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FAKTA 1

Evaluering af dagtilbudenes arbejde 
med pædagogiske læreplaner fra 
2006 viste, at især udsatte børn og 
børn med særlige behov samt de 
tosprogede børn endnu ikke i tilstræk-
kelig grad havde profiteret af arbejdet 
med læreplanerne, samt at evalue-
ringsaspektet endnu ikke var på højde 
med de øvrige indsatsområder i de 
pædagogiske læreplaner.1 Ved gen-
nemgangen af 54 evalueringer kom 
det frem, at det kun i begrænset om-
fang er muligt at vurdere virkningerne 
af projekterne. På baggrund af dette 
er en af anbefalingerne, at kommuner 
og institutioner fremover i deres eva-
lueringer indsamler bedre data for at 
kunne vurdere virkninger af projekter. 
Der lægges op til en mere klassisk 
(forskningsbaseret) tilgang til evalue-
ring af egen praksis. Ligeledes anbe-
fales det, at lederne opkvalificeres 
med dette fokus. 
 
På denne baggrund blev der udmeldt 
en pulje til bedre kvalitet i dagtilbud. 
Midlerne, der skulle anvendes i dagtil-
bud efter serviceloven for børn indtil 
skolestart kunne anvendes indenfor 
tre overordnede temaer: 
 
  

1. Opkvalificering af personalet, 
herunder særlig i forhold til 
udsatte børn 

2. Bedre fysiske faciliteter  
3. Indsatser i forhold til at bryde 

social arv 

Dagtilbud gør en positiv forskel  
Charlotte Ringsmose, Anne-Marie Jensen, Michael Elm Olsen 

 
 
sammenfatning Denne artikel vedrører kompetenceudviklingsprogrammet ”dagtilbud I Køge Kommune gør en positiv 
forskel”. Med baggrund i den ministerielle evaluering samt viden fra forskningsprojekter om børn med svag social baggrund 
har man I Køge Kommune sat fokus på at styrke kvaliteten i indsatsen over for udsatte børn i kommunens dagtilbud i 
relation til ovennævnte temaer. Man har valgt at tilrettelægge indsatsen som et kompetenceudviklingsforløb, der løfter 
kvaliteten i alle kommunens dagtilbud. Ved at tilrettelægge et samlet kvalitetsløft undgår man at fokus og udpegning alene 
sker på baggrund af ressourcesvaghed. Hensigten er, at det samlede løft vil påvirke de pædagogiske diskussioner og 
praksisser med vægt på udvikling og faglig udvikling inden for alle kommunens dagtilbud.  
Resultaterne af evalueringen viser, at det samlede løft har styrket de ansattes muligheder for at arbejde innovativt i egen 
praksis, samt at der samlet er kommet mere fokus på læring, anerkendelse og samarbejde. 

 
——————————      —————————— 

 
1 INTRODUKTION 

 
Dagtilbudenes muligheder for at styrke børn 
fra ressourcesvage opvækstvilkår er kommet i 
fokus de senere år. 

 
Forskningen viser, at daginstitutionerne tilsy-
neladende kan gøre en forskel, hvis den pæ-
dagogiske praksis bliver mindre kompen-
serende og mere innovativ.1 Dette sker ved at 
videreudvikle pædagogisk kvalitet gennem 
satsning på pædagogisk handlekompetence.  
Således, at man frem for en kompenserende 
tilgang til udsatte børn med fokus på børne-
nes mangler og behov retter fokus mod en 
innovativ tilgang, der fokuserer på de udsatte 
børns intellektuelle, sociale samt følelses-
mæssige ressourcer og kompetencer.2 
 
I det innovative fokus satses endvidere på det 
pædagogiske tilbud i form af uddannelse af 
medarbejdere, normeringer, fysiske rammer, 
ressourcer, mængden af tid og det tværfaglige 
samarbejde.  

 
Kompetenceudviklingsprojektet ”Dagtilbud i 
Køge Kommune gør en positiv forskel” rum-
mer indsatser med fokus på kvalificering i 
praksis og har følgende fokusområder 

 
o Etablering af læringsmiljøer, således 

at også børn, der lever med risikofak-
torer i deres liv/udsatte børn, kan pro-
fitere af disse. 

 
o at styrke pædagogernes innovative 

tilgang til at forske, udvikle, dokumen-

                                                 
 
 



- 2 - 

tere og evaluere i relation til den dag-
lige praksis 

 
o At kvalificere lederne i relation til at 

kunne iværksætte og styre projekter. 
 
o At kvalificere de pædagogiske mål-

sætninger centralt og decentralt. 
 

