Kommunikation i øjenhøjde
Handleplan for Dagtilbud
Sæt kryds ved det eller de temaer, som indsatsen
vedrører
◻ Samfundsdeltagelse og demokrati
◻ Boligforhold

Indsats:
Dagtilbud:
Fokus på tidlig opsporing og kommunikation/information og
efterfølgende koordinering af kommunale indsatser. Dette
gælder både for kommunale og private tilbud.

X Børn og familieliv
◻ Skole og uddannelse
◻ Beskæftigelse og arbejdsmarked
◻ Tilgængelighed og mobilitet
◻ Fritid og kultur
Formål:
Dagtilbud
- Understøtte at børn og familier får tilbudt rettidig hjælp.
- Koordinerende tværfaglig indsats omkring barnet med familien
- Tidlig inddragelse af forældrene
Målgruppe:
Dagtilbud: Familier med børn der har særlige udfordringer.
Samarbejdspartnere:
Forældre/Dagtilbud: Børneafdelingen, træningsenheden, sundhedsplejen, kommunale og private dagtilbud,

kommunale og private skoler, familieafdelingen, PPR, handicapafdelingen m.m.

Økonomiske konsekvenser:
Dagtilbud: Rettidig indsats giver mulighed for allokering af midler til løsningen af opgaven.
Uddybende beskrivelse af indsatsen:

Dagtilbud:
Vigtigt at forældrene involveres i udarbejdelse af handleplanerne
Tidligt kendskab til børn for at give bedre tilbud i et tæt samarbejde med forældrene
Kendte procedure i samarbejdet
Fokus på den tværgående indsats både i egen forvaltning, men også med at inddrage øvrige forvaltninger

Mål

Delmål

Handlemål

Succeskriterier

(Vi vil opnå at…)

(Derfor vil vi…)

(Det betyder, at…)

(Det er en succes, når…)

Dagtilbud:

Dagtilbud:

Dagtilbud

Dagtilbud

1. vi får et tidligt
1. Inddrage relevante
kendskab til børn med
samarbejdspartnere i den
særlige udfordringer samt tidlige opsporing.
til tværfaglige
muligheder.

1.1 Der skal afholdes
netværksmøder.

1. Der samarbejdes på tværs af
faggrupper.

2. Der er tydelige
2. Udarbejde procedurer i
arbejdsgange i den tidlige den tidlige opsporing,
opsporing, opfølgning og opfølgning og brobygning
brobygning.

2. Der skal være skriftlige
procedurer ift.
handlemuligheder.

1.2 Der skal ske en tidlig
inddragelse af forældre.

2. Arbejdsgangene er kendt i
organisationen.

Fremtiden:
Kortlægge nuværende procedurer omkring arbejdet med handicappede børn og deres familier, med et fokus på hvad der fungerer og hvad
der skal ændres. Dette arbejde går i gang snarest muligt
Stafetlog som redskab udbredes til endnu flere områder – ligeledes undersøges det om det er muligt at tilkoble andre forvaltninger f.eks.
træningsenheden, så der bliver endnu mere sammenhæng i arbejdet med barnet.
Sammen med forældrene at indgå i et endnu tættere samarbejde med de øvrige forvaltninger.
Midtvejsstatus 2017
Vi har…(handlinger)

Vi har opnået… (resultater)

I forhold til mål 1:

Der arbejdes løbende med dette mål.

Der arbejdes hele tiden med målet om
at opnå tidligt kendskab til børn med
særlige udfordringer samt til
tværfaglige muligheder. Der er fokus
på arbejdet med dette mål i de faglige
lederteams,
småbørnskompetencecentret og
tværfagligdistriktsteam.

Derudover er der arbejdet med målet i
forhold til:
•

Børnelinealen

•

Iværksættelse af en særlig

Vi vil arbejde videre med …

Med børnelinealen har medarbejderne
fået et redskab, hvor de kan arbejde

indsats i forhold til tidlig
opsporing, som baseres på, at
vores specialpædagogiske
vejledere foretager
forebyggende besøg i vores
vuggestuer.
•

med den tidlig opsporing.

Dagplejernes adgang til
tværfaglig sparring i
Trivselsforum med henblik på
tidlig indsats og opsporing.

I forhold til mål 2:
Vi har en arbejdsgruppe der er ved
afdække nuværende praksis.

Nuværende praksis er næsten
beskrevet.

Med at få kvalificeret materialet i et
samarbejde med interessenter.
Implementering, således at
arbejdsgangen bliver kendt for hele
området.
Der udarbejdes med at udvikle 3
flowdiagrammer, og en beskrivelse af
tilbuddet til §32 børn.

Der arbejdes ikke med Stafetlog.
Dette arbejde er lige nu sat i bero, for
at undersøge om der skal findes en
anden kommunikationsplatform.

I samarbejde med specialdagtilbud og
handicapafdelingen samarbejdes der
om at vidensdele og udvikle fælles
udredningsmateriale, således at
arbejdsgangene smidiggøres, for at
styrke den tværfaglige indsats.

Slutstatus 2018

Vi har…(handlinger)

Vi har opnået …(resultater)

Trivselsforum (tværfagligt
kompetenceteam for 0-2 års området)
er blevet etableret.

Trivselsforum (tværfagligt
kompetenceteam for 0-2 års området)
er blevet etableret. Heri bliver der
løbende afholdt møder, og der
Børnelinealen er blevet implementeret. samarbejdes på tværs af faggrupper.
Der er blevet etableret samarbejde
med Handicapafdelingem og PPR om
vidensdeling og udvikling af fælles
udredningsmateriale.

Igennem trivselsforum er der etableret
tydelige arbejdsgange i den tidlige
opsporing, opfølgning og brobygning.
Børnelinealen er blevet implementeret,
og dermed har medarbejderne fået et
redskab, de kan bruge i arbejdet med
tidlig opsporing.
Der er blevet etableret samarbejde
med Handicapafdelingen og PPR om at
vidensdele, og om at udvikle fælles
udredningsmateriale, således at
arbejdsgangene smidiggøres, og det
tværfaglige samarbejde styrkes.

Vi vil arbejde videre med …(ny
handleplan)

Dagtilbudsområdet vil fastholde de
opnåede mål og løbende udvikle på, at
målene justeres og optimeres.

