
 

 
 

Invitation til udtalelse i forbindelse med kvalitetsopfølgning til byrådet på 0- 6 årsområdet 

 
For første gang sætter vi særskilt fokus på 0-6-årsområdet med en fokuseret kvalitetsrapport. Dette 
selvstændige fokus på 0-6-årsområdet giver et stærkt grundlag for både en politisk og lokal drøftelse 
af kvaliteten og udviklingen på 0-6-årsområdet i Aarhus kommune. 

0-6-årsområdet er et komplekst område, og der er mange ting vi i fællesskab skal lykkes med, så vi 
sammen kan skabe de bedst mulige betingelser for børnenes start i livet – og dermed deres videre 
færd gennem livet. 
 
På den baggrund får I som interesserede parter hermed mulighed for at udtale jer vedr. udkastet til 
Børn og Unges kvalitetsrapport på 0-6-årsområdet. 
 
Formålet med er blandt andet at give dagtilbudsbestyrelserne, mulighed for at kvalificere 
belysningen af temaerne i kvalitetsopfølgningen til byrådet med lokale perspektiver og erfaringer. 
 
Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et udkast, og at rapporten løbende vil blive justeret, 
kvalificeret og finpudset, mens I som interessenter har mulighed for at give en udtalelse. Derudover 
kan udtalelserne ligeledes give anledning til justeringer i rapporten, inden den foreligger i endelig 
version. 
 
Det er muligt at indgive udtalelse til rapporten i perioden 19. marts – 14. april 2021.  
 
I forbindelse med høringsperioden inviteres interesserede til et virtuelt høringsmøde over Teams 
den 23. marts 2021 fra 16.00-17.00.  
 
Du kan tilgå høringsmødet her. 
 
På høringsmødet gennemgås centrale konklusioner og fund i rapporten samt vejledning til, hvordan 
man som høringspart kan forholde sig til materialet. 
 
Baggrund 
Der har de seneste år været et stigende fokus på dagtilbuddene og betydningen af den tidlige indsats 
for børns trivsel og udvikling både på kort og lang sigt.  
 
Med den nye dagtilbudslov fra 2018 blev det lovpligtigt for byrådet at drøfte kvaliteten på 
dagtilbudsområdet hvert andet år.  
 
Aarhus Byråd traf den 14. august 2019 beslutning om at udarbejde en kvalitetsrapport til Byrådet 
på 6-18 årsområdet i lige år, og en kvalitetsrapport på 0-6 årsområdet i ulige år.  
 
Formålet med rapporten er, at byrådet drøfter, om dagtilbuddene kan opfylde kravene i 
lovgivningen og om, der skal iværksættes indsatser, der kan understøtte dagtilbuddenes arbejde 
med kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer.  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGU4Y2ViZDQtMGZlMC00NDA2LThmNDItZTFkMjY1ZmEzZTRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227d66e379-7f94-41f8-a2ba-fc9740f2faa0%22%2c%22Oid%22%3a%2205ea0a40-709e-4d5f-a16f-7146c30b307c%22%7d


 

 
 

På baggrund af en bred inddragelse af Børn og Unges ledernetværk, faglige organisationer og 
forældreorganisationer har rådmanden for Børn og Unge valgt at fokusere på to temaer i 
kvalitetsopfølgningen: 
 
1: Kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer 
Opfølgningen på de pædagogiske læringsmiljøer har fokus på de sproglige læringsmiljøer, 
udemiljøer samt andel af uddannet personale.  
 
2: Børn i sårbare og udsatte positioner.  
Opfølgningen på dagtilbuddenes arbejde med børn i sårbare og udsatte positioner har fokus på 
visitation til specialtilbud og inklusion, fremmøde samt sundhed, herunder kost og bevægelse.  

Det er disse temaer, som udfoldes i kvalitetsrapporten 2021 med henblik på drøftelse i Byrådet. 

Efter endt høringsperiode indstilles rapporten til politisk behandling. 
 
Det forventes, at Byrådet behandler kvalitetsrapporten den 9. juni 2021.  
 
Udtalelsen uploades via høringsportalen her. 
 
 
Jeg ser frem til at læse jeres udtalelser. 
 
Med venlig hilsen 
Thomas Medom 
Rådmand, Børn og Unge 

https://deltag.aarhus.dk/hoering/udtalelse-til-kvalitetsrapporten-2021-paa-0-6-aarsomraadet

