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Mere fælles velfærd – 3 planer til styrkelse af arbejdet med børn og unge  

 

1. Indledning         

 
Med budgetforliget for Budget 2017 udtrykker forligspartierne ønske om at hæve skatten med ét 

procentpoint. Pengene skal bruges til at ansætte flere medarbejdere. For 2017 har Odense 

Kommune benyttet muligheden for at hæve skatten med et halvt procentpoint, svarende til 127,5 

mio. i 2017. 75% af provenuet – svarende til ca. 96 mio. kr. i 2017 stigende til 123 mio. kr. i 2020 – 

er øremærket børne- og ungeområdet, hhv. de yngste børn, skolebørnene og børn i udsatte 

positioner. 

 

Forligskredsen bag budgetforliget for 2017 har udtrykt en ambition for hvert af de tre områder og 

har bedt Børn- og Ungeudvalget udarbejde tre planer for, hvordan der kan arbejdes henimod 

realiseringen af de overordnede ambitioner. 

 

I nedenstående foldes ambitionerne ud, og der gives bud på, hvordan ambitionerne understøttes. 

Ambitioner og planer er i det her tilfælde udtryk for visioner og sigtelinjer, og giver således retning 

med hensyn til, hvordan vi gerne vil styrke arbejdet med børn og unge. Nedenstående må ikke 

forstås som et udtryk for, at ambitionerne kan realiseres inden for det afsatte skatteprovenu, men vi 

kan komme et stykke af vejen.  

 

 

2. Ambitionen i forhold til børn og unge 
 

Flere kompetente og engagerede voksne skal skabe tryghed og trivsel blandt børn, unge og 

deres familier 

”I Odense er den gode barndom et mål i sig selv. Her skabes appetitten på voksenlivets fællesskaber 

– også det fællesskab som arbejdsmarkedet er et udtryk for. Odenses børn skal møde verden med 

faglig og social selvtillid. De skal føle sig som betydningsfulde deltagere i et positivt fællesskab, og 

de skal mærke glæde ved livet og have værktøjer til at tackle modgang og nederlag. Mønsterbruddet 

skal være et særkende i det nye Odense. Og forebyggelsesindsatsen har et stærkt fokus og tager 

udgangspunkt i så tidlig en indsats som muligt.” (Udpluk fra ”Odense – på vej, aftale om Budget 

2017”) 

 

Vi ved, at kimen til det gode børne- og unge/voksenliv lægges allerede i de tidligste år. Med flere 

voksne omkring børnene kan vi øge trygheden og trivslen for børn og forældre. Flere voksne øger 

samtidig vores muligheder for tidlig at sætte børnene ind i alt det, de også skal lære. Det handler 

bl.a. om et tidligt fokus på børnenes sprog. Det er helt afgørende, fordi vi ved, at sprog er en vigtig 

forudsætning for at kunne trives og lære, også når børnene bliver ældre.  

 

Det er også, når børnene er helt små, at de skal lære sig selv at kende og lære at begå sig i sociale 

sammenhænge Men også troen på sig selv grundlægges i de tidlige år. Derfor skal børnene, både 

når de er helt små og i skoleårene, møde voksne, der ser dem og deres potentialer. Det er med til at 

ruste dem til at møde verden og give dem robusthed og erfaringer med at fortsætte, også når tingene 

er svære. Det er alt sammen en del af det vi kalder dannelse.  
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Vi ved, at den tidlige indsats er helt central for barnets trivsel, uanset hvor gammel barnet er. 

Derfor skal vi være dygtige til at se begyndende vanskeligheder eller tegn på mistrivsel. Det fordrer 

dygtige medarbejdere og et tæt samspil mellem de forskellige faggrupper, hvor børnene og deres 

familier oplever den bedste støtte, hvis de har behov for hjælp.   

