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1. Indledning 
I efteråret 2013 tog John Gejl, sektionsleder ved Dagtilbud, Børne- og Familieafdelingen, Silkeborg 

Kommune kontakt til VIA UC for at spørge, om vi kunne medvirke til at løfte en opgave vedrørende 

undersøgelse af fordelingen af OBS-pladser i Silkeborg Kommune. Gennem et stykke tid er der foregået 

overvejelser mht. metoder, procedurer og struktur i Børne- og Familieafdelingen, og fra midt/ sidst på 

efteråret 2014 skal en ny model for fordeling af OBS-pladser i afdelingen være på plads. Derfor ønskes en 

undersøgelse af forskellige aspekter af den eksisterende praksis og et materiale, der kan bidrage til at 

kvalificere beslutningsprocessen vedrørende en kommende, ny struktur og fordeling af ressourcerne.   

Fra PBU – Pædagogik, Børn og Unge i Højskolen for Videreuddannelse og kompetenceudvikling, VOK i 

professionshøjskolen mente vi, dvs. områdeleder Poul Erik Phillipsen og undertegnede straks at, det var en 

interessant opgave.  

OBS-problematikkens forskellige aspekter, forhistorie mv. blev drøftet første gang ved møde med John Gejl 

og pædagogisk udviklingskonsulent Bodil Rønne på Silkeborg Rådhus d. 3. oktober 2013. Her blev det 

fremført, at der ønskes en undersøgelse af en række forhold vedrørende OBS-pladserne på kommunens 

institutioner. 

Derefter gik vi i gang med at udarbejde en beskrivelse af og et konkrete tilbud på løsning af opgaven. Efter 

at det praktiske var faldet på plads har der været afholdt 4 (5) møder med Arbejdsgruppen vedrørende 

OBS-pladser, hvor undersøgelsens design, praktiske forløb mv. er blevet diskuteret og aftalt. 

Der har hele forløbet igennem været et tæt og godt samarbejde imellem pædagogisk konsulent Bodil 

Rønne, Børne- og Familieafdelingen og undertegnede. Det vil jeg gerne takke for; det er altid bedst, når 

kommunikationen fungerer og praktiske problemer løses. 

Det har i det hele taget været et spændende forløb at være med i og at kunne bidrage til.  

Nærværende rapport er den samlede rapport. Den suppleres af dels en mindre udgave, nemlig: 

”Undersøgelse af fordelingen OBS-Pladser ved Børne- og Familieafdelingen Silkeborg Kommune 2014. Pixi-

udgave” og dels undertegnedes ppt-oplæg på fællesmøde d. 12. juni 2014 for en bredere kreds af 

involverede deltager fra institutioner, TR, PPR, forvaltning i Silkeborg Kommune.  

Alt materiale kan fås ved henvendelse til Bodil Rønne eller undertegnede. 

Med ønske om givtigt udbytte af læsning af rapporten 

 Juni 2014 

 

Håkon Grunnet hagr@via.dk  

Evalueringskonsulent  

PBU, VOK – VIAUC 

Hedeager 2, 8200 Aarhus N 
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2. Om undersøgelsen – design, metode og forløb. Kort læsevejledning 
I opdraget fra Børne- og Familieafdelingen til evaluator står der, at undersøgelsen vil tage udgangspunkt i 

formulerede undersøgelsesspørgsmål, eller ’forundrings-spørgsmål’, som opstilles i samarbejde med Børne- 

og Familieafdelingen. Undersøgelse vil have en eksplorativ, dvs. en udforskende og afsøgende karakter. 

Undersøgelsen har således ikke gået ud på at af- eller bekræfte bestemte hypoteser eller formodninger, 

eller måle på, om bestemte, foruddefinerede mål er nået. Gennem en åben tilgang til området har det 

været intentionen at afdække en række forhold, der kan bidrage til at træffe fremadrettede beslutninger 

på baggrund af. 

Undersøgelsen har inddraget ledere og medarbejdere på de relevante institutioner, idet disse må formodes 

at kunne bidrage med gode eksempler, erfaringer og vurderinger, der vil være relevante for etableringen af 

en ny model for fordelingen af OBS-pladser mv. i Silkeborg Kommune 

Undersøgelsens design og metode 

Undersøgelsens metode består i en triangulering af metoder, dvs. anvendelse af en vifte af metoder til 

dataindsamling af viden og derefter en sammenføjning af disse data fra de forskellige kilder. 

For det første har Børne- og Familieafdelingen velvilligt forsynet evaluator med materiale, fx 

kommissorium, mødeindkaldelser og referater fra ’Arbejdsgruppen vedrørende OBS-pladser’. Desuden er 

der ved møder med afdelingen blevet udvekslet diverse oplysninger om antallet af OBS-pladser, 

institutionsstørrelser, institutionsnormeringer osv. 

For det andet er der blevet udviklet og gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der forløb fra 17. februar 

2014 til 28. februar 2014. Denne del af undersøgelsen er i sin natur kvantitativ. (se bilag 1) 

Men samtidig har spørgeskemaundersøgelsen markante kvalitative træk ved sig, idet der i spørgeskemaet 7 

steder har været muligheder for åbne besvarelser (såkaldte ’tekstbokse’). Alle tekstbokse har været i 

tilknytning til de stillede spørgsmål og temaer. Dette har rigtig mange benyttet sig af og der er derved tilført 

undersøgelsen et meget righoldigt materiale i form af udsagn, holdninger, præciseringer og konkrete 

forslag. (se bilagene 2-9) 

I spørgeskemaunderundersøgelsen har deltaget 11 institutionsledere, 81 pædagogiske medarbejdere og 13 

personer fra PPR (psykologer/ tale-høre, sundhedspleje, fysioterapeuter, sektionsledere), samt 

medarbejdere fra den kommunale forvaltning, i alt 105 personer 

Desuden er der gennemført 4 semistrukturerede interviews   

- 1 interview m/ 1 institutionsleder 

- 1 interview m/ 1 PPR-repræsentant  

- 1 interview m/ 1 person fra sundhedsplejen  

- 1 interview m/ 3 medarbejdere fra tre daginstitutioner 

Det samlede materiale, dvs. spørgeskemaundersøgelsen i tekst og tabeller samt de bearbejdede 

besvarelser fra tekstbokse i spørgeskemaet, plus egne noter i tilknytning til det udleverede materiale og fra 

kondenseringer af de fire interviews – alt dette materiale er blevet bearbejdet, analyseret og tilslut 

sammensammenfattet i 2 rapporter. Nemlig dels denne samlede rapport (som du sidder med), der 
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indeholder i alt 9 bilag og dels en mindre udgave, en ”PIXI-udgave”, der kun medtager afsnittet med 

’Resultater og opmærksomhedspunkter’. 

Kort læsevejledning 

Rapporten kan læses i ét stykke, fra a til z. Men det giver ikke megen mening. Særligt bilagene bagerst bør 

man bladre i, gerne målrettet og som supplement til at understøtte læsningen af de øvrige afsnit. 

Rapporten er bygget op med indledning, Indholdsfortegnelse, et afsnit om undersøgelsens metode og 

design (nærværende afsnit).  

Derefter følger afsnittet: ’Undersøgelsesspørgsmål. Undersøgelsens resultater og 

opmærksomhedspunkter’. Heri findes som anført undersøgelsens udgangspunkt (de opstillede 

undersøgelsesspørgsmål), undersøgelsens resultater samt det nærmeste, man i denne undersøgelse 

kommer svar og anbefalinger.  

I denne undersøgelse er det blevet kaldt ’opmærksomhedspunkter’. Det forklares nedenfor, hvorfor det 

kaldes sådan, men sigtet med denne del er, at afsnittet i sig selv kan inddrages i den videre proces med 

opstilling af kriterier for en mere ensartet praksis og ressourcetildeling, på tværs af kommunen. Der gives 

således ikke endegyldige og klare svar; der peges i stedet på forskellige måder at se problemerne på og 

antydes forslag til, hvordan man i Børne- og Familieafdelingen kan komme videre i arbejdet. 

Til slut kommer 9 bilag. Disse bilag er data fra spørgeskemaundersøgelsen, der er gennemlæst og 

struktureret, således at det forhåbentlig giver god mening at studere dem. De repræsenterer et 

omfattende, righoldigt og kvalitativt bidrag fra medarbejdere, ledere, PPR og forvaltning mv., der således 

har medvirket til at videregive kvalitative og eventuelt formative aspekter til den videre proces. 

God læselyst. 
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3. Undersøgelsesspørgsmål. Undersøgelsens resultater og 
opmærksomhedspunkter 
Undersøgelsen har taget udgangspunkt i en række spørgsmål, som Arbejdsgruppen vedrørende OBS-pladser 

opstillede på arbejdsgruppens første møder i efteråret 2013. Disse spørgsmål danner grundlag for 

undersøgelsen, dvs. de udgør undersøgelsesspørgsmålene1 og de indgår som baggrund for de konkret 

stillede spørgsmål i spørgeskemaundersøgelsen og i interviews. 

De oprindelige undersøgelsesspørgsmål, som arbejdsgruppen vedrørende OBS-pladser stillede, er følgende: 

1. Hvad er grundlaget for OBS-fordelingen? Hvilke kriterier er til stede? 

2. Eksisterer der målsætninger for ’godt OBS-arbejde’? Fx: ”At lære børnene at rumme fælleskabet”?  

– Hvis ja, hvorledes ses målsætningen konkret at komme til udfoldelse som retningslinier og i 

praksis? 

3. Ledelse og organisering: 

– Hvorledes organiseres arbejdet med OBS-børnene? 

– Hvilke ledelsesmæssige tiltag synes at fungere? 

– Hvilke styrker og udfordringer ses i de forskellige ’huse’ og ved de forskellige ordninger, 

tiltag og praksisser? 

4. Hvordan sikres en ensartet praksis og ressourcetildeling på tværs af kommunen? 

– Hvordan sikres en fleksibel tildeling af ressourcer i kommunen? 

– Kan der laves fleksible OBS-pladser eller ordninger? 

5. Faglighed og kompetencer hos medarbejderne 

– Kan der gives et bud på, hvad en mindste gruppe for OBS-børn kan være, hvor den 

relevante faglige og de nødvendige kompetencer blandt medarbejderne samtidigt er til 

stede?  

Tidligt i undersøgelsen stod det klart, at flere af disse spørgsmål ikke kan besvares entydigt med denne 

undersøgelse. Det vil kræve et mere omfattende arbejde, der bl.a. vil omfatte sammenligninger på tværs af 

institutionerne fx mht. ”styrker og udfordringer i de forskellige ’huse’”, osv. En del af spørgsmålene kan 

også kun besvares normativt (eller ’politisk’). Undersøgelsens funktion er derfor at bidrage med et 

materiale, der kan arbejdes videre på og som der til slut kan træffes beslutninger på baggrund af. 

Det er baggrunden for at dette afsnit hedder ”Undersøgelsens resultater og opmærksomhedspunkter”, og 

ikke fx ’Resultater og Anbefalinger’. Dobbeltheden af resultater og ’opmærksomhedspunkter’ understreger, 

at Børne- og Familieafdelingen er i gang med et forløb – en proces vedrørende fordelingen af OBS-pladser 

mv. Opmærksomhedspunkterne i det følgende er tænkt som bidrag til at kvalificere denne proces. 

Nedenfor følger en gennemgang af, hvilke resultater, undersøgelsen har bidraget med og hvilke 

opmærksomhedspunkter undersøgelsen har givet anledning til. 

1. Hvad er grundlaget for OBS-fordelingen? Hvilke kriterier er til stede? 

I spørgeskemaundersøgelsen er det alene lederne, PPR, personer i tværgående funktioner eller personer 

ansat i forvaltningen, der er blevet stillet spørgsmål om grundlag og kriterier for fordelingen af OBS-pladser.  

