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Indledning  

 

Specialindsatsen for småbørnsområdet  

Det fremgår af ”Strategi for DEN GODE INKLUSION”, at der skal foretages en række organisatoriske og 

pædagogiske ændringer af specialindsatsen på småbørnsområdet i løbet af 2012 og 2013.  
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Denne mappe er en samling af de beslutninger, der er truffet vedrørende omlægning af specialindsatsen på 

småbørnsområdet – de 0 til 5 årige frem til skolestart.   

 

Forebyggelse og Rådgivning igangsatte i januar 2013 et projekt om tidlig og forebyggende indsats ”TIFO.”  

Implementering af TIFO påbegyndtes i august 2014. Al beskrivelse af- og information om TIFO, herunder 

organisering, tværfagligt samarbejde, mødefora og formål, redskaber mv. er beskrevet i en TIFO guide. 

Guiden ligger på Intranettet.  

Enkelte elementer fra TIFO er beskrevet i denne mappe, fx visitation.  

 

Historik  

Specialpædagogkorpset blev oprettet i henhold til Dagtilbudslovens § 4 stk. 2 og 3 og Servicelovens § 32.  
For at understøtte kommunens inklusionsstrategi blev det med virkning fra september 2011 besluttet at 
reorganisere Børn og Ungeområdet.  
 

I januar 2013 blev specialkorpset delt mellem de tre enheder Forebyggelse og Rådgivning, Skoleområdet og 

Børneområdet.  

De tre enheder løser forskellige typer af forebyggelsesindsats og støtteindsats. Hensigten er, at 

specialpædagogerne i alle enheder arbejder ud fra en fælles forståelse og tilgang til inklusion, for at 

understøtte en tværgående indsats.  

 

Der arbejdes på tværs af enhederne, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt af hensyn til helhedsindsatsen i 

forhold til et barn/ en familie. 

 

Opgavefordeling              

Forebyggelse og Rådgivning  Bevilger og styrer selv indsatsen. Har ansvar for økonomi. 

 

Skoleområdet Bevilger og styrer selv indsatsen. Har ansvar for eget budget. 

Visiterer og udlægger timer og ansatte. Indsatsen koordineres i 

forhold til øvrige støttefunktioner i undervisning og SFO.  

 

Børneområdet Udlægger ansatte til forebyggende indsats, ressourcegrupper, 

og specialgrupper. Har ansvar for eget budget. Visitation til 

specialpladser sker i visitationsudvalg.  

 Specialpladser i dagplejen oprettes og tildeles særskilt.  

 

 

Børneområdet  
 

Forebyggende indsats indenfor 
området 

I de 5 områder, Ruderen og for de selvejende institutioner i form af 
inklusionspædagoger 
 

Ressourcepladser 8 pladser fordelt på tre børnehuse/ 2 områdeinstitutioner 
 

Specialgruppe 6 (8) pladser i Zebragruppen + 6 Pluspladser i Børnehuset Sjælsø  
 

Specialinstitution for 0 til 5 årige 12 – 25 pladser i Rudegårds Alle, heraf 6 kommunale 
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Specialpladser i dagplejen 8 pladser. Tildeles ad hoc i samarbejde med dagplejeleder 
 

Akutindsats  Støtte ved særlig opståede vanskeligheder 
 

 

 

 

Inklusionsindsatsen  

Værdigrundlag             

Med udgangspunkt i strategi for "Strategi for DEN GODE INKLUSION" fremhæves følgende værdier1 

 Alle børn har ret til at blive medregnet, at opleve samhørighed, at kunne bidrage til og have 

udbytte af de fællesskaber, de indgår i. 

 Fællesskaber ses som levende og dynamiske relationer mellem mennesker, der forpligter sig i 

forhold til hinanden. 

 Forskelligheder ses som en styrke for udviklingen af dynamiske og udviklende fællesskaber for alle 

børn. 

 Børns adfærd ses som en invitation til dialog frem for konflikt. 

 Inkluderende fællesskaber har spilleregler og samværsformer, der omfatter og er til gavn for alle 

børnene. 

 Alle børn har adgang til forskellige fællesskaber, der tager udgangspunkt i barnets trivsel og 

udviklingsmuligheder. 

 Medarbejdere arbejder ud fra et fælles ansvar for alle børn med fokus på børnenes udvikling og lyst 

til at inddrage dem selv og deres praksis i et lærende fællesskab. 

 

 

Formål med indsatsen  

Fra ”Strategi for DEN GODE INKLUSION”2 

 Indsatsen skal understøtte inklusion, effektiv opgaveløsning og helhed omkring barnet.  

 Der opbygges faglige fællesskaber lokalt og på tværs af dagtilbud, skoler og fritidstilbud. 

 Alle fremgangsmåder og formelle procedurer (fx visitation) bygger på et helhedssyn i forhold til det 

enkelte barns situation og de handlemuligheder, det giver. 

 Specialistressourcer skal være organiseret, så de er tilgængelige for rådgivning og samarbejde 

lokalt. 

 Kommunens ressourcer (medarbejdere, økonomi og fysiske rammer) anvendes målrettet i forhold 

til at styrke de inkluderende fællesskaber.  

 De økonomiske tildelingsmodeller skal understøtte institutionernes muligheder for og incitamenter 

til inklusion. 

 På forsøgsbasis knyttes inklusionspædagogerne (på dagområdet) til en områdeinstitution for at øge 

faglig sparring om inklusion.  