 

Tre faglige temaer 

Indsatserne i de tre planer tager afsæt i tre faglige temaer om hhv. sprog, dannelse og tidlig indsats – 

fordi vi ved, at disse er vigtige elementer til at ruste alle børn – uanset deres forskellige 

forudsætninger - til at blive kompetente og aktive medborgere i samfundet. De tre faglige temaer 

fungerer samtidig som pejlemærker for, at vi sikrer ”en sammenhængende indsats på tværs af 

dagtilbud, skole og arbejdet med børn i udsatte positioner”. (Opdrag fra ”Odense – på vej, aftale 

om Budget 2017”) 

 

 

3. Planen for de yngste børn  
 

Ambitionen for de yngste børn  

”I Odense har vi en ambition om, at vuggestuer, dagpleje og børnehaver er steder, hvor børn 

oplever tryghed, udvikling og smil på læben. Alle forældre skal kunne aflevere deres børn i 

dagtilbud af høj kvalitet.” (Udpluk fra ”Odense – på vej, aftale om Budget 2017”) 

 

Dagtilbud af høj kvalitet er bl.a. kendetegnet ved kompetente og engagerede medarbejdere, der kan 

støtte børns sproglige og sociale udvikling og med viden om, hvordan små børn lærer.  

 

Vi har allerede dygtige medarbejdere blandt de yngste børn. Men antallet af voksne og tiden til 

børnene betyder noget for kvaliteten, og derfor skal der være flere voksne omkring børnene til at 

gøre det, vi ved virker og skaber kvalitet.  

 

Flere voksne skal bidrage til, at forældre ved deres daglige gang i børnehuset oplever større tryghed 

og omsorg omkring børnene. Flere voksne skal give mere dialog og nærvær mellem børn og 

voksne. Og flere voksne skal skabe større muligheder for forskellige læringsrum, hvor man også 

kan være mere sammen med børnene i mindre grupper. Det har både betydning for barnets læring 

og for, at barnet bliver set og støttet i det lille fællesskab. På den måde styrkes selvværdet og troen 

på én selv, og vi skaber fundamentet for børnenes videre læring og dannelse. 

 

Vi ved, at samvær i mindre grupper stimulerer barnets sproglige, sociale og personlige 

kompetencer, og dét at arbejde med børnene i mindre grupper er med til at ruste dem til skolelivet. 

Netop det er et særskilt fokus, fordi vi ved, at alt for mange børn er bagud, når de begynder i skole. 

Størstedelen af de børn, der har et lille ordforråd i de tidlige år, ligger under middel i læsning i 6. 

klasse. Derfor arbejder vi med barnets sproglige udvikling, så alle børn kan tale et alderssvarende 

dansk – og ikke alene kan komme til at klare sig godt fagligt, men også kan indgå i ligeværdige 

relationer med hinanden. 

 

Hvordan understøttes ambitionen for de yngste børn bedst  

Forskningen viser, at der er høj kvalitet i dagtilbuddene, når: 

 Interaktionen mellem børn og voksne er engageret, støttende og stærk sprogligt 

 Medarbejderne har viden om og arbejder målrettet med børns udvikling og læring 
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 Medarbejderne ved, hvordan de kan støtte børns sproglige og sociale udvikling 

 Medarbejderne samarbejder med forældrene om at støtte børnenes udvikling og læring i 

hjemmet 

 

Et fællestræk i forskningen er fokus på kvaliteten af interaktionen mellem børn og voksne. Det er 

den faktor i dagtilbuddet med mest betydning for børnenes udvikling. Børns udvikling understøttes, 

når de mødes med lydhørhed og positive tilkendegivelser, og når de voksne stimulerer børnene 

gennem alderssvarende målrettede legeaktiviteter. 

 

Her viser forskningen også, at flere voksne omkring børnene og gruppestørrelser har betydning for 

omfanget og kvaliteten af barn-voksen-kontakten, og dermed positiv betydning for børnenes 

udvikling. Det kommer ikke mindst børn i udsatte positioner til gode. Forskningen peger derfor 

også på, at medarbejdernes uddannelse og viden er afgørende vigtig. 

