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I dagplejen arbejder vi med inklusion med afsæt i CSD’s inklusionsstrategi. Vores 

handleplan tager udgangspunkt i Egedal Kommunes overordnede visioner og 

definition på inklusion. Alle børn skal opleve at være en del af fællesskaberne. 

Hvordan arbejdes der med inklusion i dagplejen? 

I vores arbejde med børnene: 

 Er vores udgangspunkt altid barnets ressourcer og potentialer. Vores tilgang er 

anerkendende og ressourceorienteret. Vi stiller krav, som barnet både 

udfordres af og kan honorere, og vi respekterer barnets humør og 

temperament. Vi italesætter barnets handlinger med fokus på den positive 

benævnelse. 

 

 Har vi fokus på relationer og fællesskaber. Det ligger naturligt i dagplejens 

struktur, at barnet er en del af flere fællesskaber; det lille nære i dagpleje-

hjemmet og det større i legestuen. Vi guider og fremmer dannelsen af positive 

relationer igennem fælles aktiviteter. Vi er opmærksomme på barnets oplevelse 

af medbestemmelse og følelse af at være medskabende i fællesskabet – 

eksempelvis at kunne vælge sang til rytmik. 

 

 Tænker vi i differentierede læringsmiljøer. Vi tilrettelægger aktiviteter ud fra 

hvert enkelt barns udviklingsniveau. Vi indretter forskellige læringsmiljøer i 

dagplejehjemmene og i legestuen. Vi ved, at det er vores ansvar som voksne at 

sørge for, at rammerne fungerer for børnene og giver dem optimale udviklings-

betingelser. 

 

 Prioriterer vi en forebyggende og tidlig indsats. Vi følger løbende op på 

børnenes udvikling og trivsel. Vi inddrager altid forældrene hurtigt, hvis vi har 

en bekymring omkring deres barn, og vi gør aktivt brug af vores tværfaglige 

samarbejdspartnere.  

 

 Integrerer vi inklusionspædagogiske tiltag i hverdagen. Dagplejehjemmets 

nære og trygge miljø giver unikke muligheder for at tilpasse rammerne og gøre 

specialpædagogiske indsatser en naturlig del af hverdagen. Vi kan anvende 

særlige materialer og iværksætte støttetiltag. I tæt samarbejde med forældrene 

og tværfaglige samarbejdspartnere laver vi handleplaner og sørger for, at 

barnets behov er veldokumenterede. 



 

I vores samarbejde med forældrene: 

 

 Anser vi alle forældre som en inklusionsressource. Vi er bevidste om, at det er 

vores ansvar at skabe en positiv, åben og tillidsfuld dialog mellem dagpleje og 

forældre, og vi møder alle forældre med respekt og anerkendelse.  

 

 Har vi tydelige og synlige forventninger til forældresamarbejdet. Forældrene 

skal inddrages som aktive deltagere og medansvarlige for fællesskabet i 

dagplejen. Vi afholder et kontaktmøde, inden barnet starter i dagpleje, hvor 

forældrene fortæller og overleverer deres barn til dagplejer og daglig leder, og 

hvor vi sammen laver en indledende forventningsafstemning. Dagplejeren 

inddrager forældrene dagligt ved at fortælle om dagens aktiviteter og successer 

og opretholder en kontinuerlig dialog om barnets trivsel. Vi afholder fælles-

arrangementer i legestuen, hvor forældrene kan få et indblik i det fællesskab, 

som deres barn er en del af.  

 

 Følger vi løbende op på barnets trivsel og udvikling. Dagplejeren har kontinuer-

lig dialog med forældrene samt den daglige leder. Den daglige leder har ansvar 

for regelmæssige pædagogiske tilsyn. Ved barnets overgang til børnehave 

udfylder vi et overleveringsskema, som udleveres til forældre og børnehave. 

Ved behov sørger vi for en overleveringssamtale med børnehaven. Vi inviterer 

forældrene til et møde, hvis vi bliver bekymrede eller der er særlige behov, og 

forældrene har altid mulighed for at bede om et møde med dagplejer og/eller 

daglig leder, hvis de ønsker det. 

Som dagplejere og daglige ledere: 

 Har vi hver dag fokus på fælles forståelse, deltagelse og fællesskab. Vi arbejder 

målrettet på at skabe udviklingsorienterede læringsmiljøer tilpasset lige netop 

de børn, vi har nu. Vi deler erfaringer og gode ideer, og vi sparrer med 

hinanden og vores daglige leder om dilemmaer og overvejelser i vores 

pædagogiske praksis.  

 

 Gør vi aktivt brug af vores tværfaglige samarbejdspartnere. Vi har mange 

dygtige samarbejdspartnere; CULT, sundhedsplejen, pædagogiske konsulenter, 

psykologer, tale-/høre lærere, inklusionsvejleder, CSS, kommunens børneteam 

m.fl. Vi kender vores samarbejdspartnere, og vi anser forskellige fagkompe-

tencer som en mulighed for at få så mange nuancer med som muligt.  

 

 Opkvalificerer vores kompetencer. Vi modtager løbende kompetence-

udviklingskurser i inklusion, anerkendende pædagogik og udvikling af 

læringsmiljøer.   