 

                                                
1
 Strategi for DEN GODE INKLUSION s. 10  

2 Strategi for DEN GODE INKLUSION s. 11 ff. 
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Det betyder, at 

 Indsatsen skal være tidlig og hurtig, og flest mulige ressourcer placeres lokalt i hhv. 

områdeinstitutioner eller Børneområdet.  

 Arbejdsgange skal være enkle og ubureaukratiske. 

 Ressourcerne gives som hovedregel til gruppen og til at understøtte pædagogens opgaveløsning. 

 Det er barnets pædagog/daglig leder i institutionen, der har ansvaret for den pædagogiske indsats, 

den tværgående indsats og for samarbejdet med forældrene. 

 Ressourcefordeling evalueres og justeres årligt.  

 Visitation af timer til enkeltbørn afløses som hovedregel af lokal indsats eksempelvis via 

forebyggelsestimer eller ved visitation til specialtilbud.  

 Børneområdet er med til at sikre inklusionspædagogernes faglige kompetenceudvikling ved 

afholdelse af kursuseftermiddage. 

  Den specialpædagogiske indsats varetages på følgende områder: 

 Forebyggende indsats i områdeinstitutioner, Ruderen og selvejende institutioner.  

 I forhold til børn med helt særlig opståede vanskeligheder, kan Børneområdets 

inklusionspædagoger indgå i opgaveløsningen.  

 

På Børneområdet benævnes pædagoger som specifikt er ansat til at arbejde med inklusion som 

inklusionspædagoger.  Pædagoger ansat i specialpladser; ressourcepladser, Zebragruppen og Rudegårds 

Allé benævnes alle som specialpædagoger.  

 

 

Ledelse  

Ledelse af specialindsatsen på Børneområdet  

Ledelsen varetages af leder af konsulentgruppen, herunder koordinering af den samlede inklusionsindsats 

for Børneområdet, i samarbejde med ledere og ansatte i Børneområdet og Skole og Familie.  

Opgaven omfatter: 

 Samarbejde med område/institutionsledere om indsatsen generelt  

 Samarbejde med Forebyggelse og Rådgivning og evt. forældre om institutionsplads  

 Styring af budget og forbrug for specialindsatsen 

 Orientering til institutioner om placering af ressourcer  

 Oprettelse og nedlæggelse af ressourcepladser og forebyggelsesindsats på dagområdet 

 Styring af opgaver for centralt ansatte inklusionspædagoger  

 Faglig kompetenceudvikling ved afholdelse af kursuseftermiddage, også i samarbejde med Skole og 

Familie 

 

 

Ledelse af udlagte ressourcer  

Ledelse af ansatte inklusionspædagoger i de kommunale områdeinstitutioner ligger hos områdeleder. 

Områdelederen varetager ledelsesfunktionen og afdækker i samarbejde med de daglige ledere 

børnehusenes behov for inklusionsindsatser.  

For ansatte som varetager indsatsen i de selvejende institutioner varetages ledelsen af Børneområdet.   
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Faglig kompetenceudvikling varetages af Børneområdet. 

 

Ledelse af specialtilbud  

Zebragruppen, Pluspladser og Rudegårds Allé 

Områdelederne for hhv. område Birkehaven og Bøllemosen har det fulde ledelsesmæssige ansvar for 

specialtilbuddene, herunder ansættelse og økonomi.  

Den daglige ledelse af arbejdet med specialpladserne varetages af den daglige leder i børnehuset.  

 

Ressourcepladser 

Ledelse af specialpædagoger, der på dagområdet er udlånt til ressourcepladser ligger hos områdeleder og 

daglig leder.   

 

Områdeleder og daglig leder har ansvaret for kontakten til forældre og for samarbejdet mellem 

specialpædagogerne og de øvrige ansatte i børnehuset. 

 

Personalet i specialtilbud 

Specialpædagoger som arbejder i ressourcepladser er ansat i Børneområdet centralt, men er tilknyttet det 

enkelte børnehus og område. Ved ændringer af ressourcepladser og placering er det er leder af 

konsulentgruppen, der beslutter, hvem der udlånes, samt ændringer i personalesammensætning. 

 

Såfremt der i en periode er ledige ressourcepladser, kan den pågældende områdeleder benytte den ledige 

specialpædagog til at understøtte inklusionsindsatsen i området.  

Er det behov for, at specialpædagogen varetager andre forebyggende opgaver i Børneområdet aftales det 

mellem områdeleder og leder af konsulentgruppen.  

I sidste ende er det leder af konsulentgruppen, der afgør om, og hvordan den ledige arbejdsressource 

anvendes. 

Børneområdets konsulent er nærmeste samarbejdspartner for børnehusets ledelse.  

 

Kompetenceudvikling 

Alle inklusionspædagoger, herunder specialpædagoger i ressourcepladser og Zebragruppen, tilbydes 

kompetenceudvikling i form af fx temeftermiddage.  

Såfremt der er behov for kompetenceudviklingsaktiviteter for øvrige ansatte i børnehuset, med henblik på 

at understøtte inklusion af børnene i ressourcepladser og Zebragruppen, drøftes dette med leder af 

konsulentgruppen. 