 

Hvis der er høj kvalitet i dagtilbuddene, betyder det for børnene, at de bliver mødt mere på deres 

behov og interesser. De har større mulighed for selv at tage initiativer og udvikle egne aktiviteter og 

lege, fordi de voksne i højere grad skaber læringsmiljøer, som giver forskellige muligheder og 

udfordrer børnene positivt. 

 

Børn, der har gået i dagtilbud af høj kvalitet, trives bedre, har bedre sociale og sproglige 

kompetencer. De er mere motiveret for at lære, og de klarer sig derfor også bedre, når de begynder i 

skole. 

 

Flere voksne omkring børnene kan understøtte ambitionen, f.eks. ved at der er øgede muligheder 

for: 

 

 Lege- og læringsforløb med mindre grupper af børn 

Flere voksne kan øge mulighederne for leg og læring i mindre grupper, hvor der kan være 

mere fokus på at understøtte børnenes trivsel og udvikling i forhold til fx sprog eller 

dannelse. Mindre grupper kan øge kvaliteten af relationerne voksne-børn og børn-børn 

imellem. Det vil dermed være mulighed for både at understøtte de børn, som har brug for 

lidt ekstra opmærksomhed og guidning, og de børn som gerne vil have nogle udfordringer. 

 

 Styrkelse af arbejdet med børnenes læring og udvikling (pædagogiske læreplaner) 

Flere voksne kan give endnu bedre mulighed for at rammesætte, organisere og tilrettelægge 

det vigtige pædagogiske arbejde, som finder sted i dag, så børnene får de bedste betingelser 

for at lære og udvikle sig. Samtidig vil det give øget mulighed for oftere at tage 

børnegruppen eller en mindre gruppe af børn med ’ud af huset’, og via anderledes aktiviteter 

arbejde med de pædagogiske læreplaner. Eksempelvis bevægelse i andre omgivelser, læring 

om naturfænomener ved det lokale å-løb, kulturelle oplevelser i byens mange tilbud mv. 

 

 Forældresamarbejde 

Flere voksne vil kunne øge den tid, hvor medarbejderne kan samarbejde med forældrene 

om, hvordan de støtter og stimulerer deres børn bedst muligt hjemme. Mere samarbejde med 

forældre betyder samlet mere understøttelse af børnenes læring, trivsel og dannelse, samt 

bedre muligheder for forældrenes bidrag til positive og betydningsfulde børnefællesskaber.  
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 Målrettede indsatser til børn, som i en periode er i en udsat position eller har særlige behov  

Flere voksne vil give bedre muligheder for målrettede indsatser til børn, der i en kortere 

periode har brug for en særlig pædagogisk indsats som fx sprog, motorik, sociale relationer 

mv. i barnets eget børnehus/dagpleje og i barnets velkendte børnegruppe.  

 

Flere medarbejdere kan give bedre muligheder for at skabe en hverdag for børnene med mere og 

stærkere barn-voksen-kontakt og stimulerende og udfordrende læringsmiljøer. 

 

Konkret udmøntning af midler i et flerårigt perspektiv  

 

1.000 kr. - 2017-priser 2017 2018 2019 2020 

De yngste børn 31.869 39.032 39.880 41.152 

 I perioden 2014-16 har der været afsat et midlertidigt tilskud fra staten på ca. 9 mio. kr. pr. år til ”mere pædagogisk 

personale i dagtilbud”.   

 

Anvendelse af rammebeløbet svarer skønsmæssigt til 88 antal fuldtidsstillinger i 2017 stigende til 

114 antal fuldtidsstillinger i 2020. 