 
 
Indsatser med fokus på evalueringsaspektet 
har til hensigt at interegrere evalueringen som 
en del af praksis i dagtilbudene. 
 
Af oplægget til projektet fremgår det, at  
 
Med dette firedelte fokus bliver det muligt 
samtidig at understøtte de konkrete pædago-
giske aktiviteter i hverdagen, den professio-
nelle dialog, diskussion og udvikling, og le-
dernes kompetence til styring heraf3, samt 
endeligt at optimere rammerne for det politisk-
administrative arbejde i relation til det pæda-
gogiske arbejde i Køge Kommunes tilbud.4 

 
Dokumentation som indsats i relation til at 
styrke indsatser for børn fra ressourcesvage 
familier understøttes af OECD rapporten for 
småbørnsområdet ”Starting Strong”, der har 
dokumentation som en af sine primære anbe-
falinger. 5  I Starting Strong II (p.217 n) 
påpeger man Reggio Emilia arbejdet med 
dokumentation som væsentligt, idet det netop 
retter fokus på børnenes udvikling og læring 
uanset alder og udviklingstrin. Man dokumen-
terer gennem ord, tegninger, foto, video osv 
børnenes læringsoplevelser og sociale inter-
aktioner. Pædagogerne ses som reflekterende 
praktikere, der konstant evaluerer og reflekte-
rer egen praksis knyttet til læring.  
 
 
Målet er ikke at lede børnene i bestemte 
retninger fastsat i faglige eller udviklings-
mæssige målsætninger, men at personale, 
forældre og børn reflekterer over læring. 
Tilsyneladende har praksis med fokus på 
evalueringsaspektet betydning for lærings-
aspektet for derigennem at bryde den sociale 
arv.   
 
 

                                                 
3 Jf. Siversen M. B. (se side 2) 

4 fra projektbeskrivelsen 
5  I Starting Strong II (p.217 n) påpeger man Reggio 
Emilia arbejdet med dokumentation som væsentligt 

1.2 Fremgangsmåde 

Projektets indsatser har været koncentreret 
om: 
 

1. forskningsbaserede oplæg for alle 
ansatte i dagtilbud med tema om so-
cial arv og mønsterbrud 

2. refleksionsspørgeskema til alle ansat-
te i dagtilbudene to gange i kompe-
tenceudviklingsforløbet 

3. uddannelsesforløb på diplomniveau 
om projektledelse for udviklingsassi-
stenter og dagtilbudsledere 

4. udviklingsprojekter efter eget reflekte-
ret valg. Spørgeskemaet er udgangs-
punkt for refleksion og valg af projekt. 
Der er krav om evalueringsplan knyt-
tet til projektet 

5. marte meo kurser for relevante med-
arbejdere 

6. brush up kurser for medarbejdere 
med afsæt i de kendte indsatsområ-
der 

7. netværksarbejde på tværs af dagtil-
bud 

8. fremlæggelse af projekter på tværs af 
dagtilbud 

 
 
Hvert dagtilbud har i perioden fra 2008 og 1½ 
år frem gennemført et selvvalgt projekt. 
Som udgangspunkt for valg af projekt har 
hvert dagtilbud udfyldt spørgeskemaer blandt 
alle ansatte i kommunens dagtilbud med hen-
blik på at danne grundlag for at identificere 
styrker og svagheder i relation til arbejdet med 
de pædagogiske læreplaner og til udsatte 
børn. Spørgeskemaet lægger op til vurdering 
af mulighederne for nytænkning, og har dan-
net grundlag for diskussioner. Hvert dagtilbud 
fastlagde med udgangspunkt i egen profil 
udviklingsprojektet.  
 
Den første del af metoden har to hovedaspek-
ter, for det første, med udgangspunkt i de 
kompetencer, der findes blandt medarbejder-
ne, at invitere disse til at reflektere over frem-
tidige og nye pædagogiske tiltag i relation til 
etablering af læringsmiljøer, som kan rumme 
udsatte børn. For det andet at være et red-
skab til en demokratisk styring af demokrati-
ske udviklingsprocesser i tilbud, hvor deltagel-
sen for alle involverede parter i princippet er 
mulig.  
 