 

 

 

 
Ledelse 3 

 
Inklusionspædagoger Specialtilbud 

                                                
3
 Strategi for DEN GODE INKLUSION: ”På forsøgsbasis arbejdes med en decentral placering af støttekorpsets 

medarbejdere på områdeinstitutionerne”. S. 22 
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(Udlagte ressourcer) 

 

Ruderen,  
selvejende 
institutioner,  
akut indsats 

Områdeinstitutioner Ressourcepladser 
Zebragruppen, 

Pluspladser, 
Rudegårds Allé 

Ansættelse/ 
fratrædelse 

Børneområdet 
Områdeleder 
(dialog med 
Børneområdet) 

Områdeleder  
(dialog med  
Børneområdet) 
 

Områdeleder 

MUS Børneområdet Områdeleder 
Daglig leder /  
Områdeleder 

Områdeleder 

MED – møder Børneområdet Områdeleder 
Daglig leder /  
Områdeleder 

Områdeleder 

Personalemøder Børneområdet Områdeleder 
Daglig leder /  
Områdeleder 

Områdeleder 

Syge/fraværs- 
samtaler 

Børneområdet Områdeleder 
Daglig leder /  
Områdeleder 

Områdeleder 

Instruktions- 
samtaler 

Børneområdet Områdeleder 
Daglig leder /  
Områdeleder 

Områdeleder 

Ferieplanlægning  
mv. 

Børneområdet Områdeleder 
Daglig leder / 
 Områdeleder 

Områdeleder 

Registrering ferie, 
transport mm. 

Medarbejder 
(Min Rude) 

Medarbejder 
(Min Rude) 

Medarbejder 
(Min Rude) 

Medarbejder 
(Min Rude) 

Faglig 
kompetenceudvikling 

Børneområdet 
Områdeleder og 
Børneområdet 

Områdeleder og 
Børneområdet 

Områdeleder 

 

 

Inklusionsindsats 

Almenfaglighed og specialfaglighed ses som hinandens forudsætninger for den gode inklusion. De 

specialfaglige ressourcer organiseres, så de bringes så tæt på normalmiljøet som muligt. 

Den tidlige indsats bliver understøttet af Inklusionspædagoger, der er tilknyttet områdeinstitutionerne og 

Børneområdet. Disse er specifikt ansat til at arbejde med inklusion. 

Inklusionspædagogen har særlig viden og særlige kompetencer, som anvendes til gavn for børnehusets 

pædagogiske, forebyggende arbejde. 

Der er ikke visitation til indsatsen, som primært anvendes til at understøtte børnegruppen og den 
pædagogiske indsats i forhold til gruppen. 
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Udmøntning af inklusionsindsatsen på dagområdet 

En forenklet beskrivelse af den lokale indsats i det enkelte børnehus/den enkelte institution.  

 Alle børnehuse/institutioner arbejder ud fra Strategi for DEN GODE INKLUSION. 

 Alle børnehuse/institutioner arbejder med Inklusionsindsatsplanen  

 
Den lokale indsats 
Medarbejdere i et børnehus/en institution har en særlig opmærksomhed i forhold til et barn eller en 

børnegruppe, som ikke trives/udvikler sig og tilrettelægger en pædagogisk indsats i forhold til det. 

Inklusionspædagogens opgave er at understøtte det pædagogiske arbejde med en gruppe eller  

et barn, som pædagogerne har vanskeligt ved at inkludere.  

Børnehusene/institutionerne har adgang til at anvende monofaglig sparring i 

områdeinstitutionens/selvejende institutioners ressourceteam til at kvalificere inklusionsindsatsen. 

Ligeledes kan børnehusets/institutionens leder i samarbejde med forældrene udfærdige en henvisning til 

logopæd, fysioterapeut, eller psykolog. Den daglige leder/institutionsleder er tovholder på indsatsen, 

inklusiv forældresamarbejde.  

Vurderer Børneområdet at den lokale inklusionsindsats ikke bliver varetaget, bliver forældrene vejledt til at 

vælge anden daginstitution. Børneområdets akutindsats kan i sådanne tilfælde understøtte opstarten.  

 

Forældresamarbejde 

Det er pædagogen/daglig leder i børnehuset/institutionen, der har ansvaret for kontakten og samarbejdet 

med forældrene.  

Inklusionspædagog deltager kun i forældresamarbejdet og forældresamtaler, hvis områdeleder vurderer 

det er relevant. For de centralt ansatte inklusionspædagoger skal deltagelse i forældresamtaler aftales med 

konsulent.  

 

Samarbejde med fagpersoner fra Forebyggelse og Rådgivning 

Det er pædagogen/daglig leder i børnehuset/institutionen, der har ansvaret for kontakten og samarbejdet 

med fagpersoner fra Forebyggelse & Rådgivning. 

Inklusionspædagog kan evt. indgå i institutionens samarbejde med fagpersonerne, hvis det i den konkrete 

sag giver mening.   

 

Hvis et barn har behov for en særlig indsats, der forudsætter en specialpædagogisk indsats i en 

ressourceplads, specialgruppe eller specialinstitution, vil forældrene blive orienteret om, at de 

pædagogiske ressourcer er lagt i bestemte børnehuse/institutioner. Hvis barnet skal have en særlig 

pædagogisk indsats, betyder det visitering til specialtilbud som kan ligge i et andet børnehus. Indstilling til 

visitation, sker i samarbejde mellem daglig leder/institutionsleder, forældre og fagperson fra Forebyggelse 

og Rådgivning.  