  

4. Planen for skolebørnene 
 

Ambitionen for skolebørnene  
”Vores ambition for skolebørn i Odense handler om, at alle børn skal have en god skoletid. Odenses 

børn skal møde verden med faglig og social selvtillid. De skal føle sig som betydningsfulde 

deltagere i et positivt fællesskab. De skal mærke glæde ved livet og have værktøjer til at takle 

modgang og nederlag. De skal have lyst til at lære og udvikle deres selvværd. For hele mennesker 

bliver dygtige håndværkere, originale iværksættere, og engagerede medarbejdere på byens 

plejehjem og alle de andre jobfunktioner på arbejdsmarkedet.” 

(Udpluk Fra ”Odense – på vej, aftale om Budget 2017”) 

 

I Odense arbejder vi på, at alle børn skal udfordres, så de kan blive så dygtige, som de kan. Vi 

arbejder på at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Og så arbejder 

vi for, at alle børn skal trives i skolen. Det er vores pejlemærker i folkeskolereformen og vores 

ambitioner for byens skolebørn. 

 

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns potentialer – både de meget dygtige børn og de børn, som 

af den ene eller anden grund har det svært i skolen. Alle har brug for noget særligt. Undervisningen 

skal derfor være både differentieret og varieret og tilbyde mange forskellige tilgange til læring, så 

elevernes motivation og lyst til at lære styrkes op gennem skoleforløbet. Med flere voksne kan flere 

børn få styrket deres selvværd både fagligt og socialt.  

 

Vi ved, at sprog og læsning er grundstenene for at komme godt videre i livet. Der er en klar 

sammenhæng mellem, hvor dygtig man er til at læse som 15-årig og ens tilknytning til 

arbejdsmarkedet som 27-årig. Derfor har vi et særligt fokus på de børn, der ikke har fået knækket 

læsekoden, eller hvor ordene danser på linjen. Vi skal tidligt få øje på de børn og hjælpe dem, så de 

ikke får slået skår i deres selvtillid og i værste tilfælde giver op på skolen. 

 

Folkeskolen er samtidig meget mere og andet end læsning og matematiske formler. Børnenes 

dannelsesrejse fortsætter i skolen. Her lærer de selvdisciplin og samarbejde, og de skal blive både 
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empatiske og robuste. Det er her, at børnene skal forstå, at de er en del af noget større, og at de hver 

især har en plads i fællesskabet. Flere voksne skal gennem positive relationer styrke børnenes tro på 

sig selv. Og vi ved, at både troen på sig selv og betydningsfulde voksne spiller en afgørende rolle 

for mønsterbryderen. Derfor er det et særskilt fokus i vores skole.  

 

Også børnenes trivsel er et fokuspunkt, fordi vi ved, at trivsel er en forudsætning for at lære. Her er 

det afgørende, at børnene føler sig som betydningsfulde deltagere i fællesskabet. De skal opleve, at 

de hver især har en plads i fællesskabet, og de skal opleve voksne, der er med at styrke deres tro på 

sig selv og støtte den enkeltes dannelsesproces. 

 

Hvordan understøttes ambitionen bedst? 

Forskningen viser, at de faktorer, der har størst betydning for elevernes trivsel og læring er: 

 Et godt læringsmiljø. Miljøet skal være positivt og trygt og have fokus på elevernes læring. 

Det betyder, at der skal være en tydelig klasseledelse, med kendte spilleregler og hjælp til 

konflikthåndtering. 

 Mål for elevernes læring. Målene skal være tilpasset den enkelte elevs niveau, og eleven 

skal vide, hvor han eller hun skal hen, hvad der skal til for at nå derhen, og om han eller hun 

er på rette vej. 

 Elevens selvopfattelse og løbende evaluering og feedback. Elevernes tro på og viden om 

egen læring og præstation skal ske gennem en løbende feedback på arbejdsindsats, 

deltagelse i undervisningen, den faglige progression og udbytte af undervisningen.  

 Elevinddragelse. Når eleverne inddrages i undervisningens tilrettelæggelse, oplever de en 

større motivation og lyst til at lære. 

 Variation i undervisningen. Undervisningsmetoderne skal tilpasses eleverne og målet med 

undervisningen. 

