SYSTEMATIK I DAGTILBUD
Fra data til handling

DATA
Vi har adgang til mange data for vores samlede
organisation i klyngen.
 Tidlig opsporing
 Sprogvurdering
 Kvalitet og support samtalen
 Sygefravær
 Omsætning af personale
 Data på børnetal og overflytning m.m


I Klyngesammenhæng har vi kiggede på hvordan
vi kan omsætte data til systematik, for data
alene udvikler ikke faglighed.
 Meget nyere forskning tyder også på, at det er
systematikken der kan gøre forskellen.
 Derfor har vi systematisk arbejdet på at udvikle
rum for faglige kvalificering af kerneopgaven.


SYSTEMATIK
Klynge Radius’ mål for effekter af faglige indsatser for børn på 0-9 år området

Strategi og
forbedring
Ledelsesprofilen
Strategi for tidlig
opsporing

Konkrete tegn

Skal ses i tidlig
opsporing. Hvilke
områder skal der fokus
på.
Udvikling i
ledelsesgrupper på
tværs.
Alle børn der i
vurderingen scorer
under 20 skal der laves
handleplan for

Dette års mål
2017
90 procent fra vores
Klynge skal opfylde
de strategiske mål.
Konkrete metoder
til dette.
Tidlige opsporing,
målet er 90 procent
i grøn i april 2017.
Sprogvurderinger.
Det er besluttede i
Klynge Radius at
sprogvurdere alle
børn i 3 års
vurdereingen

Strategisk metode
Strategi
Mål for 2-3 år
Det vi ved: 20 procent
af vores områdes børn
er ikke parate til en
uddannelse.
Vi skal opsøge data
omkring de 20 procent.
Vi vil bruge data fra
sprogvurderinger
Tidlig opsporing; alle i
klyngen laver
opsporingen på
sammen tidspunkter.
Bevægelsesmateriale,
skal udvikles
How do we know?

UDVALG PÅ TVÆRS I KLYNGEN
Vi besluttede at undersøge, hvordan dette mål
kunne opfyldes, og hvilke data vi have brug for,
ud over de konkret tal fra sprogvurdering og
tidlig opsporing.
 Hvilken områder skulle vi derudover sætte ind
på.
 Følgende områder blev valg ud fra en
systematisk undersøgelse.


KLYNGEUDVALG PÅ BAGGRUND AF MÅL

forældrepartnerskab
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EKSEMPEL PÅ AFDÆKNING OG SYSTEMATIK I
DE ENKELTE UDVALG

Hvorfor et Pædagogisk udvalg
Vi kiggede på tal fra vores kvalitet
og support samtale, hvor vi skulle
rette et fokus på læringsmiljøer og
forsætte den gode anerkendende
pædagogik i alle enheder.

Resultatet ud fra168
besvarelser var at den største
udfordring handlede om
anerkendende feed back og
fokus på arbejdsfælleskaber.

Vi besluttede, at nedsætte et
udvalg der blev ambassadører
for at videreudvikle den
anerkendende pædagogik og
udvikle det anerkendende
følgeskab der gennem
forskning og tilrettelæggelse,
kunne være med til sikre
udvikling på det pædagogisk
område.

Så lavede vi en undersøgelse med
samtlige ansatte i klyngen, hvor vi
prøvede at afdække den
pædagogiske selvforståelse

Udvalget bestod af 2
pædagogiske ledere, en
klyngeleder , 2 pædagoger fra
hver enhed i klyngen. Der blev
udarbejdet en målsætning for
udvalget, der blev lavet en
smtte model for udvalget

Der holdes 4 møder om året af
2 timer. Indholdet drøftes og
udvikles videre på
personalemøder og i
ledelsesteamet

SYSTEMATIK OG PLANLÆGNING AF
UDVALGENE PÅ TVÆRS I KLYNGEN EKS.

Klynge udvalget

Ledelsesteamet

Personalemødet/
MED

•Alle udvalg i klynge har :
•4 møder om året
•Samme overordnet dagsorden
•2 pædagogiske leder
•2 personaler fra hver énhed
•Plads til fremlæggelse på udvalgte
ledelsesmøder
•Budget til udvikling af den faglige praksis.
•De to pædagogiske leder gennemgår
dagsorden til næste udvalgsmøde på
ledelsesteammødet. Ledelsesteamet kan der
kommentere og kvalificere dagsorden for de
pædagogiske ledere der er ansvarlige.
•Der skal være evidens for de retninger og
tiltag der sættes ind med i forhold til det
samlede mål

•Hvert udvalg har ”plads ” på 4
personalemøder, til at formidle
udvalgstemaerne, og kvalificere resten af
personalegruppen.
•På hver MED møde er udvalgene på
dagsorden, og udvalgene er ligeledes også
besluttede i MED.

EVALUERING
Udvalgene er udviklet til, at rette fokus på
målsætningen, og den faglige udvikling af
effekten i Klynge Radius. Dvs. at når målene
ændre sig, gør udvalgene det også.
 Målene og udvalgene er aftalt for 2 år af gangen,
med evaluering undervejs ( fremgår af smtte
modellen )
 Derefter er intentionen at fokus har ændre sig, og
målet er opfyldt, og vi kan rette fokus på et
anden mål for kerneopgaven.


