
 

Børnehaven med en 

integreret gruppe med 

specialtilrettelagt pædagogik 

I børnehaven Hindbærvangen er der plads til 36 børn 

i alderen 3-6 år, Heraf er der 4 til 5 børn som tilhø-

rer den integrerede gruppe med specialtilrettelagt 

pædagogik. Børnehavens pædagogik bygger på Børne-

huset Hindbærvangens overordnede pædagogik, der 

tager udgangspunkt I et anerkendende, inkluderende 

og ressourceorienteret menneskesyn hvor vi i relati-

oner og samarbejde med andre giver mulighed for, at 

barnet kan udvikle sig til et livsdueligt individ. 

 

I Hindbærvangens børnehave er normeringen som i 

de øvrige dagtilbud. Derudover er der tilknyttet 2 

ekstra pædagoger på hver 37 timer ugentligt som er 

ansvarlig for vores integrerede gruppe med specialtil-

rettelagt pædagogik. De 2 primær pædagoger er 

ansvarlig for at børnehaven specialtilrettelæger pæda-

gogikken for børnene så den svarer til deres udvik-

lingsbehov. De er også kontaktpædagoger på grup-

pen, og de er som udgangspunkt de primære i foræl-

dresamarbejdet og kordinerer det pædagogikske 

arbejdet med de øvrige kollegaer i børnehaven, I 

vores udførende af arbejdet med de specialtilrettelag-

de pædagogiske tiltag, er det et fælles ansvar i hele 

personale gruppen at udføre de pædagogiske arbej-

det. Der arbejdes med dag- og ugeskemaer, og gøres 

brug af pictogrammer med henblik på at skabe struk-

tur for det enkelte barn og gruppen.  

 

Børnehusets fysiske rammer tilbyder et hus med 

mange rum og det betyder, at der er rig mulighed for 

at fordele os i små grupper i forskellige læringsrum. 

Vi har også mulighed til motorisk udfoldelse i huset 

og vores nærmiljø. Vi har vores fælles rum og vi har 

også mulighed for at benytte ungdomsskolens gymna-

stiksal.  Naturligvis kan vi også udfolde os motorisk 

på vores dejlige og udfordrende legeplads. 
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Kerneopgave område Smørum: 

 

”I relationer og samarbejde giver vi mulighed for,  

at barnet kan udvikle sig til et livsdueligt individ” 

 

 

I område Smørums daginstitutioner Hede Enge, Hindbærvangen, 

Jordbærvangen, Junglen, Mariehønen, Mælkebøtten, Regnbuen, 

Solsikken, Stangkær og Åkandehaven arbejder vi ud fra et aner-

kendende og positivt menneskesyn, hvor tryghed og ordentlighed 

på alle områder er et omdrejningspunkt i vores arbejde med 

barnet. Fagligheden er et instrument for kerneopgaven og derfor 

vægter vi at arbejde fagligt velfunderet i alle områdets huse. 

 

Relationer: 

Nyere forskning viser, at børns trivsel, udvikling og læring er tæt 

forbundet med kvaliteten af den kontakt, omsorg og opmærk-

somhed børnene får fra deres nære omsorgsgivere (ICDP) 

 

Samarbejde: 

Samarbejde skal forstås i ordets bredeste forstand. I samarbejde 

med forældre, tværfaglige samarbejdspartnere og omverdenen 

generelt understøtter vi de bedst mulige betingelser for barnets 

trivsel, læring, dannelse og socialisering. 

 

Livsduelighed: 

Aspekter ved livsduelighed: Selvtillid, selvværd, engagement, nys-

gerrighed, omverdens interesse, kreativitet, risikoberedskab, sige 

til og fra, initiativ, viljestyrke, mod, respekt, venlighed, robusthed 

og åbenhed.  

(Daniella Cecchin 8.5. 2013) 
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Hvad er Specialtilrettelagt pædagogik ? 

Det er et tilbud til børn med et særligt behov, Disse 

behov kan være mindre handicaps, generelle udvik-

lingsproblemer, mindre adfærdsproblemer eller lig-

nende. Det kan også være børn med sproglig/

motoriske eller social/følelsesmæssige problemer, 

børn med lettere autisme, høreproblemer osv. 

Disse børn får et tilbud, der er målrettet barnets 

specifikke behov og en særlig individuel pædagogisk 

indsats. Børnene har mulighed at blive i eget nærmil-

jø, hvor de kan have glæde af at være en del af en 

almindelig børnegruppe. Tilbuddet er ikke et behand-

lingstilbud men et pædagogisk tilbud. 