Tænkningen bag designet af denne undersø-
gelse er, at medarbejderne reflekterer over og 
forsker i egen praksis. Udgangspunktet er, at 
der findes mange kompetencer i tilbudene, 
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Som hvis de anvendes innovativt, kan udfolde 
sig i form af nye handlekompetencer til gavn for 
de involverede børn. Medarbejdernes refleksio-
ner ville også give en indikator om hvilken ret-
ning projektets anden del skal rettes mod, hvil-
ket alt andet lige vil øge mening og motivation.  
 
 Udviklingsprojektet er lagt til rette således, at de 
ansatte i kommunens dagtilbud både teoretisk 
og praktisk får videreudviklet kompetencer, hvor-
ved udviklingsprojekterne tager afsæt i de ind-
satsområder, der i forvejen er i kommunens 
dagtilbud. I Køge Kommune har man gennem 
flere år haft fokus på begrebet om anerkendel-
se. I et stilladseringsperspektiv kan anerkendel-
se opfattes som bærende element i relation til 
mønsterbrud.6 Således er en pædagogik base-
ret på anerkendelse væsentlig for dagtilbudets 
mulighed for at bryde den sociale arv. Dagtilbu-
dene har alle besvaret refleksionsspørgsmål 
relateret til spørgsmål om anerkendende pæda-
gogik. Yderligere har man haft fokus på idræt, 
leg og bevægelse, to-sprogede børn samt ven-
skaber og relationer. Spørgeskemaet har dannet 

                                                 
6 Se i øvrigt artikel i forbindelse med kompetenceudviklin-

gen: Ringsmose og Kløveager (2008) Mønsterbrydende pæ-
dagogik – er anerkendelse svaret? 

grundlag for refleksion inden for disse områder, 
hvilket har dannet naturligt afsæt for valg af mål 
og indsatser i udviklingsprojekterne relateret til 
dagtilbudet som læringsmiljø. 
 
Med henblik på at at styrke pædagogernes in-
novative tilgang til at forske, udvikle, dokumente-
re og evaluere i relation til den daglige praksis 
opstilles allerede ved projekternes start doku-
mentations- og evalueringsmetoder, og der 
gennemføres kontinuerlige intern som ekstern 
dokumentation og evaluering.  
 
Yderligere har lederne deltaget i en uddannel-
sesforløb med fokus på evaluerings- og forsk-
ningsviden samt procesledelsesteori. 

 

2. EVALUERINGEN 

Dagtilbudene tilrettelægger et evalueringsde-
sign afpasset til hvert enkelt projekt. Yderlige-
re indgår evalueringerne i en helhedsoriente-
ret evaluering af det samlede projekt.  
I evalueringen lægges vægt på at undersøge, 
hvordan de konkrete indsatser fører til de 
ønskede mål. 
Forskningsdesignet i den helhedsorienterede 
evaluering er baseret på såvel kvalitative som 
kvantitative opgørelser rummende en beskri-
velse af projektets helhed og de enkelte del-
projekter (udviklingsprojekterne). 
  
Til den kvantitative evaluering af helheden er 
anvendt Goal Attainment Scale. Fordelen ved 
GAS er, at det er et gennemprøvet og doku-
menteret redskab til vurdering af målopfyldel-
se (Glover et al., 1994; Rockwood et al., 
2003; Schlosser, 2004; Yip et al., 1998). Goal 
attainment procedurernes reliabilitet og validi-
tet er blevet vist i flere studier (fx Gordon get 
al., 1999; Rockwood et al., 2003). Redskabet 
er valgt da det giver tilstrækkelig fleksibilitet i 
relation til de enkelte tilbuds valg af udvik-
lingsområder. Målene fastlægges i relation til 
værdien af forandringer i praksis i interventio-
nen. GAS anbefales netop særligt som proce-
dure i evalueringsprojekter af høj kompleksitet 
(Yip et al., 1998). I GAS vælges maksimalt 
fem udviklingsområder, der følges på en ska-
la, der viser om projektet udvikler sig som 
forventet, bedre end forventet, meget bedre 
end forventet, eller om projektet forbliver på 
status eller udvikler sig mindre end forventet. 
GAS anvendes til den mere kvantitative opgø-
relse af projektets resultater. Fordelen er, at 
GAS værktøjet samtidig skærper, hvilke fem 
fokus områder, der er vigtigst netop nu.  