Hvis forældrene ikke vil følge visitationsudvalgets afgørelse, vil der ikke blive tilført ekstra specialressourcer 

til barnets børnehus/institution, idet ressourcerne er lagt i de nævnte pladser og til forebyggende indsats i 

området. I enkelte situationer kan det betyde, at områdeleder/institutionsleder vurderer, at barnet ikke 

kan forblive indskrevet i børnehuset. Ledelsen må i så fald skrive til Børneområdet og begrunde, hvorfor 

barnets trivsel, udvikling og læring ikke kan tilgodeses i dagtilbuddet, og indstille, at barnet flyttes til en 

anden plads. 
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Inklusionspædagog 

Inklusionspædagogen medvirker til udvikling af en inkluderende praksis i børnehusene/institutionerne på 

baggrund af Rudersdal Kommunens Strategi for DEN GODE INKLUSION. 

Inklusionspædagogen udfordrer refleksioner i børnehusene/institutionerne angående den kontekst, barnet 

indgår i, og medarbejdernes egne roller i den. Med kontekst forstås børne- og voksengruppen, fysiske 

rammer eller andre faktorer, der gør sig gældende i inklusionssammenhæng. 

Endvidere introducerer og afprøver inklusionspædagogen pædagogiske værktøjer, metoder og redskaber 

og understøtter institutionens pædagoger i at omsætte dem til daglig praksis.  

 

Ressourceteam  

Ressourceteamet har fokus på at udvikle monofaglig vejlederkultur lokalt på de enkelte institutioner, og 

dermed give det pædagogiske personale adgang til kompetent vejledning i forhold til inklusionsindsatsen. 

Formålet er at sætte personalet i stand til at sætte deres eget perspektiv i perspektiv, med henblik på, at: 

”den enkelte medarbejder er i besiddelse af de nødvendige faglige og personlige kompetencer samt evne til 

at omstille sig og indrette sin praksis i forhold til børnene.”4  

 
Den centrale indsats 

Den centrale indsats omhandler bl.a. visitation til specialpladser og behandlingsindsats/familiebehandling.  

Børneområdet afhjælper med akutindsats til børn med helt særligt opståede vanskeligheder.  

Akutindsatsen anvendes   

o indtil der kan visiteres til et tilbud.  

o som vikar i ressourcegrupper. 

o ved særlige problemstillinger i ét børnehus.  

 

Leder af konsulentgruppen er ansvarlig for, i samarbejde med den berørte institutions ledelse, og evt.  

Forebyggelse og Rådgivning, at foretage en vurdering af behovet for akut indsats.  

 
Indsats til børn med varig nedsat fysisk funktionsevne  
Der skelnes mellem børn, der grundet deres nedsatte funktionsevne har behov for støtte til fysisk at kunne 

deltage i en hverdag i institutionen, og børn der grundet deres nedsatte funktionsevne har behov for 

pædagogisk støtte til at kunne deltage. Den pædagogiske støtte ligger i den lokale indsats via 

inklusionspædagogens samarbejde med børnehuset/institutionen.  

Børn med varig nedsat fysisk funktionsevne, som eksempelvis børn med muskelsvind, kan få tildelt 

ressourcer i form af medhjælpertimer til det børnehus, som barnet går i, hvis det skønnes bedst for barnet.  

Formålet med indsatsen er, at barnet kan forblive i daginstitutionen, samt at sikre en god overgang til skole.  

Børneområdet5 vurderer den faglige dokumentation af barnets nedsatte funktionsevne, i forhold til 

tildeling af timer til børnehuset/institutionen for at understøtte barnets deltagelse i hverdagen.   

Er der behov for revurdering af indsatsen, sendes begrundelse og faglig dokumentation til Børneområdet, 

som vurderer det i forhold til tildeling.  

 

Tværfagligt samarbejde 

Organisering, mødefora mv. er beskrevet i TIFO guide der findes på Intranettet.  

 

 

                                                
4
 ”Strategi for DEN GODE INKLUSION” s. 16.  

5
 Leder af konsulentgruppen 
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Erfaringsopsamling  

En gang årligt afholdes et temamøde med hhv. områdeledere og de selvejende ledere vedrørende 

erfaringer med organisering af inklusionsindsatsen som beskrevet i denne mappe. Erfaringsopsamlingerne 

indgår i Børneområdets Kvalitetsrapport. 

 

 

 

Visitation til specialtilbud på dagområdet 

I forbindelse med TIFO er der fra august 2014, etableret et fælles visitationsudvalg for børn og unge 0 til 18 
år.  Der kan indstilles til specialplads og evt. behandlingsindsats/familiebehandling.  
På dagtilbudsområdet har vi fire specialtilbud, hvor der er visitering til: 

 Ressourcepladser 

 Zebragruppen 

 Pluspladser 

 Specialbørnehaven Rudegårds Allé 
 
 

Visitation 

Forud for indstilling skal der foreligge en indsatsplan for den indsats, der har været i institutionen. 

Områdeleder, daglige leder og evt. andre involverede fagpersoner skal have drøftet indstillingen med 

familien. Det er barnets daginstitution i samarbejde med fagperson fra Forebyggelse og Rådgivning, der 

indstiller til visitation. Der skal udfyldes et særligt indstillingsskema. Det fremgår af skemaet, hvilken 

skriftlig dokumentation der skal vedlægges.  

Tovholder fra 1. og 2. led indkaldes til visitation og fremlægger sagen.  