                                                           
1
 Denne skelnen mellem undersøgelsesspørgsmål og de konkret stillede spørgsmål er af metodisk art. De konkret stillede spørgsmål 

er forsøg at nedbryde et undersøgelsesspørgsmål i en række emnemæssige og metodemæssige underspørgsmål, hvis besvarelse 
kommer så tæt på besvarelse af de oprindelige undersøgelsesspørgsmål som muligt. 
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Ikke alle har svaret på disse spørgsmål og generelt er der ikke fast viden om hverken den samlede fordeling 

eller kriterier herfor. Hvilket nok kan undre en smule. 

Lederne er, i marginalt højere grad end PPR & sundhedsplejen osv. bekendt med grundlag og eventuelle 

kriterier for fordelingen af OBS-pladser, men den type overvejelser fylder åbenbart ikke meget. Det er så at 

sige ikke et anliggende i hverdagen for den enkelte, åbenbart heller ikke på institutionsniveau.  

 

Nedenstående citater fra tekstbokse, og fra interviews understreger denne vurdering: 

 ‘Stammer fra tidligere tid, måske helt tilbage til de gamle kommuner?’ 

 ‘Ressourcerne fra OBS bruges til ‘udfyldning af huller’, hvis der fx er nedgang i antallet af OBS-børn’  

 ’Tendens til at spørgsmålet om OBS-børn og OBS-ressourcer drukner i det daglige’ 

 

Medarbejderne er i spørgeskemaundersøgelsen ikke er blevet spurgt til grundlaget for OBS-fordelingen og 

hvilke kriterier, der er til stede. Det er derimod sket i forbindelse med deltagelsen i interviews. Grunden 

hertil er, at det vurderedes, at det i højere grad var spørgsmål, som skulle rettes mod ledere, men der det 

viser sig, at flere medarbejdere i spørgeskemaundersøgelsens åbne tekstbokse alligevel har ment og 

kommenteret på dette tema. 

En enkelt medarbejder udtrykker det meget betegnende således:  

 ”Kriterierne og tildelingen har vi ikke indflydelse på – sidder ikke med ved bordet/ K-møder’” 

 

Blandt ledere, medarbejdere og de øvrige personalegrupper tegner der sig således et billede af uklarhed 

vedrørende tildelingen af OBS-pladserne.  

 

Det leder frem til følgende overvejelser: man kan ved gennemgangen af materialets mange udsagn (fra 

tekstbokse og interviews) få den tanke, at OBS-pladserne og fordelingen af dem stammer fra en anden tid. I 

materialet tales lige så meget om inklusion, om Silkeborg Kommunes ’mindset’ og andre tiltag, der fylder i 

hverdagen. Det underbygges af udsagn som disse:  

 ’Generelt gør det sig gældende at vi mangler en klar definition af hvad en OBS plads er!’  

 ’Skulle OBS- pladser mon ikke hellere hedde speciel børnehave - jeg oplever ikke at børnene visiteres til 

andet end skole.’ 

 ’Mon OBS-pladser er et midlertidig tilbud hvor formålet er at observere og udrede barnet eller er det 

ikke mere et "stationært" tilbud, hvor barnet først kommer videre når det skal visiteres videre i skole.’  

 

Forholder sig således, så kan man opstille følgende opmærksomhedspunkter til grundlag og kriterier for 

tildelingen af OBS-pladserne i Silkeborg Kommune: 

Opmærksomhedspunkter til videre afklaring - 1: 

For det første bør det overvejes at udarbejde og tydeligere beskrive, hvad en OBS-plads er.  

Måske trænges der til refleksion og bredere diskussion, der kan føre frem til en (gen-) beskrivelse af, hvad 

der udløser en OBS-plads? 

I den forbindelse bør man overveje, hvad der menes med et ’OBS-barn’? En sådan karakteristik, der knyttes 

til et bestemt barn, harmonerer vel i grunden ikke med Silkeborg Kommunes mindset og inklusionspolitik 

mv? Mindsettet i Silkeborg Kommune italesætter i højere grad konteksten omkring et barn, som en mere 

adækvat og tidssvarende måde at håndtere problemer ved og omkring barnet på?  
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For det andet kan det overvejes, om der i forbindelse med tildeling af en OBS-plads tydeligere gøres klart, 

hvorfor og til hvad en OBS-plads tildeles. Dvs. at kriterier for tildelingen gøres klarere og bindes sammen 

med målsætninger, handleplaner og indsatser, der kommer tilstede som følge af tildelingen af OBS-

pladsen. ‘Hvad ønskes i forbindelse med en OBS-plads’? 

I denne forbindelse kan det begrundelsen for tildelingen af en OBS-plads overvejes på flere planer.  

 Er det en tidsbegrænset tildeling til institutionen?  

 Følger tildelingen af en OBS-plads et/ flere børn?  

 Følger tildelingen af en OBS-plads en bestemt type af indsats, som har vist særligt gode resultater? 

 Eller lignende 

2. Eksisterer der målsætninger for ’godt OBS-arbejde’? Fx: ”At lære børnene at rumme 

fælleskabet”?  

 Hvis ja, hvorledes ses målsætningen konkret at komme til udfoldelse som retningslinier og i 

praksis? 

I spørgeskemaundersøgelsen siger 56 % (af alle respondenter i alle faggrupper) ja til, at der eksisterer 

målsætninger; 36 % mener at disse målsætninger er nedskrevet. Dvs. at mange i virkeligheden er lidt 

tvivlende, især med hensyn til om eventuelle målsætninger er nedskrevne.  

Ledernes vurdering af, om der eksisterer målsætninger og om de også er nedskrevne er ikke overraskende 

højere. Henholdsvis 75 % og 63 % af ledere svarer ja til de to spørgsmål. 

 

Hvad der er mere interessant er, at omkring halvdelen af undersøgelsens respondenter, herunder rigtig 

mange af de pædagogiske medarbejdere, har taget sig tid til at skrive i de åbne tekstbokse i forbindelse 

med fx ”hvad er et godt arbejde på din institution”, at ”arbejde med OBS-børn” osv. Se særligt bilagene 2, 

5, og 9 

Konkret skriver 40 – 65 respondenter – dvs. ca. ½-delen af alle respondenter – kommentarer til et eller flere 

af følgende temaer:  

 OBS-arbejde - generelt  

 Om ‘godt OBS-arbejde med børnene’  

 Om faglighed (i medarbejdergruppen) i forbindelse med OBS-arbejde.   

 

Og interessen og entusiasmen går igen i de foretagne interviews. Der er både mangfoldige generelle 

overvejelser over, hvad der gavner børnene og hvorledes man fagligt og i dagligdagen bør arbejde med 

børnene, så barnet støttes i sin udvikling og kan føle sig tryg. 

Det kan eksempelvis lyde således: 

 ’SMTTE, børnene kommer under lup, sparring fra kollegaer, ressourcer til at træffe ekstra 

foranstaltninger, kontinuitet, tydelige voksne, nærhed, få børn, overskuelighed’ 

 ’når barnet inkluderes i hverdagen og begår sig socialt på et acceptabelt, grundet en 

faglig/tværfaglig indsats, eller en spontan igangsat aktivitet hvor inklusionen lykkes, men det er 

kendetegnet af indsatser der kræver mange hænder og kollegial opbakning’ 

 ‘Det er vigtigt at der på stuen hvor obsbarnet er tilknyttet er et godt samarbejde mellem obs 

pædagogen og primærpædagogen især og dernæst også tid til at informere øvrige 

medarbejdere på stuen om mål og delmål for obsbarnet. 
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 ’At alle børn føler sig som en del af et børnefællesskab’ 

 ’Rummelighed og altid at tage udgangspunkt i barnets perspektiv’ 

 ’fokus på det enkelte barns helt særlige behov for støtte’ 

 ’At de voksne har tid og nærvær til at se OBS-barnet som den, det er., og dermed guide det i 

fællesskabet, samt indretter fællesskabet, så OBS barnet er en del af det. At vi pt har en ekstra 

"OBS-pædagog" på institutionen’ 

 ’at føle sig ok’ 

 ’Det har stor betydning at børn og forældre selvom målsætningen er ens, kan blive behandlet 

forskelligt, og dermed kan vi rumme de forskelligheder og meget forskellige problemstillinger vi 

møder. Et højt fagligt niveau, specialpædagogisk viden, stort tværfaglig samarbejde. 

Kontinuerlig faglig udvikling og tilegnelse af ny viden og forskning inden for vores område og 

nærmeste områder’ 

Det er således tydeligt i materialet, at der er en massiv interesse til stede i feltet med hensyn til at arbejde 

meningsfuldt med de udsatte børn, herunder OBS-børn.  

Der er ligeledes mange tilkendegivelser i besvarelserne og det nærmest lyser ud af materialet, at der både 

er fælles/  institutionsbaserede og ‘private’ målsætninger for, hvorledes man bedste hjælper og udvikler de 

udsatte børn. Det fremgår således med al ønskelig tydelighed, at alle medarbejdergrupper er stærkt 

optaget af deres arbejde. Se igen særligt bilagene 2, 5 og 9.  

 

Der synes som om der er to overordnede tilgange (i ordvalget) til at beskrive disse problemstillinger:  

For det første en tilgang til børnene og arbejdet, der er præget af overvejelser vedrørende begreber som 

‘menneskesyn’, ‘børnesyn’, af tanker om om empati og af erfaring som en basal kvalifikation.  

Der tales om at ‘skærme-barnet’, der lægges megen vægt på små enheder, hvor barnet kan føle sig trygt, 

og der tales om særlige ’rum’ til børnene.  

Endelig tales der også meget om mere tid og flere ressourcer.  

Denne tilgang til problemstillingerne fremhæver barnet og barnets perspektiv og den synes at have bund i 

et engagement, hvor følelser for barnet er en vigtig kvalifikation. 

 

For det andet synes der at være en mere faglig eller fagprofessionel tilgang til de problemstillinger, der er 

knyttet til at arbejde med udsatte børn, herunder OBS-børn. Denne tilgang er præget af overvejelser om 

‘faglighed’ og ’kompetencer’, og af overvejelser vedrørende ‘tværfagligheds’-kompetencer, forstået som 

flere fagligheder der arbejder sammen og understøtter hinanden. Der tales om mere og bedre brug af de 

ressourcer, herunder ressourcepersoner, der er rundt om barnet, og der tales om inklusions-kompetencer 

og om mere og bedre inklusion.  

For begge hovedtyper af tilgange tales der om flere og bedre ‘redskaber’ til brug i arbejdet.   

 

Opmærksomhedspunkter til videre afklaring - 2. 

Dette rejser følgende spørgsmål, der bør afklares: 

For det første kan man oveveje, hvorledes man kan drage nytte af det store engagement og de mange 

overvejelser, der ses i materialet. Medarbejderne gør sig som nævnt mange overvejelser over, hvad der 

skal til i arbejdet med børnene. Nogle af disse overvejelser er naturligt nok optaget af manglen på 

ressourcer, flere hænder osv. Men rigtig mange er overvejelser vedrørende bedre udnyttelse af 
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ressourcerne, mere samarbejde, at finde og bruge de gode eksempler osv. Der findes gode eksempler rundt 

omkring på de enkelte steder eller ’huse’. Hvorledes videndeles og nyttiggøres dette? 

For det andet bør det overvejes hvorledes de to ovennævnte tilgange understøttes og videreudvikles? Der 

tales flere steder i materialet om ’mindsettet ud i alle kroge!’.  

Måske er der tale om, at der skal et kompetenceløft til? Et kompetenceløft, der kan føre til, at man i praksis 

bliver bedre til at bruge hinandens ressourcer, altså det, nogen i materialet har kaldt ’tværfagligheds-

kompetencer’?  

