  
 
Evaluering og præcisering af 
formålsbeskrivelse for brugen 
af computere, IPads m.m. 
 

 
At Netværksgruppen 
fremlægger et ”oplæg” til It-
strategi / handleplan for 
institutionens enheder. 
 
At vi ser, at IT er inddraget i 
aktiviteter med børnene i 
hverdagen og at det er synligt i 
vores SMTTE-modeller og i 
vores praksisfortællinger. 
 
At både børn og voksne er 
fortrolige med brugen af IT 
medier. 
 
At SMTTE-model: Pædagogisk 
brug af It for Vuggestue- og 
Børnehavebørn i 
Daginstitutionen På Toppen, 
Hvinningdal – er evalueret i 
efteråret 2014. 
 

 
Regnbuens børnehave er med 
i Fremtidens dagtilbud som er 
et forskningsprojekt, frem til 
sommeren 2016. 

 
Vi følger en vejledning, hvor vi 
arbejder med alle 6 
læreplanstemaer i det næste 
1½ år. Fokus er på børns 
udvikling og trivsel, samt 
personalet refleksioner over 
egen praksis. 
Arbejdet er tilrettelagt meget 
strukturelt. 
 
 
 
 

 
At vi følger forskningens 
retningslinjer, så meget som 
det er muligt. 
At vi efter forsøgets slutning, 
har fået nogle gode vaner i 
egen praksis, som vi forsat kan 
følge, efter at forskningen er 
sluttet. 



 
Lokale samarbejder: 
 
Daginstitutionen På Toppen, 
Hvinningdal og Hvinningdal 
Skole: 
Børn fra enhedernes 
storebørnsgrupper besøger 
indskoling med henblik på 
læring, trivsel og en tryg 
overgang fra daginstitution til 
skole. 
 
Personale og medarbejdere i 
daginstitution og indskoling 
mødes for at skabe en tryg og 
sammenhængende overgang 
for institutionens kommende 
skolebørn. 
Der sættes fokus på: 

- Indsigt i hinandens 
dagligdag og kulturer 
og i faggruppernes 
arbejde med læring i 
børnehøjde. 

 
 
 
Et målrettet samarbejde 
mellem ”På Toppen” og 
dagplejen i Hvinningdal 
området iværksættes. 
Dette med henblik på at 
forældre og børn oplever en 
rød tråd i overgangen fra 
dagpleje til børnehave. 

 
 
 
Medarbejdere i 
Daginstitutionen På Toppen, 
Hvinningdal og indskolingen 
på Hvinningdal Skole mødes i 
et tværfagligt samarbejde, på 
et ligeværdigt grundlag 
faggrupperne imellem. 
 
Medarbejdere og børn møder 
hinanden i henholdsvis 
børnehaver og indskoling / 
SFO. 
 
Storebørnsgrupperne deltager 
i aktiviteter / besøger 
børnehaveklasserne og SFO - 
for en genkendelig og tryg 
overgang. 
 
Der revideres og udvikles på 
årsplan 2014 / 15 for 
samarbejdet mellem 
daginstitution og skole. 
 
 
Der inviteres til møde med 
dagplejen, med henblik på 
planlægning af et styrket og 
fremadrettet samarbejdet – 
mellem daginstitution og 
dagpleje.                            

 
 
 
Medarbejdere i dagtilbud og 
skoler har lokale netværk på 
tværs. 
 
Der er sket et kvalitetsløft af 
overgange fra børnehave til 
skole. 
 
Et udvidet samarbejde mellem 
daginstitution og indskoling – 
hvor medarbejdere har 
planlagte ”samarbejdsmøder”. 
 
Der er ved skoleårets opstart 
august 2014/2015 udarbejdet 
en årsplan for et udvidet 
samarbejdet mellem 
daginstitution og skole – med 
fokus på læring, trivsel og en 
tryg overgang for kommende 
skolebørn. 
 
 
 
Dagplejere og pædagogisk 
personale i Daginstitutionen 
”På Toppen” mødes, ved 
besøg i daginstitutionen eller 
hos dagplejere – for at skabe 
en tryg, genkendelig og 
omsorgsfuld overgang fra 
dagpleje til daginstitution. 
 

 


