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Opsamling på strukturdrøftelser
Medarbejdere, ledere og faglige organisationer
Den 29. marts 2016
På mødet den 29. marts 2016 blev der gennem tre forskellige processer drøftet kvalitet i dagtilbud og
skoler i Varde Kommune.
Nedenfor præsenteres i uddrag af de pointer, der blev nævnt i løbet af drøftelserne mundtligt såvel som
via SMS på padlet skærmen.

Gruppedrøftelser i dagtilbud
Dagtilbud; Hvad er et godt læringsmiljø?




















Et godt læringsmiljø er kendetegnet ved, at alle børn oplever succes.
Miljø med god stemning og de voksne tager ansvar for samspillet. Det er væsentligt at viden kan
omsættes i praksis. Det skal være synligt, hvad børneperspektivet er.
De voksne er inspirerende - viser ved at være tydelige - jeg vil gerne lære jer om æblet i dag. Det er det
her vi skal - der skal være fokus.
Synlige rammer.
Tydelig karavanefører - følge et barns initiativ - hele tiden en balance mellem gruppen og andre initiativer.
De har også brug for at lære noget for at kunne fungere.
Udfordringer for alle - tryghed - udgangspunkt i leg - plads (stimulerende rum) - relation mellem
barn/voksen - struktur skabe rum/frihed til egen leg.
Et godt læringsmiljø skabes af engagerende, kompetente voksne som giver nærvær og tryghed i relationen
samt møder og udfordrer de små børn, der hvor de er, så der er plads til læring i leg og de store børn,
der hvor de er, så der er plads til læring og dannelse.
Det er vigtigt med faglig kompetent og veluddannet personale og ledelse. Så uddannelse for alle
faggrupper i dagplejen, vuggestuen, børnehaverne, skolerne.
Sikre et godt arbejdsmiljø for personale og ledelse.
Vigtigt med et godt børnemiljø hvor børnene bliver hørt, set, anerkendt, medinddraget, udfordret og
føler sig tryg og god trivsel.
Sikre at normeringerne passer til opgaverne/projekterne udførelse og børnenes behov.
Sikre gode relationer og samarbejde med forældrene.
Tæt relation med den voksne i et lille miljø – dette gør sig særligt gældende ved de helt små børn.
Ikke for mange afbrydelser i hverdagen.
Vigtigt at man som medarbejder kan se og aflæse et barns behov og kan handle på det – at de
professionelle er klædt godt på til det. Have fokus på barnets udviklingszone
At der er andre børn, som de kan spejle sig i.
Voksne der er nærværende og fanger børnene, der hvor de er.
Læringsmiljø som er overskueligt.
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Tidssvarende læringsmiljøer.
Omgivelser der er inspirerende, nærværende voksne, genkendelig hverdag.
Alderssvarende – at de voksne turde udfordre både sig selv børnene.
Kompetente voksne, der sikrer nærvær og tryghed i små grupper i inspirerende rum ude og inde.
Trygge rammer, motiverende læringsmiljøer, der fremmer udvikling, nærværende, engagerede og
engagerende voksne, der er velforberedte til de planlagte aktiviteter.

Dagilbud: Hvordan lærer børn bedst?














Gode og nære relationer mellem børn og voksne, børn og børn, og voksne og voksne. Børnene skal være
trygge og have det godt, de ansatte skal være glade for at gå på arbejde, der skal være fagligt kompetent
personale, børnene skal trives, fokus på hvordan vi er sammen. Sansemotorisk træning og
sprogstimulation er vigtigt.
Den voksne skal justere sig – møde barnet der hvor det er og den voksne skal understøtte barnet.
Relations kompetence. Barnet er i fokus. Genkendelighed – den gode voksen barn relation – den voksne
skal have en refleksiv tilgang i forhold til aktiviteter – med udgangspunkt i barnet.
Der skal være tid til nærvær.
Gode uderum og god plads.
Vigtig at børnene kan gå ind et sted, hvor der er ro.
Når de er trygge og i trivsel og har gode relationer både barn-barn, barn-voksen, forældre-institution.
Udgangspunktet er at de trives - ellers kan de ikke lære noget.
Støtte dem i at komme i trivsel. Tage ansvar sætter rammerne, tager styringen, anerkendende.
Det handler om at lære gennem leg og gennem de relationer, der er til de voksne og hinanden.
Engagerede voksne. Støtte børnene i barn-barn-relationer.
I Inklusionen er det bærende relationen.