Det vil sige at man udvikler nye (?) samarbejdsformer, der med fuld respekt for hinandens fagligheder 

alligevel fastholder det at kunne bruge hinanden til det, hver enkelt er bedst til. 

Helt afgørende er det at få hold på, af hvem og hvordan sådanne processer og kompetenceudviklingsforløb 

sættes i værk og gennemføres, med størst mulig virkning for praksis. 

3. Ledelse og organisering: 

 Hvorledes organiseres arbejdet med OBS-børnene? 

 Hvilke ledelsesmæssige tiltag synes at fungere? 

 Hvilke styrker og udfordringer ses i de forskellige ’huse’ og ved de forskellige ordninger, tiltag og 

praksisser? 

Spørgeskemaundersøgelsen viser at der er fra 43 % til 78 % af respondenterne, der svarer ja til, at der er 

”særligt ledelsesmæssigt fokus på”:  

 Særlige foranstaltninger for OBS-børnene (78 % af alle) 

 Særlige måder at organisere arbejdet med OBS-børnene på (59 %) 

 Særlige metoder og tiltag ift OBS-børnene (63 %) 

 At kompetenceudvikle medarbejderne/ personalet til at kunne håndtere opgaven, m/ OBS-børn 

(30-43 %) 

 

Tager vi ledernes besvarelser for sig, så ses det at de er lidt mere positive, men faktisk ikke så meget. 

Det er således ikke tvivl om, at der findes et ledelsesmæssigt fokus på at løse opgaven med OBS-børnene. 

Det fylder, så at sige.  

 

Hvis man ser efter hvilke tiltag, ordninger og holdninger, der på det organisatoriske niveau giver gode 

resultater, så bliver det svært. Da medarbejderne ikke kender til, hvorledes arbejdet organiseres på andre 

institutioner, er der er spurgt til, ’hvad er I på netop din institution rigtig gode til’. Det giver så det problem, 

at der ikke kan sammenlignes på tværs, og spørgsmålene er kommenteret meget holdningsprægede.  

 

Her fremhæves udsagn som nedenstående (fra åbne tekstbokse og interviews), som karakteristiske for 

’vores institution’: 

 Generelt: ’Rummelighed’ – ’inklusion’ – ’samarbejde’ – ’tværfaglig’ – ‘se barnet’ – ’menneskesyn!’  

 ’Forældresamarbejdet’ 

 Særlige foranstaltninger:  

- mindre rum  

- ture specielt for OBS-børn eller  

- særlige aktiviteter for OBS-børn, når de andre er af sted)  

- En særlig bus, knyttet til institutionen 
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 Samtidig fremhæves det at: ’alle børn – også OBS-børn er forskellige. Derfor er rummelighed vigtig’. 

 Diversitet fremfor fælles retningslinier og: ’hos os kan vi håndtere det med rummelighed, diversitet 

og forskelle’.   

Der er også enkelte kommentarer til ’ledelse’ generelt: 

 Det er ’ikke ledelse, men fællesskab, der skaber resultaterne!’ Dvs.: 

- Fælles holdninger og/ eller 

- Fælles sprog 

Respondenterne er ikke særligt konkrete med hensyn til at beskrive de mange og meget forskellige tiltag, 

foranstaltninger, der har med OBS-børn at gøre, men tiltag, måder og metoder ser ud til at udspringe af 

forskellige traditioner og kulturer på de enkelte institutioner.  Her hos os gør vi sådan og sådan.. 

 

Det rejser en række spørgsmål, idet at indsatserne, eller ‘måderne at gøre det på her hos os’ hver for sig 

kan være udmærkede, men samlet set er de ikke særligt sammenlignelige, eller eventuelt overførbare. Især 

fremstår eventuelle resultater af indsatserne som svært eller måske slet ikke sammenlignelige (?)  

Som det ses ovenfor, er der desuden en stærk animositet mod ’fælles retningslinier’, ligesom forskellighed 

og diversitet er plusord. 

 

Det fører os frem til:  

Opmærksomhedspunkter til videre afklaring – 3.   

Hvordan kan der videndeles omkring ”de gode eksempler” – ” de gode erfaringer” samt ”de gode tiltag” på 

de enkelte institutioner? Hvordan kan der arbejdes på at sprede ikke kun de gode historier, men især de 

gode resultater? 

Og videre: hvordan kan der sikres et vist fælles (ressourcemæssigt – uddannelsesmæssigt) niveau omkring 

arbejdet med OBS-børnene på institutionerne? Uden at det går ud over engagement og de enkelte 

institutioners autonomi? 

Da spørgsmålet drejer sig om ledelse og organisering, så må et følgespørgsmål være at få afklaret, 

hvorledes ledelserne skal medvirke til denne proces. 

4. Hvordan kan sikres en ensartet praksis og ressourcetildeling på tværs af kommunen? 

– Hvordan sikres en fleksibel tildeling af ressourcer i kommunen? 

– Kan der laves fleksible OBS-pladser eller ordninger? 

 

I spørgeskemaundersøgelsen er ledere, PPR mv. blevet bedt om at besvare spørgsmålene vedrørende 

ensartet praksis og ressourcetildeling på tvær af kommunen. Øvrige medarbejdere, dvs. pædagogerne, har, 

ligesom i forbindelse med spørgsmålene vedrørende den nuværende fordeling af OBS-pladser ikke besvaret 

spørgsmålene. I interviews i de åbne svarmuligheder har medarbejderne kunnet give udtryk for deres 

holdninger og vurderinger, som de mener knytter sig til også denne problematik. 

Generelt kan det siges, at der ikke er klare svar på undersøgelsesspørgsmålene ovenfor. Der er mange svar, 

men de stritter i flere retninger. Eller måske er det mere præcist at sige at de er upræcise eller uafklarede? 

Her er nogle eksempler:  

 

 Både objektive vurderinger som test mm, men også subjektive vurderinger som familiens samlede 

ressourcer 
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 Viden om det fællesskab barnet indgår i, den pædagogiske viden og praksis samt barnets måde 

 objektivt vurderet behov 

 Barnets behov for støtte 

 Der hvor det gavner barnet at få ekstra opmærksomhed/ressourcer til at møde dets behov. Hvor 

barnet har brug for specifikt tilbud med personale der har kompetencer til at gøre en god forskel i 

barnets trivsel og udvikling. 

 For enkelte børn og forældre betyder det at være i det nære miljø meget, og for dem er en fleksibel 

tildeling optimalt. Man kan derfor afsætte x antal pladser som værende "flyvende". Man skal dog 

være meget opmærksom på ikke at gå på kompromis med den faglighed som barnet har behov for 

for at kunne udvikle sig. 

 Ved at afdække behovet i de enkelte institutioner.- 

 Hæve grundnormeringen med x-antal timer 

Dette er kun et udpluk, se evt. selv videre i bilag nr. 7. og nr. 8 

Generelt samler udsagnene og besvarelserne sig i to hovedgrupper. Begge disse hovedgrupper ønsker, at 

der til grund for fordelingen af OBS-pladser ligger ’objektive kriterier’, men der er ikke klare svar på, hvad 

’objektive’ betyder i denne sammenhæng 

 

Den første hovedgruppe bevæger sig omkring begreber som faglighed, kompetencer, sikre fagligt miljø mv. 

I centrum for kriterier for fordelingen af OBS-pladser og udvikling af tilbud til OBS-børn står hele tiden 

opbygning af stærke faglige miljøer og støtte hertil, suppleret med ’særlig støtte til forældrene’.  

 Det er vigtigt ’ikke at splitte faglighed vedrørende OBS-pladserne for meget op (på for mange inst.)’ 

 Der skal ’sikres et fagligt niveau, samle viden og kompetencer, fremfor at sprede tid & ressourcer’ 

 Med hensyn til antallet af børn, der skal til at sikre et fagligt miljø siges også, at ’1-2 ‘OBS-børn’/ 

pladser er for lidt til at sikre fagligt niveau’ 

 Med hensyn til forældre, så siges det, at der bør være ’særlig støtte til forældre (fremfor til få børn 

på flere institutioner) fx til kørsel’ 

Disse udsagn peger i retning af, at tildelingen af OBS-pladser sikres på få, dvs. færre institutioner, end i dag. 

At kræfterne, ressourcerne og fagligheden samles på færre institutioner med OBS-pladser og med flere 

OBS-børn samlet på disse institutioner, fremfor at sprede ressourcerne. At der bliver muligheder for særlig 

støtte til forældrene, fx til kørsel. Og at det eventuelt kan afsættes ressourcer til et antal OBS-pladser, der 

kan være ’flyvende’, altså en slags akutberedskab. 

 

Den anden hovedgruppe tager udgangspunkt i begreber om ‘barnets behov’, lokal forankring, trivsel i de 

forskellige institutioner og lignende. 

 Udstrakt hensyn til ‘barnet-i-det-nære miljø’. Dette begrundes ofte i barnets ’bopæl og nærheden 

til skoledistriktet’ 

 At barnet så vidt muligt ikke skal skifte institution. Lokal forankring (der hvor det giver mening) 

 ’Afdækning af et barns behov for at blive ‘skærmet’ i dele eller hele dagen’ 

 Fysiske rammer – rum til at kunne være tæt på – små enheder – tryghed 

 Man skal ’afdække behovet i de enkelte institutioner – tjek trivsel i forskellige inst’ (med henblik på 

at undersøge, hvor børnene trives). 

 Hæve grundnormeringerne med x-antal timer 



Undersøgelse vedr. OBS-pladser Silkeborg Kommune forår 2014 Side 12 
 

 Mere fleksibel visitationspraksis, mere lokal autonomi til den enkelte institution: 

’Institutionslederen visiterer ud fra objektive behov’   

 ’VIGTIG VIGTIG!!! Bevar de små enheder....... Alt andet er på ingen måder gavnligt for børn med 

særlige behov.’ 

Der gives, heller ikke her, helt klare svar på, hvorledes en mere ensartet praksis og ressourcetildeling på 

tværs af kommunen kan se ud. Det ser ud som om at holdningen er, at antallet af institutioner med OBS-

pladser bør forblive som det er nu (?) 

Og at ressourcetildelingen og -fordeling skal forblive som den er nu. Dette understøttes også af, at der tales 

meget varmt vedrørende rammerne for barnet, de ’fysiske rum’, og om ’at skærme barnet’ samt om 

’vigtigheden af små enheder’. 

 

Det fører os frem til:  

Opmærksomhedspunkter til videre afklaring – 4.   

Hvordan man kan sikre en mere ensartet og fleksibel ressourcetildeling på tværs af kommunen, afhænger i 

sidste instans af, hvorledes man forstår at forene de ovenstående synspunkter til fælles, og børnenes, 

bedste. Hvorledes kan dette sikres? Hvordan kan dette sættes i værk og hvorledes gøres der brug af 

lederes, medarbejderes (alle faggrupper) og PPR´s mfl. ekspertise og fagligheder?   

Dette fører os videre til den sidste runde med resultater og opmærksomhedspunkter. 

5. Faglighed og kompetencer hos medarbejderne 

 Kan der gives et bud på, hvad en mindste gruppe for OBS-børn kan være, hvor den relevante faglige og 

de nødvendige kompetencer blandt medarbejderne samtidigt er til stede?  

I undersøgelsens materiale gives der ikke entydige svar på ovenstående spørgsmål. Der er stor enighed om 

vigtigheden af gode kompetencer, af faglighed og af uddannelse.  

Undersøgelsen igennem har vi set at alle faggrupper i spørgeskemaundersøgelsen og i interviews generelt 

vægter faglighed og kompetencer højt. Det ses både i de åbne besvarelser og beskrivelser af ”hvad er godt 

OBS-arbejde?’, og ved spørgsmålet: ”Hvad gør I specielt godt på jeres institution?” og helt generelt i 

besvarelser og interviews.  