Ved fremlæggelse giver tovholdere et kort oprids af indsats og hvorfor forældre, 1. og 2. led, har besluttet 

at indstille til visitation. Visitationsudvalget kan have uddybende spørgsmål. Tovholder fra 1. led er ikke 

med til visitationsudvalgets efterfølgende drøftelse og beslutning.  

 

Indstilling af børn, der ikke går i et dagtilbud i kommunen, foretages af leder af konsulentgruppen i 

samarbejde med Forebyggelse og Rådgivning.  

Såfremt der ikke er pladser, er det Forebyggelse og Rådgivning, der tager stilling til og bevilger økonomi til 

de ekstra pladser, mens Børneområdet tager stilling til, hvorvidt det er muligt at oprette ekstra pladser.  

 

Leder af konsulentgruppen er ansvarlig for inden visitationen at være opdateret på, hvordan situationen er 

i de fire specialtilbud. Efter visitationen er leder af konsulentgruppen ansvarlig for, at forældre og 

institutioner og pladsanvisning får besked vedr. indstillingen, herunder besked om dato for overflytning af 

barnet til specialtilbud. Områdeleder/institutionsleder er ansvarlig for at invitere forældre til møde i 

forlængelse af visitationen. Er barnet visiteret til specialtilbud, aftales besøg, opstart mv.  

Visitation foregår fortløbende, ca. hver 5. uge.   Datooversigt findes på Intranettet under Børneområdets 

side.  

 

Det er leder af specialtilbuddets opgave at oplyse leder af konsulentgruppen om dato for/udsættelse af 

skolestart og fraflytning. Daglig leder har ansvar for at give pladsanvisningen besked om dato for skolestart.  

 

Revisitation 
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Afventer endelig beskrivelse fra Visitationsudvalg 0 til 18 år.  

En gang årligt skal alle specialtilbud udfærdige beskrivelser til vurdering af, om det pågældende tilbud 

fortsat er det bedst egnede for barnet.  

 

Visitationsudvalg  

Ved sager vedr. børn i alderen fra 0 til 5 år, er følgende repræsentanter fra Børneområdet faste deltagere i 
visitationsudvalget: en områdeleder, konsulent og leder af konsulentgruppen.  

 
 

 

Beskrivelse af specialtilbud 

Mål for ressourcepladser, Zebragruppen og Pluspladser er 

 at sikre, at børn med særlige behov indgår i børnehusets hverdagsliv og fællesskaber ligeværdigt 

med andre børn i børnehuset. 

 at etablere et børnemiljø, der fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring.  

 at børnene indgår i et socialt fællesskab med andre og etablerer venskaber. 

 at børn med særlige behov får udfordringer, der understøtter deres selvværd, udvikling og læring. 

 at etablere et samarbejde med børnenes forældre omkring deres barns trivsel, sundhed, læring og 

udvikling, herunder deres sprog og kommunikative evner. 

 at samarbejde med skolen om at sikre en god overgang fra daginstitution til skole. 

 at lære alle børn i børnehuset at holde af menneskers mangfoldighed, forskellighed og at give plads 

til andres behov og ønsker. 

 at styrke barnets muligheder for at indgå i almindelig dagtilbud. 

 

 

Evaluering 
For alle specialtilbud er områdeleder ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en evaluering ud fra: 

 Mål for det pædagogiske arbejde med specialgruppen i institutionen 
 

 

Ressourcepladser 

Oprettelse af en ressourceplads sker med udgangspunkt i kommunens inklusionsforståelse. Ved oprettelse 

af en ressourceplads får børn med særlige behov mulighed for at være en del af et almindeligt 

børnefællesskab, idet børnene i ressourcepladserne i videst muligt omfang deltager i børnehusets forløb, 

aktiviteter og projekter. Det samlede børnehus skal have fokus på at skabe passende deltagelsesmuligheder 

for børn der er visiteret til ressourceplads.  

Der forventes vidensdeling mellem specialpædagoger og almenpædagoger til gavn for samtlige børn i 

børnehuset.  

 

En ressourceplads oprettes normalt for en længere periode eller fast i et børnehus i en områdeinstitution. 

Oprettelse og nedlæggelse af ressourcepladser sker i et samarbejde mellem områdeledelsen og leder af 

konsulentgruppen. 
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Børn, som indskrives i ressourcepladser, indskrives i den almindelige børnegruppe. Børnene visiteres til 

ressourcepladsen og overflyttes eventuelt fra andre børnehuse for at få tilgodeset deres særlige behov. 

 

Ressourcepladser oprettes i henhold til Dagtilbudslovens § 4 stk. 2 og 3. 

 

Zebragruppen 

Område Birkehaven og børnehuset Sjælsø har i efteråret ’14 igangsat en proces vedr. Zebragruppen og Pluspladserne 

med henblik på en tydeliggørelse af tilbuddet, herunder også samarbejdet med Forebyggelse & Rådgivning.  

 

Zebragruppen er en specialgruppe efter Dagtilbudslovens § 4 stk. 2 og 3 for børn i alderen 0 - 5 år, visiteret 

af visitationsudvalget. Gruppen tilbyder et lille overskueligt og struktureret miljø, hvor der er mulighed for 

at tage hensyn til barnets individuelle behov.  

 

Børnene i Zebragruppen indskrives som en selvstændig gruppe i Børnehuset Sjælsø, hvilket muliggør, at 

gruppens børn kan deltage i et almindeligt daginstitutionsliv sideløbende med deltagelse i gruppen. 