Dagtilbud: Hvordan understøttes kammeratskaber?







At voksne (personale og forældre) hjælper børn med at etablere venskaber og som anerkender dem og
italesætter det, når de er gode venner.
Mulighed for at lege, åbne dem for at se nye kammerater, understøttes af kompetente voksne, der
hjælper med børnene med at skabe gode relationer, lærer de sociale spilleregler og der skal være en god
kultur.
Støtter det direkte via strukturerede legegrupper. Eller indirekte via legeredskaber, der binder
fællesskaber sammen - veksler mellem dette.
De voksne er rollemodeller - det nonverbale - kropssprogets er vigtigt. Kammeratskab mellem også de
voksne er vigtigt - man hilser på alle fra morgenstunden og vi har et fællesskab sammen.
Ansvar for at fordele opmærksomheden mellem alle forældre.

Dagtilbud - Hvad er tryghed og trivsel for de små børn?







Forudsigelighed i kendte rammer med kendte voksne.
God modtagelse og gode relationer, godt forældresamarbejde.
Uanset hvilken følelsesmæssig tilstand de er i - så er det ok. Den anerkendte tilgang, set forstået og set det er også ok at være gal. Hvad skal der til at for at støtte barnets mestring og selvregulering (Selvværdet).
ICDP er vigtigt her.
Man får handlet på de signaler, barnet sender - at man tør sige det og tage fat om det.
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Dagtilbud: Hvad er gode fysiske rammer for leg og læring?

















Rammerne skabes af de voksne og børn, der er i huset. Hvordan et rum er indrettet er vigtigt. Der skal
være mulighed for at lege med det man brænder for - men der skal også være mulighed for at blive
udfordret.
Sælger de voksne idéen så er børnene med på den.
Ude i naturen er det fantastisk - der sker også læring m. Sten, grene osv.
God med rum i rummene og fx. 10 rum til fri afbenyttelse.
Hvad kan vi tage med ud - hvad behøver at være inde - have opmærksomhed på dette.
Kulturen: vide hvordan man understøtter legen - fx at nogle har brug for en skovl, vand osv. Så legene
bliver sjovere.
Give ro omkring - så få afbrydelser som muligt.
Gemme sig i legen og fordybe sig.
Funktionsopdelt rum: Kigger på hvad børnene er optaget af - både små rum m. Rum i rummene. De
bliver tilbudt forskellige ting - det kræver rum.
Tema ifht læring - det skal være synligt - det skal være inspirerende. Det skal være en del af indretning.
Vigtigt at udstille tingene.
Temarum: der arbejdes med vikinger - krop og bevægelse men stadigvæk med vikingetema - i næste
måned skifter det til noget andet.
Gode fysiske rammer er rum, man kan lave om. Vi er ansvarlige for at bruge rummene.
Børnene skal have lov at eksperimentere - uderummet kan anvendes - så børnene kan afprøve forskellige
ting. Fx. Ifht vand, mudder osv.
Når vi tilbyder et godt, fleksibelt og alsidigt inde - og ude læringsmiljø, hvor tingene er tilgængelige i
børnehøjde.
Meget gulvplads og god plads til udeliv, mulighed for foranderlighed, mulighed for at være i små og
forskellige læringsrum inde og ude.

Dagtilbud: Hvilket ord kendetegner det bedste dagtilbud - set fra børnehøjde?












Nærværende voksne i glædesfyldte rum.
Nærvær og kammerater.
TRYGHED.
Nærværende voksne.
Engagerende voksne.
Anerkendelse - nogen der forstår mig.
Sjovt sted.
Trøstende voksne, søde voksne, der ikke skælder ud.
Balance - flow.
Finde venner og lege med deres venner - de skal de voksne understøtte.
Lege , lege, lege, lege..
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Gruppedrøftelser i skoler
Skole: Hvad er et godt læringsmiljø for eleverne i indskolingen, mellemtrinet og udskolingen?