Der er dog nuancer i, hvorledes faglighed og kompetencer forstås. 

 

’Fagligheden’ forstås overordnet set i 2, måske 4, forskellige kategorier: 

1. ‘Personlige’ kompetencer. Menneskesyn/ børnesyn, tilgang til barnet, øje for barnet, erfaring, 

empati, evne til at skabe tryghed 

2. Særlig viden, specifikke kompetencer, evne til at kunne inddrage anden faglighed, 

‘tværfaglighedskompetence’. Arbejde med flere faggrupper i spil, synergi & videndeling 

3. Kendskab og evne til at anvende ‘redskaber’, fælles sprog 

4. Ledelse & (med)ejerskab: fællesskab på institutionen, fælles supervision, fælles forståelse af 

opgaven, fælles forståelse af handleplaner mv.  

 

Den første tilgang (1) har vi her kaldt ’personlige kompetencer. Her er begreber som ’menneskesyn’ og 

’børnesyn’, ’tilgangen til barnet’, ’øje for barnet’, ’erfaring’, ’empati’ og ’evne til at skabe tryghed’ centrale. 

Se fx nedenstående: 
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 ’Energi, kreativitet, empati, fleksibilitet, ro, struktur & overblik’ 

 ’Den pædagogiske tænkning: at alle børn har ressourcer’ 

 ’Se på det enkelte barn, fremfor at kigge på diagnoser’ 

 ’Anerkendende tilgang, rummelighed, helhedstænkning, tværfagligt samarbejde, at turde, 

ydmyghed’ 

 ’At alle har indsigt i barnets vanskeligheder, god formidling af handleplaner og andet, fx hvilke 

hensyn der skal tages’ 

 

Den anden tilgang er optaget af særlig viden, specifikke kompetencer, evnen til at kunne inddrage anden 

faglighed i arbejdet, ‘tværfaglighedskompetence’, der giver synergi, samt af at arbejde med flere 

faggrupper i spil. Det kan fx bestå i følgende: 

 ’Fokus på den professionelle rummelighed i forholdet mellem OBS-pædagogerne og almindelige 

pædagoger. Eller mellem specialpædagoger og almindelige pædagoger’  

 ’Specialpædagogisk viden, herunder mulighed for udvikling og videreuddannelse i forhold til nye 

opgaver. Mulighed for kollegial supervision og sparring, tværfagligt samarbejde’, der forstås som 

kompetenceudvikling, som er med til at højne niveauet for arbejdet. 

 ’Samarbejde med børnepsyk. Høj grad af gensidigt samarbejde mellem forældre og institution, tillid, 

nærvær. Det at kunne inkludere børnene i fællesskabet, men ikke for enhver pris og absolut ikke 

altid.’  

 ’Viden og evne til at kunne analysere samspil, evne til samarbejde, at kunne kommunikere 

anerkendende til barn og system, varieret pædagog faglig viden og at turde anvende det sammen 

med andre. Det at kunne tænke ud af boksen - innovativt. At kunne arbejde flerfagligt med respekt 

for hinandens kompetencer’ 

 

De to sidste tilgange, 3) og 4) skiller sig ikke tilstrækkeligt ud fra de to ovenstående og ses mere som 

supplerende i forhold til de to. 

Opmærksomhedspunkter til videre afklaring – 5.   

Til spørgsmålet om ’hvor stor eller lille skal en mindste gruppe for OBS-børn kan være, hvor den relevante 

faglige og de nødvendige kompetencer blandt medarbejderne samtidigt er til stede’, kan svaret måske 

være at indføre et kvalitetsbegreb.  

Kan der sikres et vist, fælles kvalitetsniveau i arbejdet med OBS-børn. Med det kan fx menes:  

 En kompetent og faglig baseret,   

 Tværfaglig gennemført, 

 Resultatorienteret (barnets udvikling, retning og muligheder) og  

 Ressourcemæssig bæredygtig indsats (dvs. ressourcemæssig nogenlunde ens indsats, på tværs af 

kommunen) i tildelingen af OBS-pladser og i arbejdet med OBS-børn? 

 

 

Kan der etableres en sådant fælles kvalitetsforståelse og -niveau, baseret på faglighed og kompetencer?  



Undersøgelse vedr. OBS-pladser Silkeborg Kommune forår 2014 Side 14 
 

4. Bilagsfortegnelse 

Side 15. Bilag 1. Spørgeskemaundersøgelsen: Alle resultater/ data samlet.  

 

Bilagene 2- 9 er tematisk samlede besvarelser fra tekstbokse, som i undersøgelsen er angivet som åbne 

muligheder og uddybende eller supplerende besvarelser.  

Ikke alle respondenter har benyttet sig af disse muligheder, men rigtig (usædvanligt) mange har. Der er ikke 

foretaget rettelser for slå- og stavefejl mv.  

Side 20. Bilag 2. Tekstboks: ”Beskriv kort, hvad du synes karakteriserer ’et godt OBS-arbejde’ på din 

institution”.  

Side 24. Bilag 3. Tekstboks: ”Hvilke fagligheder og kompetencer mener du er nødvendige for at ’et godt 

OBS-arbejde’ kan komme til stede?”.  

Side 27. Bilag 4. Tekstboks: ”Hvilke kompetencer mener du mangler på jeres institution for at kunne 

udføre et ’godt OBS-arbejde’?” 

Side 29. Bilag 5. Tekstboks: ”Er der på din institution på anden vis et særligt ledelsesmæssigt fokus på 

arbejdet med OBS-børn? Beskriv kort” 

Side 31. Bilag 6. Tekstboks: ”Beskriv kort hvad du synes at I er særligt gode til på din institution med 

hensyn til arbejdet med OBS-børnene” 

Side 33. Bilag 7. Tekstboks: ”Hvilke kriterier burde efter din mening ligge til grund for fordeling af OBS-

pladser i Silkeborg Kommune? ” 

Side 34. Bilag 8. Tekstboks: ”Hvordan kan man eventuelt sikre en mere fleksibel tildeling af ressourcer i 

kommunen med hensyn til fordeling af OBS-pladser?” 

Side 34. Bilag 9. Tekstboks: ”Her er du velkommen til at skrive andet, som du mener, har betydning for et 

godt OBS-arbejde i Silkeborg Kommune”. 
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Bilag 1. Spørgeskemaundersøgelse. Resultater alle data 

 

NB:  
Spørgsmålene nummereret med A – C er besvaret af alle ledere + alle pædagogiske medarbejdere ved 

institutionerne.  

Spørgsmålene, nummereret 1 -2 er besvaret af lederne samt PPR, Sundhedsplejepersonale, ergo/ fys. Samt 

forvaltningspersonale 

 

Først om dig selv: 

 

 
A). Om målsætning for et 'godt OBS-arbejde' på institutionen - Er der på den institution som du arbejder på 

en fælles målsætning for ’godt OBS-arbejde’? Som fx: ”At lære børnene at rumme fællesskabet”?  

 

A). Om målsætning for et 'godt OBS-arbejde' på institutionen - Hvis ja: Er målsætningen nedskrevet?  
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B). Om faglighed og kompetencer hos medarbejderne og ledere på institutionerne - Mener du at I på jeres 

institution er klædt på med hensyn til faglige kompetencer, der er nødvendige for at kunne udføre et ’godt 

OBS-arbejde’?  

 

 

C). Om ledelse og organisering af arbejdet med OBS-børn på institutionen: 

Er der på din institution særligt ledelsesmæssigt fokus på arbejdet med OBS-børnene? Sæt gerne flere 

kryds: - Med hensyn til særlige foranstaltninger for OBS-børn? 

 

C). Om ledelse og organisering af arbejdet med OBS-børn på institutionen: 

Er der på din institution særligt ledelsesmæssigt fokus på arbejdet med OBS-børnene? Sæt gerne flere 

kryds: - Med hensyn til særlige måder og metoder at organisere arbejdet med OBS-børn på? 
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C). Om ledelse og organisering af arbejdet med OBS-børn på institutionen: 

Er der på din institution særligt ledelsesmæssigt fokus på arbejdet med OBS-børnene? Sæt gerne flere 

kryds: - Med hensyn til fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne? 

 

C). Om ledelse og organisering af arbejdet med OBS-børn på institutionen: 

Er der på din institution særligt ledelsesmæssigt fokus på arbejdet med OBS-børnene? Sæt gerne flere 

kryds: - Er der på den institution, som du arbejder på, særlige måder at organisere arbejdet med OBS-børn 

på?  

 

 
1). Om grundlaget for fordeling (antallet) af OBS-pladser til udsatte børn i Silkeborg Kommune. 

 - Er du bekendt med fordelingen (antallet) af OBS-pladser på Silkeborg Kommunes forskellige institutioner?  
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1). Om grundlaget for fordeling (antallet) af OBS-pladser til udsatte børn i Silkeborg Kommune. Og om 

eventuelle kriterier for denne fordeling 

 

Hvis ja til ovenstående spørgsmål, er denne fordeling efter din mening da hensigtsmæssig: - Med hensyn til 

generelt at kunne imødekomme behov hos udsatte børn i Silkeborg Kommune?  

 

1). Om grundlaget for fordeling (antallet) af OBS-pladser til udsatte børn i Silkeborg Kommune. Og om 

eventuelle kriterier for denne fordeling 

Hvis ja til ovenstående spørgsmål, er denne fordeling efter din mening da hensigtsmæssig: - Med hensyn til 

optimal geografisk fordeling af ressourcer og personale i Silkeborg Kommune? 

 

1). Om grundlaget for fordeling (antallet) af OBS-pladser til udsatte børn i Silkeborg Kommune. Og om 

eventuelle kriterier for denne fordeling 

Hvis ja til ovenstående spørgsmål, er denne fordeling efter din mening da hensigtsmæssig: - Med hensyn til 

eventuelle særlige foranstaltninger på institutionerne?  
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1). Om grundlaget for fordeling (antallet) af OBS-pladser til udsatte børn i Silkeborg Kommune. Og om 

eventuelle kriterier for denne fordeling 

Hvis ja til ovenstående spørgsmål, er denne fordeling efter din mening da hensigtsmæssig: - Er du bekendt 

med eventuelle kriterier for den eksisterende fordeling?  

 

 
2). Hvordan sikres en ensartet praksis for tildeling af OBS-pladser og ressourcetildeling på tværs af 

kommunen? - Vil det efter din mening være en fordel for arbejdet med OBS-børn generelt hvis der blev 

etableret en tydeligere og mere ensartet praksis for fordeling af OBS-pladserne i Silkeborg Kommune?  

 

 
2). Hvordan sikres en ensartet praksis for tildeling af OBS-pladser og ressourcetildeling på tværs af 

kommunen? - Bør der efter din mening sikres mere fleksible OBS-pladser eller ordninger i Silkeborg 

Kommune?  
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Samlet status 

 

 

Nedenfor følger bilag 2-9, der alle er åbne besvarelser fra tekstbokse undervejs i 

spørgeskemaundersøgelsen 

Bilag 2. ”Beskriv kort, hvad du synes karakteriserer ’et godt OBS-arbejde’ på din institution” 

Alle udsagn vurderet og kategoriseret i 4 grupper: 

1. Faglighed i medarbejdergruppen 

1. en fælles målrettet og tidlig indsats 

2. Planlægning af det daglige arbejdet indeholdende struktur og overskuelighed. Et tæt samarbejde 

med forældrene og de øvrige medarbejdere. Proffesionel planlægning af det daglige arbejde. Møde 

barnet der hvor det rent udviklingsmæssigt befinder sig. Være imødekommende og arbejde 

anerkendende. 