Kommunens inklusionsforståelse er udgangspunkt for gruppens integration med de øvrige børnegrupper i 

børnehuset, og børnene skal i videst muligt omfang deltage i børnehusets forløb, aktiviteter og projekter. 

Alle ansatte har ansvar for at sikre en inkluderende pædagogisk praksis i hele børnehuset. 

 

Samarbejdet med forældrene vægtes højt, og der tilrettelægges individuelle familiesamtaler/ forløb med 

udgangspunkt i det enkelte barns behov. 

 
Målgruppe 

Børnene har oftest følelsesmæssige, sociale og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder.   

Børn, som formodes at være normaltbegavede, i alderen 2½ år til skolealderen 

Børn, som på grund af emotionelle, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder vil profitere af et 

specialtilbud, som ligger i en daginstitution oprettet efter Dagtilbudsloven. 

Børn, hvis forældre på grund af barnets specifikke vanskeligheder, har behov for ekstra rådgivning og 

støtte.  

 
Familiearbejde 

I tilbuddet er inkluderet familiearbejde, som tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte barns behov. 

Forebyggelse og Rådgivning tilfører ressourcer6 i form af psykologbistand og familierådgiver til at deltage i 

dette arbejde. 

 
Antal pladser 

Zebragruppen i Børnehuset Sjælsø har fra 1.1.2011 seks pladser. Antallet af børn kan efter aftale mellem 

Børneområdet og Forebyggelse og Rådgivning udvides til otte pladser. Forebyggelse og Rådgivning skal i så 

fald finansiere de ekstra pladser. 

 

Én ansat i Zebragruppen fungerer som faglig teamleder for det pædagogiske arbejde med børnene. Dette 

aflønnes jævnfør forhåndsaftalen for pædagoger. 

 

 

                                                
6
 Hhv. 8 psykolog- og 8 familierådgivertimer pr. uge.  
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PLUS pladser 

Område Birkehaven og børnehuset Sjælsø har i efteråret ’14 igangsat en proces vedr. Zebragruppen og Pluspladserne 

med henblik på en tydeliggørelse af tilbuddet, herunder også samarbejdet med Forebyggelse & Rådgivning.  

 

Der er bevilget ekstra personaleressourcer til en særlig forebyggende indsats for en gruppe børn i 

vanskeligheder. Denne ordning bliver i daglig tale kaldet Plus pladser. De er oprettet efter Dagtilbudslovens 

§ 4 stk. 2 og 3. Der er seks pluspladser i børnehuset Sjælsø. Den udlagte lønsum tilknyttet dette arbejde 

tilsvarer 60 pædagogtimer.  

 

Formål 

Formålet med pluspladserne er at støtte kriseramte familier og yde en tidlig og dermed særlig 

forebyggende indsats, som i størst mulig omfang kan reducere antallet af særligt udsatte børn og familier i 

Rudersdal Kommune.  

Der lægges særlig vægt på tværfagligt samarbejde. 

 

Områdelederen er ansvarlig for, at der opsættes mål for indsatsen for hvert enkelt barn og for anvendelse 

af de ekstra timer til grupperne.  

 

Rudegårds Allé  

Børnehaven er en specialbørnehave under Servicelovens § 32. Institutionen modtager børn fra Rudersdal 

kommune og andre kommuner, og er en del af en områdeinstitution, hvor opgaven ligger naturligt i forhold 

til opgaveportefølje og viden om indsatsen. 

Daglig leder varetager ledelsen af børnehuset og indgår i områdets lederteam. Specialpædagogerne er 

ansat i Område Bøllemosen med tjeneste i Rudegårds Allé, og hører ind under områdelederens ledelse også 

i forhold til uddannelse og kompetenceudvikling.  

På baggrund af visitation modtager børnehuset børn i alderen fra 0 - 7 år med betydeligt og varigt nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevn. Børnene er inddelt i grupper. Gruppernes særlige kompetenceområde 

opdateres i forhold til børnenes behov.  

 

 

 

Tidlig tværgående indsats omkring småbørn 

Lederne af sundhedstjenesten, dagplejen og konsulentgruppen mødes ca. hver 6. uge, for at drøfte 

kommende behov for indsats og tiltag for børn/forældre, der kan have brug for støtte ved opstart i dagpleje 

eller daginstitution. Ved start i daginstitution kan inklusionspædagogerne med fordel indtænkes.  

 

Specialpladser i dagplejen 
Dagplejen har 8 pladser, som kan anvendes til at nedbringe antallet af børn hos en dagplejer. Formålet er, 

at en dagplejer kan modtage børn, som har særlige behov, eksempelvis for tidligt fødte børn med nedsat 

immunforsvar, særlig sensibilitet; børn som skal sondemades mv.  

Det er dagplejens leder, der er ansvarlig for opfølgning på anvendelsen og økonomien ift. pladserne. 

Anvendelsen af pladserne aftales til møderne, hvor leder af Sundhedstjenesten og leder af 

konsulentgruppen deltager.  
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Logopædisk og sprogpædagogisk bistand til småbørn 

Beskrivelse af samarbejdet mellem dagtilbud og logopæder i forhold til organisering, struktur og 
ressourceanvendelse i den sproglige indsats og bistand.  
 