Et godt læringsmiljø er kendetegnet ved, at alle elever oplever succes
En varieret, men struktureret skoledag, hvor fokus lægges på elevens vej videre til at blive medborger.
Mangfoldighed, volumen og muligheder på alle trin. Tilstedeværelse af en social fleksibilitet til at skabe
gode relationer er nødvendigt. Nærhed og tryghed er modstykket til førnævnte volumen, da nærhed og
tryghed findes i de tætte relationer i mindre grupper af elever. Indbydende og tidssvarende faciliteter og
plads til forskellige læringsstile. Forudsigelighed kombineret med udfordringer i klasserumsledelsen.
Forskellighed blandt voksne.
Differentieret undervisning.
Rammerne, fysiske og psykiske rammer.
Veluddannede, engagerede og velforberedte voksne, der kan skabe engagement.
Fysiske ramme, rengøring, luft mm.
Gode relationer.
Lokaler op to date.
Det gode læringsmiljø opstår som et resultat af en af relationer fremmet fælles proces, hvor elever,
lærere, pædagoger, forældre og omkringliggende samfund i skiftende sammenhænge og med respekt for
forskellige læringsstile og failing forward producerer faglig og social læring, hvor kernebegreberne er tillid,
tryghed, nysgerrighed, udfordringer og initiativ med et tilstrækkeligt antal professionelle, som
understøtter, at læring sker i trivsel og trivsel opstår i læring.
Læringsmiljø differentierede miljøer, som fremmer læring, trivsel og udvikling i daginstitutioner og skole.

Skole: Hvordan lærer eleverne bedst?














Kan fokusere på at lære, At man ved, at de voksne er der, når der er brug for støtte – tillid til at der er
støtte fagligt og socialt. At der er nok lærere til. Trygheden – kendte voksne og forudsigelig undervisnings
rammer.
Små trygge relationer -inspirerende læringsmiljøer der animerer til selvaktivitet - tryghed - gode
rollemodeller - plads til forskellighed/mangfoldighed - voksne som facilitatorer - bringer viden/faglighed i
spil - Veksle mellem frie og strukturerede rum –
Når de trives og er trygge og udfordres tilpas, samt at de ved hvad der forventes af dem. Man stiller
udfordringer og finder nærmeste udviklingszone og sætter målet derefter. Inklusion – ikke kun fokus på
børn som skal inkluderes, men man skal huske de almindelige børn – ikke alle kan inkluderes – ”Der er
ingen vindere i inklusion”.
Lærer bedst ved engagerede og motiverede voksne.
Når eleverne er motiverede, voksen opgave.
Når eleverne møder motiverende voksne der kan skabe motivation og engagement.
Når de er trygge.
Når eleverne arbejder med tingene.
Variation i undervisningen, praktisk bevægelse mm.
Tryghed - nærhed ”der er voksne der ser dig” - nærvær -venskaber - leg - synlige voksne –
konflikthåndtering.

Skole: Hvad er tryghed og trivsel for elever i skolen?


Genkendelighed, man udfordres på det rette niveau – ”har man én ven, så trives man” – relationerne er
bærende i den sammenhæng. Voksne omkring børnene skal være med til at skabe trygheden, hvis
relationerne imellem børnene mangler. Forskellige forudsætninger i indskolingen og udskolingen.
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Elevtal/klassestørrelse har betydning for relationerne på godt og ondt. Tryghed og trivsel er
sammenhængskraften med det som foregår efter skoletid – tryghed og trivsel er ikke kun reserveret til
skoledagen, hvorfor der skal anlægges en helhedsorienteret tilgang til begreberne ”tryghed” og ”trivsel”.
Blive hørt/set/holdt af - kendte miljøer med krav de kan leve op til - børns stemme er værdifuld - der
bliver lyttet - kendte voksne der støtter i udfordringer - tryghed (de voksne viser de vil børnene) forældrene er trygge ved institution.
Kendte personer, både børn øg voksne.
Bliver set og anerkendt for den man er.
Tydelige forventninger.
Klasserumsledelse.
Når der er Gode Relationer og forudsigelighed samt eleverne bliver set og anerkendt for den man er...
Fundament for at kunne lære noget.
Det fysiske rum og transport understøtter det gode læringsmiljø i daginstitutioner og skole.
Skole er ressourcestærke enheder, som fremmer trivsel, fordybelse, kompetenceudvikling, udvikling og
korte skoledage.
Klassen to lærerordning, korte skoledage, fokus på kerneopgaven i daginstitutioner og skole.
Dialog styrket løbende sammenhæng mellem skole, forvaltning, forældre, omkringliggende samfund og
politikere om daginstitutioner og skole.

Skole: Hvordan understøttes kammeratskaber?