Indsatsen skal understøtte barnets udvikling og yder 

et større fokus på barnets problemstilling gennem en 

særlig tilrettelagt pædagogisk indsats.  

Mål. 

Målet er at sikre, at barnet med behov for en særlig 

pædagogisk indsats får støtte, samtidigt med at det 

kan indgå i hverdagen på lige fod med andre børn. 

Barnet bliver inkluderet og det skabes sammenhæng 

for det enkelte barn. Der lægges vægt på at forældre-

ne inddrages, og at disse forældre er aktive medspille-

re og dagligt tager del i det ligeværdige samarbejde 

omkring barnet.   

Hvordan er hverdagen? 

Børnene deltager i intuitionens hverdag, aktiviteter og 

traditioner. For det enkelte barn udarbejdes en indivi-

duel handleplan, der beskriver det specialtilrettelagte 

pædagogiske tiltag. 

Der kan være behov for individuel stimulering eller 

arbejde i mindre grupper. Der skal måske iværksættes 

særlige aktiviteter som sprogstimulering, motorikpro-

grammer, struktur og forudsigelighed. Der kan anven-

des særlige forløb og brug af særlige metoder, materi-

aler eller hjælpemidler. 

Specialtilrettelagt Pædagogik 

Handleplaner:            

Handleplanerne beskriver indsatsområderne og må-

den de udmøntes på. Indsatsområderne og handlepla-

nen drøftes internt og sammen med forældrene og 

andre relevante faggrupper herunder psykologer, tale/ 

høre lærere m.v.  

Handleplanen beskriver barnets behov og hvordan 

det tilgodeses samt på hvilken måde og hvornår aktivi-

teterne tilbydes. Handleplanen evalueres og der vur-

deres om delmål og mål er nået eller om de skal revi-

deres. 

Tildeling af en plads I den integrerede gruppe med 

specialtilrettelagt pædagogik er måske for en tidsbe-

grænset periode men kan også være af en længere 

varighed. Vurderingen foretages ud fra problemstil-

ling/handicap og barnets udviklingspotentiale. 

Metoder. 

Pædagogerne kan anvende forskellige metoder i arbej-

det med børn med særlige behov (observationer, 

diverse screeningsmetoder m.v.) Pædagogerne modta-

ger faglig sparring og supervision gennem CULT og 

der sikres løbende faglig udvikling gennem kurser og 

tema dage. 

Samarbejde med øvrige faggrupper i Egedal 

Kommunen. 

Vi har tilknyttet flere faggrupper i Egedal Kommune. 

Vi har et tæt samarbejde med Psykolog, tale og høre 

lærere og fysioterapeuter m.fl. Vores psykolog afhol-

der supervision en gang i måneden med personalet 

som arbejder med den integrerede gruppe med speci-

altilrettelagt pædagogik. 

Forældresamarbejde. 

Der forventes et tæt forældresamarbejde det vil sige 

den almindelige daglig kontakt og forældre samtaler 

hver 3. måned. En gang hvert halve år er det et status 

møde på barnets udvikling. Som en del af arbejdet 

med barnet er forældrene en aktiv del af processen. 

Der tages højde for barnet og familiens individuelle 

behov i forhold til samarbejdet. 

Hvordan visiteres dit barn til en plads i den 

integrerede gruppe. 

Børn optages i den integrerede gruppe med special-

tilrettelagt pædagogik ved indstilling til visitationsud-

valget under Center for Skole og Dagtilbud. 

Indstillingen vil altid ske med en eller flere relevante 

fagpersoner (institutionsleder, CULT, motorikkonsu-

len, sprogkonsulent, dagplejepædagog m.fl.). 

Når der er visiteret til en ledig plads, etableres der et 

visitationsmøde med deltagelse af fagrepræsentanter 

og forældre. 

Her aftales opstart i institutionen samt det videre 

forløb og fremtidige indsats.. Forældrene forventes at 

være aktive samarbejdspartnere i den fælles indsats 

omkring barnet.  

Økonomi. 

Forældrebetalingen er den samme som I almindeligt 

dagtilbud, men institutionen modtager en øget økono-

misk ramme som bruges til en udvidelse af den pædago-

giske normering. Institutionslederen er ansvarlig for 

tilbuddets tilrettelæggelse og kvalitet. 
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