Ofte er det de sproglige vanskeligheder, der er mest fokus på, men de børn der får de største udfordringer 
og behov for mest hjælp senere i livet, er dem med kontaktvanskeligheder, dernæst 
kommunikationsvanskeligheder og først derefter sproglige vanskeligheder. Det er vigtigt at være 
opmærksom på, at termen sprog dækker over alle tre elementer indenfor sprog ->  
 
 
 
 
 
I forhold til børns sproglige udvikling kan de have behov for forskellige indsatser.  
 

 Den generelle sprogindsats er den alle børn skal have både hjemme og i daginstitutionen. 

 Den fokuserede sprogindsats skal børn have hjemme og i daginstitutionen, hvis en sprogvurdering 
peger på, at de har behov for en dette. Hvis barnet aldersmæssigt ikke er i målgruppen for 
sprogvurderingen og personalet i daginstitutionen er bekymrede for barnets sproglige udvikling, kan de 
i samarbejde med sprogkonsulent eller logopæd vurdere, om der er behov for en fokuseret indsats.   

 Den særlige sprogindsats ydes af logopæderne i samarbejde med forældre og daginstitution. 
 

 

Den lokale indsats 
Pædagogerne står for den almindelige og generelle indsats, hvor sproget indgår som en integreret del af 

alle aktiviteter i børnehuset/institutionen og altid i forbindelse med arbejdet med de pædagogiske planer. 

Gælder for alle børn, også flersprogede.  

Har pædagogerne behov for vejledning i relation til det generelle sprogarbejde, kontaktes en sprogvejleder 

(eller sprogkonsulenten). 

I den lokale indsats indgår også opgaven med sprogvurdering af alle 3 årige.  

For flersprogede børn, hvor sprogvurderingen viser behov for fokuseret eller særlig indsats, skal 

sprogkonsulenten foretage en vurdering med ”Vis, hvad du kan”. Sprogkonsulenten følger op på 

vurderingerne når barnet er ca. 4 og 5 år/inden skolestart.  

 

Børneområdet har en central pulje til fokuseret indsats på sprogområdet. Dette er yderligere beskrevet i 

rammen for sprogarbejdet på dagtilbudsområdet.  

 

Kontakt Kommunikation Sprog 
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Logopædmøder     
 
Formålet med logopædmøder er, at sikre beskeder, spørgsmål og bekymring vedr. børns sproglige udvikling 
og indsats formidles og drøftes i en ramme, hvor der er klarhed på aftaler og opfølgning. Logopædmøderne 
afløser så vidt muligt møder om enkelt sager, dvs. man samler flere møder i ét møde, og med en tydelighed 
på aftaler, prioritering og opfølgning.  
 
Logopædmøder afholdes i de enkelte børnehuse/institutioner ca. 3 gange om året. Antal møder aftales 
mellem daglig leder/institutionsleder, i mindre børnehuse/institutioner kan et årligt møde være dækkende.  
 
Daginstitution eller forældre kan stadig få konsultativ bistand eller indstille til logopæd uden, at barnet har 
været drøftet på et logopædmøde. Logopæden vil stadig komme i børnehuset/ institutionen ud over 
logopædmøderne til observation, dialogmøder osv. 
 
Inden man drøfter et barn på et logopædmøde, skal man have accept fra forældrene. 
 
Deltagere på møderne 

 Logopæd tilknyttet område/institution. 

 Daglig leder/institutionsleder deltager på hele mødet.  
OBS! Leder er ansvarlig for mødeindkaldelse og dagsorden.  

 Medarbejdere deltager enkeltvis, hvis de har et barn/børn i gruppen der er indstillet og hvor opfølgning 

skal drøftes. Det er også anledning til, at man kan drøfte eventuelt barn/børn man er i tvivl om behov 

for indstilling. 

 Én gang om året kan områdeleder deltage i et eller flere af husenes logopædmøder, det aftales mellem 

områdeleder og daglig leder.  

 Evt. sprogkonsulent fx i børnehuse/institutioner med mange flersprogede børn. 
 
Indhold på møderne 

 Informationer fra logopæd <-> børnehus/institution om indstillede børn. 

 Drøftelse af barn/børn, hvor der er bekymring for deres sproglige udvikling. 

 Drøftelse af barn/børn, hvor resultat i sprogvurderingen ikke stemmer overens med det formodede 

resultat. 

 Særligt fokus på generel, fokuseret og særlig sprogindsats for 0-2 årige. 

 På et udvidet møde en gang om året, kan logopæden tilbyde praksislæring i sprogvurderingen. 

 Særlige temaer kan tages op efter behov. Kortere oplæg om temaer indenfor det særlige sprogarbejde 

kan aftales med logopæd, det er daglig leder/institutionsleder der prioriterer dette og antal deltagende 

medarbejdere.  
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Indstilling til logopæd 
Pædagogerne skal altid være opmærksomme på evt. logopædiske problemstillinger omkring et barn. Ikke 

alle ”fanges” i sprogvurdering og TRAS eller opdages før 2 års alderen. 

Viser resultatet af en sprogvurdering, at et barn har brug for en særlig indsats, indstilles til en logopæd i 

Forebyggelse & Rådgivning. Indstilling foregår i samarbejde mellem forældre og børnehus/institutionen. 

Der etableres et samarbejde mellem logopæd og pædagoger, således at indsatsen kan koordineres. 