Ro til at udvikle kammeratskab - være øjenåbner for børn - fremhæve de enkelte børns styrker.
Forældrene skal inddrages – ”de bedste til at udstøde børnene fra kammeratskaberne er forældrene ” –
inddragelsen af forældrene er klart den største udfordring i forhold til at understøtte kammeratskaber –
lærerne skal italesætte forhåndenværende problemer blandt eleverne. Forældrene skal have oplevelse af
at barnet er accepteret, selvom forældrene måske ikke er det i sociale sammenhænge ”alle børn er lige i
sandkassen”.
Forældresamarbejdet kan med fordel henlægges til indskolingen i samarbejde med SFO. På de mindre
klassetrin og i SFO kan der faciliteres legegrupper for få forældrene til at skabe netværk på tværs omkring
aktiviteter forbundet med børnenes hverdag. Social træning som et alment aspekt af skolegange på alle
klassetrin skal derudover være et tilbagevendende emne.
Når der skabes Forståelse og accept af forskellighed i skolen og i hjemmet.
Voksne der tør sætte ord på forskellighed.
Sociale arrangementer.
Legegrupper.
Forældre opbakning.
Ærlighed – tydelighed iht. regler for mobning, relations arbejde, hvor man har
legegrupper.

Skole: Hvad er gode fysiske rammer?






Antal elever skal passe til klasselokalets størrelse, fysiske miljø skal være i orden. Plads til forskellige
læringsstile.
Vi i naturen fremmes gennem mobile tilbud til skoler og daginstitutioner f.eks. kommunalt finansierede
busser.
Specialtilbud i skolen udvikling af fysiske rammer, som specifikt tager udgangspunkt i de særlige behov
Plads - inspirerende rum i rum.
Plads nok, mulighed for udluftning, lidt rengøring skader ikke og up to date teknik.
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Skolestørrelse udvikling af mellemstore skoler.
Det fysiske rum plads til skolens fællesskab, plads til klassens fælleskab, plads til den enkelte elev.
Gode fysiske rammer er tilpasset målgruppen, men bevægelsesaspektet skal indarbejdes spille samme
med kommunens vision. Arbejdsmiljøshensyn angår også børn og ikke kun voksne i forhold til
eksempelvis indeklima og rengøring.

Hvad betyder transporten til og fra skolen?



For lange skoledage, mindre fritid, Man går i skole langt fra sine kammerater. Arbejdsdagen er længere
end for voksne.
Transport kræver opmærksomhed i sammenhæng med strukturdrøftelser, hvor der tages hensyn til lange
arbejdsdage for børnene, hvis det enkelte barn har langt til skole. Transporten bør tilpasse sig
skoledagen.
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Statements på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet (Flere nævnes
endvidere i SMS oversigt):
Statements om skoler:
















It takes a village to raise a child.
Oplevet Kvalitet, læring, faglige udfordringer og tryghed frem for kvantitet. Vigtigt at det ikke læses som
at man ønsker 3 skoler i Varde, men at kvantitet kan have for høj en pris..
Trivsel og faglige udfordringer til alle.
Plads til udfordringer på alle niveauer.
Engagement for at kunne trives.
Alle børn udfordres på nærmeste udviklingstrin.
Plads til at udforske og eksperimentere med struktur sammen med andre.
Alle børn skal være uddannelsesparate.
Hænder nok skal skabe tryghed, læring og den gode relation.
Trivsel, tillid og tryghed skaber det bedste læringsmiljø for Varde Kommunes børn.
Træd varsomt, her dannes mennesker – fokus på udfordringer, læring, nære relationer.
Skaber rammerne for faglighed, relationer og god forberedelse i nærmiljøet
En helhedsorienteret forståelse for barnet / den unge.
Nære relationer og interaktionen.
Voksne der kan skabe gode relationer.