 

FAKTA 2 
Titel  Målområder Dokumentations og evalue-

ringsmetode(r) 
 N   

Idræt, 
leg og 
be-
vægelse 

Fokus på legeplads som 
læringsrum  
Styrke selvværd og sociale 
kompetencer 
Undersøge virkninger af 
daglig motion/bevægelse 

Billeder, tekst, matriks, Marte 
Meo, fortællinger, logbøger, 
spørgeskemaer, dagbøger, 
gttagelser, praksisfortællin-
ger, interview, fælles refleksi-
on, dialog 

  10 

To 
sproge-
de børn 

Integration 
Socialt samspil 

Iagttagelse, billede,  
fortællinger, interview 
 

  3 

Venska
ber og 
rela-
tioner  
 

Styrkelse af nære relatio-
ner og sociale kompeten-
cer 
Gennem aktiviteter at 
fremme venskaber mellem 
børnene 
At alle har en god ven 

Billeder, iagttagelser, fortæl-
linger, børneinterview, DCUM 
materialer, logbøger, illustra-
tioner, billeddokumentation, 
udviklingsbeskrivelser, ma-
triks, spørgeskema, praksis-
fortællinger, venskabsbøger. 

  8 

Aner-
kenden
de 
samspil 

Anerkendelse som stillads i 
relationen til udsatte børn 
Udvikle anerkendende 
kultur 
 

Børnelinien, Marte Meo, 
matriks, interview, dagbog, 
fortællinger, foto, spørge-
skema,  praksisbeskrivelser, , 
observationer/ iagttagelse. 
 

11 
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Kombinationen med selvevaluering har til 
hensigt at fremme projektets formål med for-
bedret evalueringspraksis, at de medvirkende 
forsker i egen praksis. Ved at bruge GAS in-
deholder selvevalueringen og en kvantitativ 
skala med fokus på forbedring af praksis. 
  

 
 

2.1 Resultater 

 
 I det følgende redegøres for resultaterne. Ialt 
har 44 af kommunens dagtilbud medvirket i 
udviklingsprojektet. 
 
På hvilke måder: 

1. har kompetenceudviklingen bidraget 
til at forbedre praksis?  

2. kan en forbedring af dagtilbudenes 
praksis bidrage til at bryde den socia-
le arv? 

3. kan den samlede kompetenceudvik-
ling bidrage til at styrke helheden i or-
ganisationen? 

 
 
I udviklingsprojekterne er temaerne valgt i 
relation til deltagernes egen praksissituation, 
og evalueringerne knyttet til det man gerne 
ville udvikle. Der er blevet udviklet inden for 
en lang række praksisproblemstillinger ligele-
des har man trukket på en mangfoldighed af 
dokumentationsredskaber. 
 
Styrken i dette er at institutionerne selv identi-
ficerer, hvilke udviklingsområder det er mest 
relevant for dem at arbejde med. Yderligere at 
evalueringsfremgangsmåden har relevans for 
netop den praksis man ønsker at evaluere. 
I selvevalueringerne har de medvirkende be-
svaret en række spørgsmål om kompetence-
udviklingens betydning.  

 
 
Det mest markante resultat i selvevaluerin-
gerne er kompetenceudviklingens bidrag til 
ændring og forbedring af praksis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1. vi har gennem projektet opnået faglige er-
kendelser, som har betydet ændringer i den daglige 
pædagogik (33 besvarelser. Meget enig 13, enig 18, 
hverken enig eller uenig 1, uenig 1). 
 
Resultatet af selvevalueringerne viser, at 
kompetenceudviklingen har haft særlig betyd-
ning for, samt ført til en styrkelse af pædago-
gernes innovative tilgang til i at forske, ud-
vikle, dokumentere og evaluere i relation til 
den daglige praksis. 
 