 
Flersprogede børn  

Det flersprogede barn kan have behov for både en indsats i forhold til flersprogethed og ”SLI”7. Det er 

derfor vigtigt at indsatsen koordineres og ikke medfører perioder, hvor barnet ikke får den nødvendige 

indsats fra fagpersoner, institution og forældre. Uanset om børnehuset/institutionen henvender sig til 

sprogkonsulent eller indstiller til logopæd, vil den videre indsats koordineres i flersprogsteamet8 så barnet 

får den nødvendige støtte.  

 

Cochlear implantat 
En pædagog fra barnets dagtilbud, modtager sparringen fra logopæd og udfører derefter den daglige sprog- 

og lyttestimulering ud fra opstillede mål. Logopæden skal være opmærksom på at ideer til sprog- og 

lyttestimuleringen i daginstitutionen i videst muligt omfang, bør kunne udføres i mindre grupper, så barnet 

ikke skal tages fra alene.  

Den pædagog som modtager sparring fra logopæd, bør have mulighed for at gå fra med barnet og en lille 

gruppe børn hvis muligt i 15-30 min om dagen. Derudover skal de opstillede mål tænkes ind i så mange 

sammenhænge som muligt i løbet af dagen i dagtilbuddet. Her tænkes f.eks. på leg på legepladsen, tur i 

skoven, garderobe, puslerum osv., hvor ugens mål tænkes ind i lege og samtaler med barnet. Alle 

personaler på barnets stue bør kende til målene. 

 

Udover den sproglige indsats, som er beskrevet ovenfor, vil der for næsten alle børn med CI også være 

behov for en indsats i forhold til udvikling af barnets sociale kompetencer.  

Børneområdet bevilger 5 timer pr. uge til det børnehus, hvor barnet går. Timerne gives for 1 år af gangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7
 Specific Language Impairment. 

8
 Flersprogsteamet består af sprogkonsulent og 2 logopæder, de gennemgår samtlige indstillinger og sprogvurderinger for, at 

koordinere indsats. Teamet blev oprettet i 2014.  
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Fysio- og ergoterapeutisk bistand til småbørn  

Åbent hus afprøves i område Hestkøb i november ’14 og januar ’15, og evalueres inden det rulles ud til samtlige områder og 

institutioner.  

 

Åbent hus  
Til Åbent hus kan pædagogerne af fys/ergo få en umiddelbar tilbagemelding på, om sansemotorisk indsats i 

forhold til et barn vil være tilrådeligt.  Ved deltagelse i Åbent hus, sker dette efter aftale med forældrene. 

Endvidere kan fys/ergo inspirere pædagogerne til, hvordan man kan bruge de eksisterende fysiske rammer 

i en daginstitution i det generelle sansemotoriske arbejde.  

 

Åbent hus afholdes i hver områdeinstitution ca. 4 ganger om året. Det har en varighed af ca. 2 timer, og 

ligger primært i formiddagstimerne fx fra kl. 9 – 11.   

De selvejende institutioner sammensættes i grupper jf. den geografiske inddeling i TIFO. 

 

Hvert Åbent hus har et tema som fx hvordan bruger vi legepladsen, balanceøvelser, boldlege eller 

afspænding.  

 

Indstilling til fys/ergoterapeut  

Indstilling sendes til fys/ergo også uden forudgående besøg i Åbent hus.  

Fys/ergo inviterer forældre til en første vurdering/undersøgelse. Undersøgelsen vil foregå i 

fys/ergoterapeuternes lokale. *(lokale ikke afklaret endnu).  

Vurderer fys/ergo at der er behov for et forløb med opfølgning, formidles dette samt øvelser til hhv. 

forældre og institution.  

 

Forældrenes indsats ved deres barns forløb hos fys/ergo 
Forældrene får beskrevet, hvilke øvelser de skal arbejde med sammen med deres barn i en aftalt periode. 

Ved periodens start og udløb laver forældrene en kort beskrivelse af, hvordan de oplever barnets status i 

forhold til hans/hendes sansemotoriske udfordring samt en kort beskrivelse af, hvordan det har været at 

arbejde med øvelserne, og hvor ofte de har øvet. Det er fys/ergo ’s opgave, at samle op på forældrenes 

indsats.  

 

Institutionens indsats ved et barns forløb hos fys/ergo 
Generelt vil institutionernes indsats tage udgangspunkt i en oversigt på 15 – 20 kendte øvelser, som alle 

børn generelt vil have gavn og glæde af. Oversigten over øvelser er udarbejdet af fys/ergo.  

 

Fys/ergo udvælger op til 2 øvelser, som institutionen skal have fokus på i hverdagen i en aftalt periode.   

Øvelserne skal planlægges for en gruppe børn, som barnet er en del af. Ved periodens start og udløb laver 

institutionen en kort beskrivelse af, hvordan de oplever barnets status i forhold til hans/hendes 

sansemotoriske udfordring samt en kort beskrivelse af, hvordan det har været at arbejde med øvelserne og 

hvor ofte de har øvet. 

 

Motorikhold  
Fys/ergoterapeut vurderer og beslutter, hvilke børn der indstilles til Motorikhold.  

Målgruppen er børn, i alderen 3-6 år med betydelige sansemotoriske vanskeligheder, og som er i et fys-

og/eller ergoterapeutisk forløb.  
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Motorikholdene ligger primært i morgen eller eftermiddagstimerne, og barnet deltager sammen med 

forældrene.  