Statements om dagtilbud:




















Tryghed, trivsel, forudsigelighed, genkendelighed og nærvær.
Fremtidssikret og visionær struktur, som giver tryghed og nærvær, således at det pædagogiske personale
kan fortsætte fagprofessionens progression med børns læring, udvikling og trivsel som det bærende
element.
Trygge rammer med alt hvad der hører til.
Nærværende voksne der er faglig kompetente.
Der er råd til at de voksne er nærværende i relationen med det enkelte barn.
Tryghed, gode rammer i selskab med kompetente voksne.
Dagtilbuddet skal være under pædagogisk overordnet ledelse.
Et godt dagtilbud er gode fysiske rammer, faste rutiner, struktur og genkendelighed og hvor de
professionelle voksne er den gode rollemodel herunder kulturel mangfoldighed som voksne og børn kan
spejle sig i, nærværende, anerkendende og følger barnets behov og initiativ både individuelt og i forhold
til de sociale relationer.
Fremtidssikret og visionær struktur, som giver tryghed og nærvær, således at det pædagogiske personale
kan fortsætte fagprofessionens progression med børns læring, udvikling og trivsel som det bærende
element.
Fagligheden skal bruges til at skabe børn i trivsel - eller hente kompetencer ind - hvis ikke det virker, det
man gør - så gør noget andet.
Nok kompetente og professionelle voksne.
Skabe tryghed og glædesfuld samvær på alle niveauer.
Give børn en tryg dag, se børn og forældre.
Kræver gode normeringer.
Plads til at udforske og eksperimentere i samspil med andre.
Alle børn skal inkluderes.
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Faste rammer og faste voksne giver tryghed – tryghed giver udvikling.
Leg og læring i relationer – ”barn/faglig”-kompetente voksne.
Alle børn skal udfordres på deres nærmeste udviklingstrin.
Vi skal alle trives for udvikles.
Trivsel og udvikling for både børn og voksne.
Selvstændige dagtilbud med nærværende ledelse på fuldtid for afdelingerne, som igen er udstyret med
kompetente, og i særdeleshed nærværende pædagoger/medhjælpere.
Tryghed, trivsel, forudsigelighed, genkendelighed og nærvær.
Træd varsomt - her dannes mennesker - fokus på læring, udfordringer og nære relationer.

Statements for både dagtilbud og skoler:










Eleverne skal kunne se en mening, med det de lærer. Det skaber trivsel engagement og mod til at
eksperimentere og betyder man får et godt grundlag for at mestre sit liv og fremtid. Det forudsætter et
godt og trygt miljø for både elever og voksne.
Læring og trivsel igennem hele livet - en kultur med tid og plads til nærvær, hvor børns relationer
understøttes og hvor kompetente og engagerede voksne styrker fællesskaber i strukturerede
læringsmiljøer.
I dagtilbud og skole skal tilgangen være helhedsorienteret. De voksne herunder forældre og de
professionelle skal med barnet skabe trygge og nærværende relationer der er grundlag for trivsel og
læring.
Dybt professionelle og reflekterede evidensbaserede tilgange til læring og trivsel. Dette indbefatter
bæredygtighed i strukturen, så der ikke skal laves nye strukturer igen om 5 år.
Dedikerede voksne.
Hjem og skole skal trække i samme retning.
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SMS inputs / efterfølgende mails:
Billede af padlet – sms er renskrevet under billedet.



