 Co-teaching, hvor to medarbejdere sammen tilrettelægger, gennemfører og evaluerer 

undervisningen sammen, har stor positiv effekt på kvaliteten af de inkluderende 

læringsmiljøer i skolen. 

  

Flere voksne i skolen kan understøtte ambitionen, f.eks. gennem bedre muligheder for: 
 

 Mere differentieret og varieret skoledag 

Lærere, pædagoger og vejledere kan samarbejde om at tilrettelægge og gennemføre en mere 

varieret og differentieret undervisning, hvor bl.a. klasseledelse, holddeling, understøttende 

undervisning, turboforløb, social træning og elevsamtaler kvalificeres. 

 

 Større fleksibilitet og mulighed for holddannelse i mindre hold 

Så klasserne kan deles i mindre hold, således at der i højere grad kan differentieres på fx ål, 

indhold, tid, og arbejdsformer. 

 

 Bedre mulighed for særlige indsatser til elever, der har svært (ved at indgå i et fællesskab) 

at understøtte klasseledelsen, og hjælpe de elever, der synes at have svært ved at indgå i 

klassefællesskabet.  

 

 Flere elevsamtaler  

Flere elevsamtaler med fokus på målfastsættelse, løbende evaluering og feedback i forhold 

til elevernes faglige, sociale og personlige udvikling. Herunder også en styrket dialog med 

forældrene.  
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Flere voksne kan styrke mulighederne for tidlig indsats, differentiering af undervisningen og 

varierede tilgange til læring og trivsel. Det øger mulighederne for, at alle elever bliver dygtigere, 

betydningen af social baggrund reduceres, og flere elever trives. 

 

 

Konkret udmøntning af midler i et flerårigt perspektiv 

 

1.000 kr. - 2017-priser 2017 2018 2019 2020 

Skolebørnene 27.131 31.186 32.034 33.306 

  

Anvendelse af rammebeløbet svarer skønsmæssigt til 56 antal fuldtidsstillinger i 2017 stigende til 

68 antal fuldtidsstillinger i 2020.  

 

 

5. Børn i udsatte positioner  
 

Ambitionen for børn i udsatte positioner 

”Vi skal have et særligt fokus på de børn, hvis hverdag er præget af svigt, mangel på omsorg og 

misbrug. Ambitionen er til alle tider at skabe forudsætninger for, at børn kan indgå og bidrage på 

egen hånd i de fællesskaber, børnene vælger. Det er også afgørende med et fokus på tidligt at 

udvikle det enkelte barns kompetencer og evne til indlæring, fordi dette i sig selv er med til at 

styrke barnets evne til at agere i risikomiljøer.” 

(Udpluk Fra ”Odense – på vej, aftale om Budget 2017”) 

 

Alle børn skal have mulighed for at vokse op med udsigt til en lys fremtid – uanset forældrenes 

indkomst, uddannelse eller andre socioøkonomiske faktorer. Skal vi lykkes med det, skal vi blive 

endnu dygtigere til at sætte tidligt og hurtigt ind. Vi skal sætte ind, så snart vi ser spæde tegn på, at 

et barn eller en familie mistrives – og også gerne endnu tidligere, hvis vi ved, at et barn eller en 

familie er i en risikofyldt livssituation. Det er det, der positivt kan ændre et barns 

fremtidsmuligheder. 

 

Derfor skal vi allerede, fra barnet ligger i moderens mave have fokus på barnets og familiens trivsel. 

Og vi skal følge barnet over dagpleje/vuggestue og til børnehave og skole. Her er et tættere samspil 

mellem sundhedsfagligt personale, socialrådgivere og det pædagogiske personale i dagtilbud samt 

lærere og pædagoger i skolerne helt centralt og er med til at sikre et kontinuerligt fokus på børnenes 

udvikling og trivsel.  