Med hensyn til styrkelse af dokumentation i 
dagtilbudene har dette også haft en markant 
gennemslagskraft i kompetenceudviklingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabe 2. Vi er gennem projektet blevet mere bevidste 
om nødvendigheden af dokumentations- og evalue-
ringsmetoder til at synliggøre vores faglighed. 

 
Interessant nok samler hovedvægten i de 
kvalitative udsagn i selvevalueringerne sig til 
evalueringsfremgangsmåden, og understreger 
betydningen af de systematiske dokumentati-
onsredskaber for udviklingen i praksis.7 

 
o GAS metoden konkretiserer og for-

enkler vores mål 
o DCUM skemaer er gode til at give et 

                                                 
7 Udvalgte udsagn fra selvevalueringen, der afspejler 

kommentarerne fra de medvirkende. 

meget enig

enig

Hver ken enig el ler  uenig

uenig

meget  enig

enig

Hverken enig eller

uenig

uenig
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billede af relationerne mellem 
børn/børn, børn/voksne lige her og 
nu. Vi tror noget, men bliver gjort op-
mærksom på noget andet. 

o Med vikoms analyse metode, bliver vi 
mere systematiske, det skaber større 
fælles forståelse af barnet, men også 
af egen pædagogiske indsats. 

o Forældresamarbejdet er blevet styrket 
gennem vores større indsigt og kend-
skab til nye redskaber som vi har ar-
bejdet med i projektperioden. 

o Det har højnet pædagogikken at ar-
bejde mere struktureret. Både børn 
og voksne har profiteret meget af det. 

 
Gennem de systematiske dokumentationer får 
medarbejderne redskaber til løbende at for-
bedre deres praksis. Det er dokumentationens 
betydning for praksis, der er kompetenceud-
viklingens mest markante resultat i relation til 
den konkrete gennemslagskraft i praksis. 
 
Fordelingen af dokumentationsmetoder i de  
selvvalgte udviklingsprojekter: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

For en stor del af dagtilbudene har projekter-
ne haft betydning for den fremtidige organise-
ring i dagtilbudet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3. Vi har gennem projektet opbygget nye struk-
turer og måder at organisere os på i hverdagen. 
 

Yderligere, at udviklingsprojekterne for en stor 
del er nået ud til hele medarbejdergruppen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4. Det er lykkedes leder og udviklingsassistent 
at kommunikere Jeres projekts mål ud til hele medar-
bejdergruppen. 
 
 
Vanskelighederne i denne type samlede ud-
viklingsprojekter organiseret omkring ledelse 
og udviklingsassistenter er kendte. Resultatet 
skal ses i det lys. 
 
Der er arbejdet med Goal Attainment Scale 
(GAS) i den overordnede evaluering. I materi-
alet fra dagtilbudene er 40 af målene blevet 
ført i overensstemmelse med GAS standarder. 

 
 
 
 
Opnåelse af mål 
3 mål  - er fortsat på status 
9 mål - er nået til forventet resultat 
17 mål - er noget bedre end forventet 
11 mål - er meget bedre end forventet 
0 - er mindre end forventet 

 

Fortællinger 62% 

Matriks 32% 

Foto 68% 

DCUM 

skemaer 

15% 

Andre 

metoder 

41% 

meget enig

enig

Hverken enig eller
uenig

uenig

meget enig

enig

Hverken enig eller
uenig

uenig
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Tabel 5. angivelse af målopnåelse i udviklingsprojek-
terne. 
 

Resultater fra deltagernes selvevalueringer 
viser, at de oplever, at der er sket udvikling 
inden for de valgte temaområder. Den samle-
de evaluering viser, at kompetenceudviklingen 
har ført til styrket fokus på læring, anerken-
delse og samarbejde.8 

 
Læring 
 I dagtilbuddet diskuterer vi forskellige 

læringsteorier og deres anvendelse i 
praksis 
Lysten til udvikling og forandring er 
øget 
Projektet sætter spor og har en af-
smittende virkning på hverdagen bag-
efter 

  
Anerkendelse 

At vi i endnu mindre omfang ser børns 
problematiske adfærd som en negativ 
egenskab ved barnet 
Vi er blevet mere anerkendende i rela-
tion til børnene i gruppen 
Relationerne mellem børnene er ble-
vet mere anerkendende 
Vi omtaler børn og voksne mere posi-
tivt 
Vi er blevet mere opmærksomme på 
betydningen af vores relation til bør-
nene. 