Da Varde kommune uddanner pædagogmedhjælpere og enkelte dagplejere til pædagogiske assistenter er
det vigtigt, at man også bruger denne faggruppe som er fagligt meget dygtige og kan bruges både i
dagplejen, vuggestue, børnehave, SFO, skoler og som omsorg/pædagogisk assistenter.
Udviklingsstøttende voksne der forstår at skabe et godt lære og værested for børn.
Det er vigtigt med bæredygtighed, så strukturen ikke skal til debat igen om to år.
Tryghed og trivsel for voksne og elever.
Tid til det enkelte barn.
Tryghed, engagement og robusthed.
Fundament der skal bygges op. Vi skal have engagerede voksne.
På både dagtilbud og skole: Dedikerede voksne.
Bæredygtighed, så vi får en struktur der holder også mere end fem år ud i fremtiden.
Det er vigtigt at poserne ikke hele tiden skal rystes, så der ikke hele tiden sker ændringer.
Der skal opstå arbejdsro.
Afgørende for elevernes læring og trivsel er den voksnes evne til at fremme elevernes relationer og
inddrage dem i beslutning, så de oplever succes og får et positivt forhold til ansvar for sig selv og andre i
læringen/skolen.
Skole/SFO – konstruktivt samarbejde mellem lærere, pædagoger og den tværprofessionelle ledelse –
fælles ansvar for at skabe rammer for trivsel, læring og dannelse.
Trivsel og nærværende voksne må være det afgørende for glade børn og et godt læringsmiljø. Inklusion
kræver ressourcer. Lad være med at lukke de små skoler.
Plads til at udforske og eksperimentere i et trygt miljø med tydelig struktur sammen med andre.
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At lære for livet i trygge og udfordrende rammer.
Uddannelse, normeringer, arbejdsmiljø og børnemiljø.
Relationer, tryghed/tillid og engagement er grundlæggende elementer for læring.
Forandring er godt ---- hvis det er til gavn for elevernes læring.
Det er vigtig med trivsel og et anerkendende miljø samt differentiering i undervisningen.
Engagerede kendte voksne og elever skaber tillidsfulde rammer som grobund for læring og trivsel.
Nærværende pædagoger som har rum til at udvikle og understøtte børns læring, trivsel, socialisering og
dannelse.
Ved overgange skal sikres gode forældrerelationer forældrene imellem. F.eks.efter sammenlægning i 7.
klasse og sammenlægning generelt.
Pas på med at underminere de små skoler!!
Personalet, dvs. lærer og pædagoger, kender alle elever på skolen.
Jeg vil mene, at vi antagelig kan håndtere sociale udfordringer i opløbet, så det ikke løber løbsk.
Det giver en STOR SAMHØRIGHED for eleverne at gå i skole i den by, hvor de bor. Man skal ikke
underkende vigtigheden af de sociale relationer udenfor skole/sfo tiden.
Transport til og fra skole giver eleverne nogle endnu længere skoledage, dvs. mindre fritid. Samtidig har
de heller ikke de samme sociale fordele med klasse kammerater, hvis ikke du bor i byen. Og du er
afhængig af transport for at deltage i social samvær med skolekammerater.
BEDRE RENGØRING.. JA TAK!!
Læring og trivsel igennem hele livet - en kultur med tid og plads til nærvær, hvor børns relationer
understøttes og hvor kompetente og engagerede voksne styrker fællesskaber i strukturerede
læringsmiljøer.
I dagtilbud og skole skal tilgangen være helhedsorienteret. De voksne herunder forældre og de
professionelle skal med barnet skabe trygge og nærværende relationer der er grundlag for trivsel og
læring.
Eleverne skal kunne se en mening med det de lærer. Det skaber trivsel, engagement og mod til at
eksperimentere og betyder man får et godt grundlag for at mestre sit liv og sin fremtid. Det forudsætter
et godt og trygt miljø for både elever og voksne.
Skole skaber rammerne for faglighed, relationer og god forberedelse i nærmiljøet. En helhedsorienteret
forståelse for barnet / den unge. Nære relationer og interaktionen.
Voksne der kan skabe gode relationer.
Samarbejdet med familien er afgørende.
Flere flytter fra storbyerne og ud i landdistrikterne.
Tydelige læringsrum.
Hjem og skole skal trække i samme retning.
Alderssvarende – at de voksne turde udfordre både sig selv og børnene.
Trivsel er vigtig. Inspirerende lærere.
Kan fokusere på at lære, At man ved, at de voksne er der, når der er brug for støtte – tillid til at der er
støtte fagligt og socialt. At der er nok lærere til . Trygheden – kendte voksne og forudsigelig
undervisnings rammer.
At børnene har tillid til hinanden; Forældresamarbejde - tydelighed samarbejde.
Ærlighed – tydelighed iht. regler for mobning, relationsarbejde, hvor man har
legegrupper.
Hvad er gode fysiske rammer: Antal elever skal passe til klasselokalets størrelse, fysiske miljø skal være i
orden. Plads til forskellige læringsstile.
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Hvad betyder transporten til og fra skolen: For lange skoledage, mindre fritid, Man går i skole langt fra
sine kammerater.
Arbejdsdagen for børn er længere end for voksne.
Vigtigt at man som medarbejder kan se og aflæse et barns behov og kan handle på det nærværende
voksne, genkendelig hverdag.
Læringsmiljø som er overskueligt og tidssvarende og omgivelser der er inspirerende.
Er nærværende og fanger børnene der hvor de er.
At de professionelle er klædt godt på til det til at identificerer børn og unges behov.
At der er andre børn som de kan spejle sig i.
Have fokus på barnets udviklingszoner.
Trygge rammer med alt hvad der hører til nærværende voksne der er faglig kompetente.
Der er råd til at de voksne er nærværende i relationen med det enkelte barn.
Tryghed, gode rammer i selskab med kompetente voksne.
Dagtilbuddet skal være under pædagogisk overordnet ledelse.
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