3. viden om de forskellige børn og handicaps, godt tværfagligt samarbejde, forståelse fra forældrene 

vedr. de forskellige børn, at vi møder børnene hvor de er og ser på ressourcer fremfor 

begrænsninger 

4. SMTTE, børnene kommer under lup, sparring fra kollegaer, ressourcer til at træffe ekstra 

foranstatninger, kontiurnitet, tydelige voksne, nærhed, få børn, overskuelighed. 

5. Vi møder børnene og laver miljøer på deres betingelser, typisk bryder vi institutionen op hvert år 

ved nye børneindtag. Vi står godt rustet i arbejdet med obs børnene, fordi vi har en god tværfaglig 

personalegruppe, med specialpædagoger-Martha Meo pæd.-fysioterapeut-ergoterapeut-

talepædagog-og pædagog uddannede chauffører. og ikke at forglemme en personalegruppe af 

blandet køn. 

6. når barnet inkluderes i hverdagen og begår sig socialt på et acceptabelt, grundet en 

faglig/tværfaglig indsats, eller en spontan igangsat aktivitet hvor inklusionen lykkees, men det er 

kandetegnet af indsatser der kræver mange hænder og kollegial opbakning. 

7. Fast team omkring det enkelte obs barn bestående af forældre, kontaktpæd og terapeut, som 

løbende justerer tiltag og indsats. Individuel målsætning og plan for den enkelte. Grundig og 

Tværfaglig udredning og beskrivelse af barnet – herunder barnets særlige vilkår og forudsætninger, 

så udfordringer kan imødegåes, afhjælpes eller kompenseres bedst muligt – så barnets trivsel og 

udvikling sikres. Og barnets deltagelse i hverdagen. (vanskelig/påfaldende adfærd og forsinket eller 

anderledes udvikling, kan have mange årsager, og det er vigtigt at møde disse så rigtigt og præcist 
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som muligt)Tværfagligt samarbejde med de relevante parter, som er aktuelle i forhold til det 

enkelte barn. Det er meget forskelligt hvor mange (om nogen), og hvem det er.   (internt: Forældre, 

pæd. fys/ ergo. Kommunalt: PPR: psykolog, fys, og talepæd. Sagsbehandler i børn og familie/ 

handicap og psykiatri, familiecenteret m.fl. Derudover. Bandagister, Pædiater, børnepsykatrisk afd., 

o.a. relevante).  

8. Det er vigtigt at der på stuen hvor obsbarnet er tilknyttet er et godt samarbejde mellem obs 

pædagogen og primærpædagogen  især og dernæst også tid til at informere øvrige medarbejdere 

på stuen om mål og delmål for obsbarnet. 

9. Et godt OBS arbejde indebære, at OBS pædagogen i samarbejde med det faste personale inkludere 

det barn, som der er OBS på. At vi arbejde sammne så vi far fællesmål og forventninger til barnet 

10. At tilgodese barnets individuelle behov samt sørge for at barnet er en del af fællesskabet, i forhold 

til det de hver især kan rumme. Være medskaber af samhørighedsskabende fælleskaber, hvor der 

er fokus på børnenes positive initiativer. Være tydelig og retningsgivende for barnets dagligdag. 

Meget vigtigt med godt forældresamarbejde. Gode brugbare handleplaner, som skal være delt med 

hele personalegruppen- så alle arbejder udfra den.- ellers nytter arbejdet ikke. 

11. vi har en dygtig pædagog tilknyttet. 

12. Indlevelse og meddelsomhed fra OB's pæd - en naturlig del af p gruppen 

13. At der er klarhed over hvad barnet skal udvikle på og dermed hvad der er barnets udfordringer. At 

medarbejderen er bevidst om egen rolle og der ved hvad det er vedkommende spejler. At medarb. 

Tager ansvaret for relationen og dermed lederskabets. 

14. Fokus på inklusion af barnet og anerkendelse at barnets kompetencer 

15. Samarbejde mellem fagpersoner, gode dialoger med forældrene, fagligt kompetente medarbejdere 

der kan se muligheder så den mest optimale pædagogik kan implementeres i dagligdagen. At være 

bevidst om egen ageren og være reflekterende i forhold hertil. At der er en stemning præget af 

posivitet og optimisme, i relationen til barnet og i samarbejdet. At gode pædagogiske overvejde 

opædagogiske tiltag kan medvirke til at gøre en forskel for barnet og familiens trivsel. 

16. observation  og guidning af barnet, udredning i samarbejde med aktuelle professionelle 

fagpersoner, tæt forældresamarbejde, planlæning ad barnets fremtidige tilbud. 

2. Tilstedeværelse af pædagogfaglige kompetencer, forstået primært som ’personlige 

kompetencer’: empati, rummelighed, hensyn til barnet, at kunne høre ’barnets stemme’ – at 

kunne ’se barnet - tid’: 

1. At alle børn føler sig som en del af et børnefællesskab 

2. Rummelighed og altid at tage udgangspunkt i barnets perspektiv. 

3. fokus på det enkelte barns helt særlige behov for støtte 

4. At de voksne har tid og nærvær til at se OBS-barnet som den, det er., og dermed guide det i 

fællesskabet, samt indretter fællesskabet, så OBS barnet er en del af det. At vi pt har en ekstra 

"OBS-pædagog" på institutionen 

5. at føle sig ok 

6. Det gode arbejde med obs børn, er karakteriseret ved et inluderende miljø, som vi har startet og 

udviklet siden 1979.Vi har inkluderet børn med alle handicaps -obs § 32 børn(børn med svære 

handicap) og helt normale børn. Vi bygger på barnets og familiens resourcer og ikke på deres 

begrænsninger. Forudsætningen for et godt pædagogisk arbejde, især arbejder med obs børnene 

er; at vi har noget på hjertet, Vi møder børnene og laver miljøer på deres betingelser, typisk bryder 
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vi institutionen op hvert år ved nye børneindtag. Vi står godt rustet i arbejdet med obs børnene, 

fordi vi har en god tværfaglig personalegruppe, med specialpædagoger-Martha Meo pæd.-

fysioterapeut-ergoterapeut-talepædagog-og pædagog uddannede chauffører. og ikke at forglemme 

en personalegruppe af blandet køn. 

7. At man kan tilbyde individuelle hensyn efter det enkle barns behov. At der er tid til fordybelse og at 

man i samråd med kollegaer kan lave specifikke mål for barnet. At give normale som handicappede 

mulighed for at mødes og give hinanden toleranceredskaber. At hjælpe hinanden og give succeser. 

At mødes med ligesindede kollegaer der kan supervisere en og har forståelse for de enkle børns 

adfærd. At have mulighed for at lave individuelle handleplaner der tilgodeser det enkle barn. At 

undgå "svinefarme" og kunne lave små grupper der kan medvirke til ro og overblik for det enkle 

barn. At forstå og viderudvikle de forskellige børns udtryksmåder til noget positivt. At forstå 

forældre med et handiccappet barn. Mulighed for uddannelse så man er klædt på til dagens 

udfordringer 

8. Rummelighed, nærvær, ressourcer. Små enheder fremfor alt lagt sammen 

9. Focus på muligheder. Et godt børnehaveliv der stimulerer og løfter det enkelte barn på dets 

kompetencer. At knytte bånd til hinanden. 

10. Bliv den bedste version af dig selv -se - anerkend og udvikl med de vilkår der er 

11. At vi giver plads til forståelse og udøvelse af forskellighed i et fællesskab... 

12. At alle børn føler at de bliver set hørt og forstået i forholdt til de problematikker som de nu har 

med sig i rygsækken. Et helhedssyn som kan rumme forskelligheder og se disse som en styrke. 

13. når barnet inkluderes i hverdagen og begår sig socialt på et acceptabelt, grundet en 

faglig/tværfaglig indsats, eller en spontan igangsat aktivitet hvor inklusionen lykkees, men det er 

kandetegnet af indsatser der kræver mange hænder og kollegial opbakning. 

14. arbejde udfra nærmeste udviklings zone , at der arbejdes mod at barnet skal være en del af børne 

fællesskabet . at barnet ikke ekskluderes men deltager udfra ders forudsætninger . at obs 

pædagogen er udenfor normeringen og dermed flexsibel til at træde ind og ud af rollen som guide/ 

hjælper /formidler som der giver den bedste indsats for barnet og børnegruppen som helhed . Et 

obs barn er hele insttutionens ansvar og opgaven skal løftes af alle.at obs barnet oplever sig som en 

naturlig del  af  institutions livet 

15. Et godt obs-arbejde karektiseres ved, at obs-barnet bliver mødt i nærmeste udviklingszone og at 

man både tilgodeser obsbarnet og gruppen som helhed. Et godt obs-arbejde er når barnet støttes 

til at være en naturlig del af gruppen 

16. At børn lærer at håndtere hverdagen i institutionen på bedst mulig måde. samt at barnet lærer 

nogle strategier for håndtering af eget liv. 

17. Høj faglighed, voksne der "tør" arbejdet. Se barnets kompetencer fremfor begrænsningerne. 

Glæden ved arbejdet og trivsel blandt børn og voksne. 

3. Ressourcer – tid til opgaven, tid til barnet, forældrene 

1. Hvis der var tid og ikke mindst plads til de store forskelligeheder børnene byder ind med 

2. ressourcer til at træffe ekstra foranstatninger 

4. Diverse udsagn 

1. ”et godt obs arbejde” starter med målsætningen: at skabe bedst mulig trivsel og udvikling for det 

enkelte barn med de forudsætninger og behov den enkelte har – under hensyn til fællesskabet. Et 
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godt obs. arbejde er kendetegnet ved at barnet trives og udvikler sig, at barnet og dets 

omgivelserne har det godt med hinanden - og at der er god kontakt, kommunikation og samarbejde 

mellem de voksne omkring barnet. Hos os er flg. vigtigt for et godt obs arbejde:(også at nogen 

f.eks. mættes hurtigt socialt, spiser bedst alene, eller bevæger sig, kommunikerer, færdes, tåler, 

tolererer, lærer anderledes end de fleste. Og at dette kan italesættes respektfuldt i 

fællesskabet)Ved modtagelse: et godt overleverings møde/opstartsmøde med info om barnet, med 

deltagelse af forældre og evt. andre relevante pers). Fast team omkring det enkelte obs barn 

bestående af forældre, kontaktpæd og terapeut, som løbende justerer tiltag og indsats. Individuel 

målsætning og plan for den enkelte. Grundig og Tværfaglig udredning og beskrivelse af barnet – 

herunder barnets særlige vilkår og forudsætninger, så udfordringer kan imødegåes, afhjælpes eller 

kompenseres bedst muligt – så barnets trivsel og udvikling sikres. Og barnets deltagelse i 

hverdagen. (vanskelig/påfaldende adfærd og forsinket eller anderledes udvikling, kan have mange 

årsager, og det er vigtigt at møde disse så rigtigt og præcist som muligt)Tværfagligt samarbejde 

med de relevante parter, som er aktuelle i forhold til det enkelte barn. Det er meget forskelligt hvor 

mange (om nogen), og hvem det er.   (internt: Forældre, pæd. fys/ ergo. Kommunalt: PPR: 

psykolog, fys, og talepæd. Sagsbehandler i børn og familie/ handicap og psykiatri, familiecenteret 

m.fl. Derudover. Bandagister, Pædiater, børnepsykatrisk afd., o.a. relevante).                                              

(De kommunale skoler og spec. Skoler ved overlevering til skole.) Stor erfaring med obs børn, med 

deres mange forskellige artede problemstillinger og udfordringer, og familiemæssig forskellige 

baggrund, som for nogen også er udfordrende.   (jeg har ”kendt” dem i 17 år – børnehaven endnu 

længere). Ressourcer: personaletimer/tid, kvadratmeter (god plads ude og inde), viden og 

mulighed for at anvende den, relevante og kompenserende hj. Midler og indretning. Desuden: 

Gode kollegaer, god kollegial sparing, god ledelse, mulighed for løbende faglig opkvalificering og 

politisk opbakning. 