 
Samarbejdet 

Positiv samarbejdskultur 
Vi omtaler børn og voksne mere posi-
tivt 
At personalet er blevet bedre rustet til 
at anerkende og inddrage forældrene 

 
 
 

                                                 
8 Temaer fra selvevalueringerne er fremkommet ved me-

ningskondensering. Udsagnene afspejler deltagernes udsagn. 

Et af de centrale redskaber i projektet er re-
fleksionsspørgeskemaet, som skulle besvares 
elektronisk af samtlige ansatte i dagtilbudde-
ne. Hver institution har fået en rapport tilbage 
på baggrund af deres individuelle svar . Ske-
maets spørgsmål falder inden for projektets 
fire nøglebegreber. De lægger op til en vurde-
ring af mulighederne for nytænkning i instituti-
onen, hvor anerkendende personalet er over-
for børn og forældre, og hvor anerkendende 
børnene er overfor hinanden, hvordan man 
oplever sin rolle i tværfagligt samarbejde, om 
institutionens arbejde med læring og børne-
nes udbytte heraf, og slutteligt en selvrefleksi-
on over eventuel forskelsbehandling som 
følge af forskel i klasse og etnicitet. Spørge-
skemaet blev besvaret i 2007 og igen ved 
projektets afslutning i 2009. Resultaterne vi-
ser, at der er en selvrapporteret fremgang 
inden for alle områderne. Der er  registreret 
særlig fremgang hvad angår nytænkning og 
innovation. Fremgangen inden for dette om-
råde er på 5 %. Det viser, at det samlede pro-
jekt har givet personalet mod på udvikling og 
forandring, hvilket kan tilskrives den positive 
virkning af institutionernes ejerskab til projek-
terne, samt at institutionerne har oplevet suc-
ces med indsatserne gennem dokumentatio-
nen af virkningerne.  

3. AFRUNDING 

Det mest markante resultat af projektet er 
styrkelsen af medarbejdernes tilgang til at 
forske og udvikle i egen praksis. Det har væ-
ret en styrke for projektet, at de enkelte dag-
tilbud hver især skulle formulere et udviklings-
område og knytte evaluering til denne. De 
positive resultater fra projekterne viser, at 
deltagerne ikke alene har tilegnet sig kend-
skab til forskellige evalueringsredskaber, men 
også kompetence til at anvende disse i prak-
sis. Relevansen for egen praksis er en driv-
kraft i dette.  
Der er indført andre rutiner og nye tiltag, der 
tyder på at det samlede projekt har ført til at 
de ansatte er bedre i stand til at gennemføre 
projekter, hvilket med stor sandsynlighed har 
ført til de positive resultater med hensyn til 
læring, anerkendelse og samarbejde som 
medarbejderne giver udtryk for. Det innovative 
fokus sammen med det enkelte dagtilbuds 
ejerskab til projektet, den direkte relevans for 
det enkelte dagtilbud sammen med evalue-
ringstilgangen har vist sig at være effektivt, 
når man vil give en sektor et samlet løft. 
 
Den forbedrede kompetence til at arbejde 
innovativt i egen praksis samt dagtilbudenes 
fælles fokusering og metodik vil være et godt 
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grundlag for forbedrede vilkår for børn med 
svag social baggrund. 
 
Hvad lærte vi?  
 

o At udgangspunktet i egne praksispro-
blemstillinger i kombination med den 
faglige viden og kommunale opbak-
ning gav gode resultater. 

 
o At arbejdet med mønsterbrud i prak-

sis kan antage mange forskellige for-
mer. 

 
o At systematisk evaluering styrker den 

daglige praksis. 
 

o At det er en god idé at alle kommu-
nens ansatte i dagtilbud er med i et 
og samme projekt. 

 
Samlet har projektet medvirket til at styrke 
helheden i organisationen samt skabt fornyet 
bevidsthed om dagtilbuds mulighed for at 
bryde den sociale arv. 
 
Således har de pædagogiske aktiviteter, den 
professionelle dialog, diskussion og udvikling 
samt ledernes kompetence til styring optime-
ret rammerne for det politisk-administrative 
arbejde i Køge Kommunes dagtilbud.  
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