 

Og derfor skal vi også have den sociale indsats helt ind på skolerne og i dagtilbuddene. Flere 

socialrådgivere her vil kunne klæde pædagoger og lærere bedre på til at kigge efter selv de små 

tegn. Det vil give bedre muligheder for at støtte op om børnene og familierne, inden problemerne 

vokser sig store. 

 

Flere socialrådgivere vil betyde, at børn og forældre får en mere kvalificeret hjælp, fordi det tættere 

samspil vil bidrage til, at de rette faglige kompetencer sættes i spil på et tidligere tidspunkt. Det kan 

være med til at betyde, at en familie kommer på rette kurs med en relativ lille indgriben.  
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Vores ambition er, at flest mulige vanskeligheder afhjælpes på et tidligt tidspunkt, så færre børn får 

behov for en social hjælpeforanstaltning og dermed en børn- og ungesag. Når det alligevel sker, 

ønsker vi med hyppig opfølgning at sikre, vi har sat den rette indsats i gang og i forhåbning om, at 

vi hurtigt kan skrue ned for indsatsen igen.  

 

Hvordan understøttes ambitionen bedst?  

Undersøgelser har vist: 

 at lærere og pædagoger ofte kan være i tvivl om, hvordan vanskeligheder og mistrivsel bedst 

håndteres  

 at lærere og pædagoger ofte kan være i tvivl om, hvor og hvornår det er relevant at rette 

henvendelse, når signaler på børns udsathed identificeres 

 at en tættere kobling og sparring mellem almenmiljøet og det socialfaglige område giver 

lærere og pædagoger ikke alene større kendskab til støtte- og foranstaltningsmuligheder, 

men også en direkte adgang til rådgivning om igangsættelse af forebyggende initiativer 

 

Derfor skal vi styrke vores fokus på den løbende dialog og samarbejde mellem lærere og pædagoger 

i almenmiljøet og mellem socialrådgivere, sundhedsplejersker og/eller PPR-medarbejdere i de 

specialiserede fagmiljøer.   

 

Samtidig opnår vi en særlig gavnlig virkning i forhold til den tidlige opsporing, fordi de 

fagprofessionelles handlemuligheder bliver tydeligere.  

 

Flere socialrådgivere vil understøtte ambitionen, f.eks. ved at øge mulighederne for: 

 

 Nemmere adgang til socialfaglig sparring, så den tidlige opsporing får bedre vilkår 

Alle børn, familier og fagpersoner i alle dagtilbud og på alle skoler bør have adgang til 

socialrådgiverbistand. Erfaringen er, at socialrådgivernes faglighed medvirker til en mere 

præcis afdækning og anvendelse af de rette fagpersoner i enten almen- eller specialområdet.  

 

 Styrket mulighed for at forebygge, at vanskeligheder og mistrivsel bliver til børn- og 

ungesager og på sigt potentielt en anbringelse 

Tættere kontakt og hyppigere opfølgning kan bidrage til, at igangværende anbringelse og 

andre foranstaltninger får et bedre og sandsynligvis kortere forløb. 

 

 Tid til et tættere samspil med såvel familier som professionelle omkring barnet/den unge. 

Bedre tid til et tættere samspil med børn og familier samt andre, relevante fagpersoner, når 

et barn eller en ung er anbragt eller har anden foranstaltning. Det vil give bedre mulighed for 

inddragelse af barn og familie samt netværk og fagpersoner, med henblik på en koordineret, 

helhedsorienteret indsats, der nedbringer risikoen for, at forskellige tiltag modvirker 

hinanden. Samtidig øges muligheden for at måle virkninger af de iværksatte indsatser. 

 

Konkret udmøntning af midler i et flerårigt perspektiv 

 

1.000 kr. - 2017-priser 2017 2018 2019 2020 

Børn i udsatte positioner 4.069 11.232 12.080 13.352 

  

Anvendelse af rammebeløbet svarer skønsmæssigt til 8 antal fuldtidsstillinger i 2017 stigende til 27 

antal fuldtidsstillinger i 2020.  