2. Jeg har ikke erfaringer med et arbejde sammen med obs pædagog siden der er blevet tilknyttet to 

obs'er til vores institution. 

3. AT børnene bliver mulige at inkludere i grupperne 

4. At vores obs børn kan gå i mindre grupper, hvor du kan udvikle deres kompentencer under trygge 

og tydelige rammer. Derefter kan kompetencerne bruges i den store gruppe og ustrukturerede 

situationer. 

5. Godt samarbejde, fokus på obs børn og inklusion 

6. At der opleves en fremgang for børn og familie, og gerne hele børnegruppen 

7. rummelig, forskellighed 

8. At OBS børnene er inkluderet i fællesskabet 

9. At der tages udgangspunkt i det enkelte barn, at der skabes det rum, og den struktur der passer det 

enkelte barn. At det ikke er obs barnet, der skal indordne sig institutionen, men institution der 

skaber, det der skal til for at OBS barnet, kan inkluderes i fællesskabet. At der skabes forståelse hos 

personalet i hele insitutionen hvilke OBS børn der er, så alle bedre kan inkludere børnene i 

fællesskabet. At støtte alle børn i deres fællesskaber. OG MEGET MEGET MERE 

10. At tilstræbe optimal udvikling for det enkelte obs barn 
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Bilag 3. ”Hvilke fagligheder og kompetencer mener du er nødvendige for at ’et godt OBS-arbejde’ 

kan komme til stede? ” 

Alle udsagn vurderet og kategoriseret i 4 grupper: 

(nogle udsagn, eller dele deraf, kan godt forekomme flere steder) 

1. Personlige kompetencer, menneskesyn/ børnesyn, tilgang til barnet, erfaring 

1. personlige kompetencer som energi, kreativitet, empati, fleksibilitet, struktur, overblik 

2. et menneskesyn der giver alle børn ret til at være og lære udfra deres præmisser. Høj grad af 

reflejtionsevne og fleksibilitet i forhold til indsatser 

3. At den pædagogiske tænkning er: at alle børn har ressourcer og at der er en god balance mellem 

almen pædagogik og specialpædagogik 

4. Plads og rummelighed til forskellighed - at tingene ikke bliver "svinefarme", men at vi har tid og 

ressourscer til individuelle behandlinger/pædagogiske tiltag. At man er sammen med dygtige 

kollegaer der kan støtte og vejlede en. At der er supervision i svære tilfælde af opgaver. At børnene 

har mulighed for at udvikle sig i små enheder, der giver ro og overblik. At der tilbydes kursus i nye 

pædagogiske tiltag på specialområdet. At innovation ikke er en grøn ost, men hårdt og målrettet 

arbejde! 

5. Se det enkelte barn, fremfor kig på diagnose. Godt sammenhold blandt personale, så man kan 

sparrer/støtte hinanden i den røde tråd. Tydelige voksne, rummelige og ikke bange for at bruge sig 

selv 

6. Evnen til at rumme forskellighed.  

7. At kunne se muligheder i stedet for begrænsninger.  

8. Erfaring er et gode (uanset fag) - som gør, at man hurtigt rammer præcis - et obs barn viser sig ofte 

at have vanskeligheder/udfordringer, som det er vigtigt at afdække rigtigt og så  tidligt/hurtigt som 

muligt, så det er det rigtige tiltag og indsats der gives. Bedst tværfagligt.  

9. Anerkendende tilgang, viden, rummelighed, helhedstænkning, tværfagligt samarbejde, ydmyghed, 

at turde se og handle og gå ud på dybt vand 

10.  gode leder egenskaber -  forskellighed i personale gruppen -  At alle er fagligt up-to-date (bl.a. 

kurser m.m.) - forskellige faggrupper i personalegruppen giver større mulighed for en bred viden 

om barnets behov. - og meget meget mere... 

11. kommer meget an på OBS barnets problematikker.  

12. nødvendigt er det dog at man har lysten til at sætte sig ind i en specifik problemstilling, og dermed 

tilegne sig kompetencer der kan understøtte barnet. men OBS børn har meget forskellige støtte 

behov, har oplevet OBS børn der kræver regulær mandsopdækning, hvor andre nogle gange kan 

blende ind i en gruppe.  

13. vigtigst er nysgerrighed og lyst til at tilegne sig ny viden. 

14. anerkendelse af barnets resurcer  

15. pædagogisk og psykologisk indsigt in forhold til det forskellige former for handicaps 

16. Obspædagogen  bør have erfaring med arbejdet med obsbørn og eller børn med forskellige 

udviklingsvanskeligheder ,samtidig bør der opkvalifiseres med kurser. Samtidig kræver det en vis 

viden for øvrige personale samt forståelse for arbejdsopgaven. 

17. faglig viden om børnenes problematikker (nedsat hørelse,præmatur fødsel m.m. 

supervison/evalueringsmøder 
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18. empati, positivt selvbillede, gode kommunikative evner, pædagogfaglig bevidsthed,overblik, 

beslutsomhed,skriftlighed, selvstændig, handlekompetence,kunne " lytte" med alle sanser.- 

19. at alle har insigt i barnets vanskeligheder, at der en god formidling af handleplan og andre tiltag 

f.eks hvilke hensyn der skal tages. 

2. Specifik viden, specialistviden (diagnoser), højt uddannelsesniveau, mere uddannelse, 

”inklusions-faglighed”, tværfaglighed, forstået som ’tværfagligheds-kompetence’. Faglige 

samarbejder (evnen til at kunne…) 

1. Boost til den professionelle tilgang. 

2. Seriøs uddannelse 

3. videreuddannelse og fagligt kompetent personale som kender til arbejdet med børn med sælige 

udfordringer 

4. Større fokus på den profeesionelle rummelighed i forholdet mellem OBS-pædagogerne og alm 

pædagoger/ mellem special pæd og alm pæd. Større fokus på hvilken forskel de forskellige 

perspektiver der anlægges på en given sag/barn gør for barnets hele udvikling.  

5. Stor faglig viden og forståelse for den konkrete arbejdsopgave.  

6. viden, aftaler, pæd. målsætning, pæd.handleplaner, specialpæd. Kurser 

7. Det er vigtigt, at man kan arbejde tværfagligt-ligesom det er vigtigt at man møder barnet og 

familien hvor de er.(sætte sig in deres liv) Magter den svære samtale-kan udtrykke sig skriftligt 

såvel som mundligt-kan og give råd og vejledning i samspil med eksterne samarbedspartnere. 

Udføre deres henvisninger. Stabile medarbejdere-da vi er under evig uddannelse-kan sidelære sine 

kollegaer-være brobygger mellem familie og sysetemet-og ikke mindst have vilje og tro på 

udvikling. 

8. specal uddannede pædagoger i samarbejde med ergo-/fysioterapeuter og psykologer 

9. Viden om de forskellige handicaps,at personalegruppen har lyst til at arbejde med de forskellige 

børn, videre uddannelse i personalegruppen 

10. viden om specifikke problemstillinger og mulighed for sparring med andre fagfolk 

11. At personalet er meget relations kompetente. Både voksen/barn og barn/barn. Nærværende 

voksne. Viden om f.eks. evt diagnoser, adfærd ol. 

12. høj pædagogisk og inklusions faglighed.  

13. tværfaglig sparring.  

14. Forældresamarbejde....Meget vigtig, da disse forældre ofte er meget sårbare.  

15. Lyst til at videreuddannes sig inden for områder der skønnes nødvendigt. At kunne arbejde 

struktureret, lave handleplaner, statusrapporter 

16. Faglighed og kompetence: Det er en vigtig kompetence at kunne iagttage, undres, spørge og 

undersøge kvalificeret – og erkende når egne talenter ikke rækker.  

17. At kende det almindelige for børna motoriske, sproglige, sociale og kognitive udvikling er en 

forudsætning for at få øje på obs. børnene, som ofte kan være udfordret anderledes på et eller 

flere områder.  

18. Tværfaglighed er godt. Vi har god erfaring med tværfaglig undersøgelse, udredning og beskrivelse 

af børn. Og tværfaglig indsats omkring dem. (involverede vinkler kan være: forældre, pæd., egen 

læge, børnelæge, ergo, fys, special pæd. psykolog og flere andre specialister hvor det er relevant 

(speciallæger, tale, høre, syn, bandagister, tandlæger, m.fl.).  

19. Tidlig indsats er godt.  
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20. Behandlig i form af spec. pædagogik, terapi, taleundervisning el. andet så tæt på barnet og dets 

hverdag, som muligt er bedst, mest effektiv og mest flexibel, og mest skånsom for familiernes 

daglidag og gøremål i øvrigt. Jeg har 17 års god erfaring med det, som en integereret del af 

dagtilbudet.  Her opnås den bedste og mest effektive vidensdeling til gavn for det enkelt barn og 

familierne.  

21. Vedligehold og udvikling af et højt fagligt niveau både både uddannelses mæssigt og praktisk er 

vigtig.  

22. Specialpædagogisk viden, mulighed for udvikling og videre uddannelse ift nye opgaver, kollegial 

supervion og sparring, tværfagligt samarbejde der er med til at højne niveauet for arbejdet. 

23. specialpædagogisk kompetencer  

24. flerfaglige samarbejdsparter 

25. Viden omkring forskellige handicaps, Neuropædagogisk viden, Viden om handlemuligheder 

omkring de enkelte børn. Have en anderkendende pædagogisk tilgang til børnene, mener her at 

Marte Meo pædagogik er meget velegnet. 

26. Faglig viden indenfor vores målgrupper af børn, skriftlighed, et tværfagligt samarbejde med 

psykologer, kende til det faktuelle facts med hensyn til forretningsgange i forbindelse med skole, 

statusoplæg, vores rolle og andres fagfolks rolle. Høj grad af gensidig samarbejde med 

professionelle imellem. Samarbejde med børnepsyk. Høj grad af gensidig samarbejde mellem 

forældre og institution, tillid, nærvær. Kunne inkludere børnene i fællesskabet, men ikke for enhver 

pris og absolut ikke altid. Plads til forskellighed vi er alle forskellige. 

27. Faglig viden om specifikke områder, anerkendende i sin tilgang til barnet, dialogbaseret og 

demokratisk tilgang, kan se i helheder, kan være gode modeller for det øvrige personale, skal turde 

gå ind i vejledning af øvrigt personale 

28. Fælles sprog og værktøjer omkring inklusion 

29. en bred faglig viden og løbende fagligt imput og kurser herunder inklussion. I forhold til personlig 

kompetencer som obs pædagogen skal besidde kan  nævnes : omstillingsparat dygtig formidler af 

arbejdsopgaver og nye tiltag og få institutionen til at føle ejerskab for opgaven .gode 

samarbejdsevner. 

30. Det er vigtigt at hele personalet har en bred faglig pædagogisk viden, og løbende bliver opdateret 

på strategier og undervisning i forhold til børn med særlige behov. Det er vigtigt med et fælles 

fodslag i personalegruppen, så alle handler udfra samme forståelse og kender til evt. handleplan.  

31. Fælles supervision i personalegruppen og tid til planlægning er vigtig 

32. At man kan analysere og finde nærmeste udviklingszone for barnet. Skabe rum for at netop møde 

barnet med dets resourcer. Skabe gode samarbejdsrelationer med forældrene og give plads til at 

de forstår tilbuddet som en fælles opgave for at få barnet i trivsel og udvikling. At være 

anerkendende overfor barnet og se de muligheder der er for succes. 

33. Større viden omkring særligt sårbare børns behov 

34. viden, evne til at analysere samspil, evne til samarbejde, at kunne kommunikere anerkendende til 

barn og system, varieret pædagog faglig viden og at turde anvende det sammen med andre. At 

kunne tænke ud af boksen - innovativt. At kunne arbejde flerfagligt med respekt for hinandens 

kompetencer. 

35. Kunne godt bruge flere muligheder for kvalificering i de specifikke tilfælde... Vi kender ikke alle 

børns handlings mønstre, og behov 
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36. Viden, indsigt, uddannelse 

37. uddannelse og lyst 

38. At det pædagogiske personale har større viden ifht de psykologiske vanskeligheder de forskellige 

OBS børn kan have. 

39. Anerkendelse, struktureret, rummelighed, fleksibilitet, tydelighed, viden og efter uddannelse i 

specialet. MM. 

40. kurser, efteruddannelse, sparring mellem kollegaer, god nomering 

3. Redskaber, fysiske rammer (små enheder), ressourcer (flere/ mere) 

1. Være i besiddelse af forskellige redskaber som kan understøtte arbejdet med det enkelte barn.   

2. De fysiske rammer skal være sådan at det giver muligheder for at kunne arbejde i små grupper 

uden forstyrrelser. 

3. Kendskab til SMTTE og andre modeller.  

4. Plads og rummelighed til forskellighed - at tingene ikke bliver "svinefarme", men at vi har tid og 

ressourscer til individuelle behandlinger/pædagogiske tiltag 

5. At have viden og evner virker kun, hvis der også er ressourcer til at bruge det i hverdagen. 

6. inklusions redskaber  

7. Fælles sprog og værktøjer omkring inklusion 

8. Større viden om inklusion, flere hænder, 

9. Et godt godt OBS arbejde indebære at der er tid og ressourcer til at varetage det enkelte barns 

behov. At man er faglig klædt på til de forskellige problem stillinger så som ADHD, asperger, for 

tidlig fødte børn mm. 

10. god nomering 

4. Ledelse 

1. få institutionen til at føle ejerskab for opgaven 

2. Det er vigtigt med et fælles fodslag i personalegruppen, så alle handler udfra samme forståelse og 

kender til evt. handleplan.  

3. Fælles supervision i personalegruppen og tid til planlægning er vigtig 

 

Bilag 4: ”Hvilke kompetencer mener du mangler på jeres institution for at kunne udføre et ’godt 

OBS-arbejde’?” 

Alle udsagn vurderet og kategoriseret i 4 (5) grupper 

(enkelte udsagn, eller dele deraf, kan forekomme flere steder) 

1. Special- specialistviden, inklusionsfaglighed, specialpædagogik, sparring m/ 

ressourcepersoner 

1. implementering af inklusions mindset ud i alle kroge 
2. viden om spec.pæd., efteruddannelse 
3. Endnu mere special viden.  
4. Supervison som en fast del.  
5. Hvordan giver vi hinanden bedst mulig sparring.  
6. Viden om sproglig udvikling. 
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7. Mere faglig sparring fra psykologer. Både i forholdt til det Mere samarbejde med psykologerne 
konkrete i det arbejde med barnet men i høj grad også i forholdt til coating og supervision af 
personalet.  

8. de at der var en fast psykolog tilknyttet huset som rummer en gruppe med obs pladser.  
9. Mere viden omkring hvordan vi hjælper disse børns forældre i hverdagen og hvor forældrene kan 

hente hjælp 
10. Generel større viden omkring autisme, adhd, og sensitive børn. 
11. Fælles sprog og uddannelse 
12. større fælles faglig forståelse for  obs børnene og fælles handlings strategier og general forståelse 

og accept  for inklussion 
13. I nogen grad mere information om pædagogik og straegier i forhold til børn med særlig behov. 

Strategier/handlemuligheder i forhold til børn med voldsom udadreagernede adfærd 
14. Forståelse og tid til samarbejde på stuerne omkring det enkelte obsbarn 
15. Supervision 
16. de obsbørn vi har er af meget forskellig karakter, så vi prøver at tilegne os viden om de specifikke 

vanskaligheder de børn har. vi har en dygtig obspædagog som rummer de kompetencer vi har 
beskrevet.- men vi kunne bruge en bedre normereing, fordi vores obsbørn ofte har brug for at være 
i mindre grupper og vores obstimer slet ikke rækker til det behov. 

17. Mere viden omkring de udsatte børn evt, i form af kurser 
18. At kunne tænke i og analysere mulighederne der evt. kunne være. 
19. Faglig viden om konkrete emner, så det er muligt at følge nyeste forskning indenfor området. 

Vigtigt at have sin viden opdateret løbende for at kunne yde et kvalitets fuldt stykke arbejde. 
20. bedre sparring personalet imellem og tid hertil 

 

2. Mere tid, flere ressourcer. Mindre DJØF, mere ro til arbejdet 

1. mere personale og mere tid til at støtte børnene 
2. Tid/voksne nok til at kunne være på forkant af begivenhederne. Viden om "anderledes adfærd" 
3. mere tid 
4. Vi mangler tid og fordybelse. Endnu mere uddannelse, selvom vi hvert år sprænger 

kursusbudgetterne. værktøjer til formidling (eks statusoplæg)Ønske om ikke at blive frustreret over 
beslutninger taget fra oven og langt væk fra hverdagen. 

5. Mindre papirarbejde og mere tid til at være der hvor vi er ansat til- hos børnene. Der er gået 
fuldstændig DJØF i vores arbejde, hvilket jeg med snart 40 års erfaring må konstatere IKKE har givet 
de handiccappede flere ressourcer. 

6. Arbejdsro!!! Vi er en lille enhed, der har arbejdet med obspladser i mange år. Og det at have 
frygten for om vi bliver lukket ned eller får lov at overleve, fremmer på ingen måde vores arbejde. 
Vi ved vi kan vores arbejde og det kan vi blandt andet fordi vi er den lille enhed vi er! 

7. Tid til fordybelse  
8. Ressourcer ift til pædagog timer som i den grad er blevet skåret på igennem de sidste år. Gerne 

mere videreuddannelse. 
9. Vi mangler tid og hænder !!!! 
10. vi mangler tid til formidling. 

 

3. Generelt mere uddannelse hos personalet - redskaber 

1. endnu større pædagogfaglighed.  
2. Viden og erfaring 
3. Yderligere uddannelse af alle faggrupper er altid godt, men specielt pædagoger, der er nye indenfor 

området har behov for yderligere uddannelse 
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4. Større indblik i alle børnene 
5. Nemme tilgænglige observationer, skriflighed. Overblik 

4. Ikke noget – vi har. Det kører 

1. Umiddelbart ingen i forhold til de børn vi har p.t. 
2. ? 
3. Vi har to medarbejdere fra  obs gruppe som supplerer hverdagen på en faglig måde. 
4. Vi har fys, ergo, og specialpæd. viden og erfaring i huset. Og en god og lang tradition, og 

ledelsesmæssig opbakning i forhold til uddannelse inden for de problemstillinger vi ikke er bekendt 
med eller hjemme i.  

5. Vi kender mange syndromer, udviklingsafvigelser, somatiske og børnapsykiatriske diagnoser, 
tosproget og multi kulturelle probelmsteillninger , og vanskeligheder opstået på social baggrund.  

6. Der mangler altid viden når  en ny og anderledes psoblemstilling dukker op.  Så søger man straks 
viden og uddannelse i det, som ansvarlig medarbejder og lederen bakker op. 

7. Ved ikke - men løbende udvikling og dygtiggørelse er helt afgørende for en meningsfuld pædagogik 
8. ???????? 

5. Og:  

1. Jeg kender ikke personalet godt nok i forhold til dette. 

2. Anerkendelse 

Bilag 5: ”Er der på din institution på anden vis et særligt ledelsesmæssigt fokus på arbejdet med 

OBS-børn? Beskriv kort” 

Alle udsagn er vurderet og kategoriseret i 2 (3) grupper 

(enkelte udsagn, eller dele deraf, kan forekomme flere steder) 

1. Konkrete ledelsesmæssige og/ eller organisatoriske tiltag, der viser særligt ledelsesfokus på 

OBS-opgaven 

1. Vores gruppe er på 2 børn, der kan fordeles på flere børnegrupper eller enheder. Obspædgogen 
rykker sig efter hvilken børnegruppe, barnet er i og bidrager til . Ledelsen er med til at prioritere 
opgaverne samlet i i institutionen. 1 leder har særligt ansvar for vores 3 medarbejdere, der 
arbejder med inklusion. for implementering af inklusionsmindset, udvikling af procedurer, der 
understøtter både " sagsgang " for det enkelte barn og for den måde vi tænker inkluderende på, 
struktur m.m. 

2. Ledelsesteamet (4 daglige ledere) samt inklusionpædagog har dilaog om alle børn med særlige 
behov ca. hver 2.måned 

3. I og med at vores OBS gruppe er nedlagt har vi nu et særligt ledelsesmæssigt fokus på inklusion af 
disse børn - hvordan det pæd arbejde tilrettelægges bedst muligt 

4. Ja 
5. Børn tages op på p-møder, og i ledelsesforum 
6. meget angageret og lydhør forståelse fra leder 
7. Den daglige leder er meget opmærksom på børn med særlige behov. Vedkommende handler hurtgt 

og effektivt hvis der opstår akutte problemer. 
8. lederen har et særligt ledelsesmæssig fokus på arbejdet med obs børn og deres familier 
9. Der bliver lavet statusrapport og tværfaglige møder 2 gange årligt. (forældrearbejdet) 
10. Lederen har som en naturlig ting, et særligt ledelsesmæssigt fokus på arbejdet med OBS børn, da vi 

igennem mange år har inkluderet børn med særlige behov. 
11. Nej 
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12. børnene bliver evalueret løbende på et ledelseteam møde for sikre korekt placering og fordeling af 
timer 

13. Fordelingen af obstimerne, tages jævnligt på på ledelsesteammøde. Ledelsesteamet holder også 
jævnligt møde med obspædagogerne for at følge op på de enkelte børn 

14. har flere OBS pladser. obspædagoger og imklusionspædagog har timer 
15. begyndende samarbejde og retningslinier 
16. der skrives handleplaner 
17. At følge udviklingen gennem samtaler med personalet og være OB's på om personalet har brug for 

særlig hjælp i.f.t opgaven. 
18. Ja - informationsnivauet er højt. Altid mulighed for ledelses mæssig deling af viden, erfaringer i en 

sag. Leder som sparringspartner og underskriver/ansvarlig for evt. papirer 
19. Der er ledelsesmæssig foklus på OBS børnene, vi har special enhed, så det får sin helt egen plads, 

da det fysisk har sit eget rum. Der gives fysisk plads og mulighed for medarbejderne at arbejde med 
OBS børnene 

2. Vedrørende ’kultur’ på institutionen. Fx: ’vi løser opgaven 

1. Menneskesynet 
2. Vi har en gammel og fasttømret kultur, som bygger på at have noget på hjertet og at alt kan lade sig 

gøre-frihed og tillid til den enkelte. Får vi en opgave så løser vi den sender ikke børnene videre. 
Respekt 

3. Der bliver næsten altid taget hensyn til obs børnene. Det tværfaglige arbejde prioriteres højt. 
4. At OBS børnene behandles som ligestillede med normalbørn 
5. Plads til alle 
6. Vi er meget opmærksomme på forældrene. Der bliver lavet statusrapport og tværfaglige møder 2 

gange årligt. 
7. ja. og det kan ikke skrives kort. men: der har til nu været stor fokus på at alle er ligeværdige og har 

lige ret til oplevelser og muligheder så langt, som det er muligt, ønskeligt og gavnligt for den 
enkelte og alle andre. spørgsmålet er ikke om det kan lade sig gøre, men hvordan. 

8. Focus på plads til forskellighed og rummelighed. 
9. Vi har sammen med ledelsen fælles fokus på arb med OB's børn 
10. Forskellighed er en styrke og det har alle børn brug for at lære. Alle børn har ret til at blive 

inkluderet i ligeværdige fællesskaber. Dog kan der være perioder hvor barnet ikke ønsker eller 
magter denne inklusion og så skal det også være en mulighed. Det er nødvendigt med et vist antal 
obs-plader i institutionen for at normalitetsbegrebet har en god og konstruktiv modspiller. 

11. en istitution som skolegades børnehave er gennemsyret af en lyst til at inklusionen af alle børn skal 
lykkes på alle niveauer, om det så er ledelsen, pædagogerne, køkkenpersonale, chauffører etc. 

12. vi har beskrevet aftaler vedrørende obspædagogens vilkår i hele institutionen.- det er meget 
forskelligt hvordan de arbejder fordi børnene er mege forskellige.- fokus er på at tilgodese det 
enkelte barns særlige behov.-og den måde obspæd. indgår i fællesskabet med de andre børn og 
voksne.- 

13. Ja i høj grad. Man skal ville OBS børnene også som leder. Forretningsgange og ikke mindst stor tillid 
til personale. Være en ildsjæl. 

14. stor fokus på inklusion 

3. Diverse 

1. ???????? 
2. jeg er ny og ved meget llidt endnu 
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Bilag 6: ”Beskriv kort hvad du synes at I er særligt gode til på din institution med hensyn til 

arbejdet med OBS-børnene” 

Alle udsagn er vurderet og kategoriseret i 2 (3) grupper 

(enkelte udsagn, eller dele deraf, kan forekomme flere steder) 

1. Konkrete særlige faglige tiltag, herunder brug af OBS-pædagoger eller andre 

ressourcepersoner 

1. vi er inkluderende, har fokus på beskrivelser, arbejder med SMITTE og LP handleplaner 

2. inklusion af obs børn samt trække på OBS pædagogernes faglighed og viden om specialpæd 

3. Vi er i øjeblikket en ekstra obs-pædagog i instit. Der er stor lydhørhed for nye tiltag - og de faste 

pæd., har også selv gode overvejelser og ideer. Vi er gode til at ændre /tilpasse rutiner og 

aktiviteter. 

4. Faglig kendskab til mange forskellige obs.børn. Erfaring med samarbejde til eksterne hosp. - læger - 

PPR - børn og fam. - handicap og psyk. - hjælpemiddel afd. - ergonomisk indretning - vi er gode til at 

tilrettelægge en hverdag så børn med særlige behov får samme muligheder som andre, hvor det er 

hensigtsmæssigt for dem, eller tilpasse aktiviteter så der er muligt for alle der har glæde af det at 

deltage. Vi er gode til at beskrive, undersøge obs børnene og er anerkedt for det af andre - og har 

gode erfaringer med samarbejdet med de eksteren systemer, ligesom vi er gode til forældre og 

familie samarbejdet og har erfaring med familie strukturer som ikke er helt almindelige og 

ressourcestærke. 

5. god forståelse af obs pædagogernes arbejde . generalt god forståelse af børn med særlige behov 

6. Vi er gode til at dele dem op i små grupper således vi samarbejder tæt med OBS pædagogen om 

det barn med specelle behov. 

7. vi er særligt gode til at være fleksible, lave gode handleplaner, udviklingsbeskrivelser, tlgodese 

barnets særlige behov og både understøtte barnets egne initiativer, samt inkludere dem i 

fællesskabet udfra barnets behov. 

8. vi er særlig gode til at være strukturede og lave samarbejde med vores obs-pædagoger, i små sog 

store grupper. 

9. Vi er gode til at dele dem op i små grupper således vi samarbejder tæt med OBS pædagogen om 

det barn med specelle behov. 

10. vi er særligt gode til at være fleksible, lave gode handleplaner, udviklingsbeskrivelser, tlgodese 

barnets særlige behov og både understøtte barnets egne initiativer, samt inkludere dem i 

fællesskabet udfra barnets behov. 

11. Engageret OB's medarbejder, fællesskab omkring OB's børn 

2. Holdninger – kultur på institutionen, erfaring 

1. den pædagog vi har har en stor faglighed og et kæmpe engagement og iderigdom. Vi er ret nye i at 

have en OBS gruppe 

2. at prøve at få børnene til at være en del af børnegruppen men også med respekt for at nogle børn 

har svært ved at rumme fællesskabet og til tider har brug for enetid/små grupper 

3. Fokus på barnets trivsel og læring - struktur, forudsigelighed, guide 

4. støtte og inkludere obs børn 

5. Vi har kollegaer der har mange års erfaring med OBS børn 
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6. erfarende folk der kæmper for så rimelige forhold som muligt at give et godt børneliv på trods 

7. Give børnene ne god og overskuelig hverdag. Er tæt på det enkelte barn. Være imødekommende 

og tilrettelægge det pædagogiske arbejde så det bliver en del af et større sammenhæng. 

8. at give alle børn plads og rum  samt trivsel og læring 

9. At vi møder børnene hvor de er og sammen kører vi videre. 

10. Rummelighed og hensyntagen til det enkelte barn. Forældresamarbejde. Tværfagligt samarbejde. 

Åbenhed omkring barnets problematikker. 

11. At de i samspil med normale børn kan spejle sig selv og deraf drage erfaringer med mulighed for 

voksenstøtte 

12. Lille enhed, nærvær, rummelig, tydelige voksne som sparrer og støtte hinanden i det fælles 

pædagogiske arbejd e. Ud i naturen, højt til loftet, børn der bliver behandlet på samme vilkår 

som"normale" bøn. Børn der bliver set som individ. 

13. at arbejde inkluderende, se børnenes ressourcer i stedet for begrænsninger, godt 

forældresamarbejde, kollegial supervision/guidning 

14. Vi er meget rummelige. Vi er gode til at tro på det bedste i barnet. Gode til at skabe raltioner til 

andre børn. (inklusion) Vi er gode til at skabe udvikling og tager med udgangspunkt i det enkelte 

barn på ture i små grupper, kreative aktiviteter, læring, stiller rimelige krav, Vi er tydelige voksne, 

med hjertet på rette sted, fordi vi elsker når børn er forskellige. 

15. Kendskab til og rummelighed i forhold til forskelligehed, forskellige behov. Faglig kendskab til 

mange forskellige obs.børn. Erfaring med samarbejde til eksterne hosp. - læger - PPR - børn og fam. 

- handicap og psyk. - hjælpemiddel afd. - ergonomisk indretning - vi er gode til at tilrettelægge en 

hverdag så børn med særlige behov får samme muligheder som andre, hvor det er hensigtsmæssigt 

for dem, eller tilpasse aktiviteter så der er muligt for alle der har glæde af det at deltage. Vi er gode 

til at beskrive, undersøge obs børnene og er anerkedt for det af andre - og har gode erfaringer med 

samarbejdet med de eksteren systemer, ligesom vi er gode til forældre og familie samarbejdet og 

har erfaring med familie strukturer som ikke er helt almindelige og ressourcestærke. 

16. Vi er særligt gode til i samarbejde med børn og forældre og tværfaglige samarbejdspartnere at 

skabe et børnehaveliv der er stimulerende og som løfter det enkelte barn. 

17. Inklusion, ikke som påduttet og kunstigt tænkt redskab - men som en helt naturlig måde at være 

sammen med andre i et fællesskab, der forpligter 

18. Vi er gode til at rumme alle slags børn, hvilket i den grad hænger sammen med 

forældresamarbejdet, hvor vi har tæt samarbejde med alle forældre. Dette samarbejde er godt 

givet ud, da det skaber trygge rammer for barnet. Dette er muligt for os, da vi er en lille enhed, 

hvilket giver en følelse af nærhed i alle relationer. 

19. At inkluderer obs børn i børnehavens miljø, uden hensynstagende til om det andet barn er på en 

normal eller en obsplads. Alle har værdi i fællesskabet, ligegyldig hvad du har med dig i din rygsæk. 

Samtale med forældre til børn på obs-pladser, og få de lidt svære ting sagt 

20. At arbejde inkluderende. At se og møde de enkelte børn som de er. Ser på resourcer frem for 

begrænsninger.  Godt forældre samarbejde. 

21. inklusion, og arbejdet med at styrke de svage sider som OBS barnet end måtte have 

22. Det tværfaglige samarbejde. Turde at gøre en forskel. Ildsjæl. Se barnet som den det er om det er 

OBS eller ej. Vi har alle "fejl" vi skal alle øve os. Turde at stille krav, turde fællesskabet. Men undgå 

"overgreb" på børnene ikke fællesskab for enhver pris! 
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23. Vi er gode til at løbe stærkere end menneskeligt muligt i længden. 

24. At arbejde med at de så langt det er muligt er en del af den store børnegruppe 

25. Børn bli´r bedre til at håndtere hverdagen 

26. både at lave skærmede miljøer og muligheder for  inklusion ,og udf 

27. vi arbejder anerkendene, er lyttende og prøver at give plads og rum f.eks når børn har brug for ro 

eller ligende. 

28. At arbejde med dem ud fra de udfordringer de har. Give dem fællesskaber som de udvikles og 

trives ved. Have en tæt kontakt til forældrene så der opleves sammenhæng i barnet liv. 

29. At se det enkelte barns behov, selvom vi ikke altid kan give det optimale tilbud 

30. at skabe naturlig inklusion: børnevalgt ikke voksen valgt 

31. at inkludere, at arbejde efter børnenes individuelle behov og tæt forældre samarbejde 

3. Diverse 

1. ???????? 

2. ? 

 

Bilag 7: ”Hvilke kriterier burde efter din mening ligge til grund for fordeling af OBS-pladser i 

Silkeborg Kommune? ” 

Alle udsagn er vurderet og kategoriseret i 2 (3) grupper 

(enkelte udsagn, eller dele deraf, kan forekomme flere steder) 

1. Forsøg på ’objektive’ beskrivelse af kriterier 

1. Både objektive vurderinger som test mm, men også subjektive vurderinger som familiens samlede 

resourser 

2. Viden om det fællesskab barnet indgår i, den pædagogiske viden og praksis samt barnets måde (?) 

3. objektivt vurderet behov 

4. For at sikre ekspertise og faglighed er det vigtigt ikke at spille obs-pladserne for meget op. Jeg 

mener der er meget at finde på det faglige plan ved at have flere obs-pladser samlet 1 sted, fremfor 

at de er spredt med fx kun 1-2 obs pladser hvert sted. Det er børn med særlige behov, der som 

oftest kræver en særlig viden og tilgang og ikke blot mere tid. 

5. Barnets behov, at barnet så vidt muligt ikke skal skifte institution, så en lokal forankring der hvor 

det giver mening, 

6. Viden om det fællesskab barnet indgår i, den pædagogiske viden og praksis samt barnets måde 

7. objektivt vurderet behov 

8. I udgangspunkt burde fokus være barnets bopæl og skoledistrikt 

9. barnets ressourcer, personale kompetaencer, retten til at finde en der ligner mig for barnet 

10. institutionens beliggenhed, antal af udsatte børn, 

11. Der hvor det gavner barnet at få ekstra opmærksomhed/resourcer til at møde dets behov. Hvor 

barnet har brug for specifik tilbud med personale der har kompetencer til at gøre en god forskel i 

barnets trivsel og udvikling. 
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2. Udgangspunkt primært i ’barnets behov’  

1. barnets behov 

2. Barnets behov for støtte 

3. Svært at svare på: Hvad er en OBS-plads (før, idag og fremover). Kriterier fremover kunne være: når 

der er afdækket et behov for en særlig indsat overfor et barn der har brug for at blive "skærmet" i 

dele eller hele dagen 

3. Diverse 

1. Det har jeg ikke overvejet 

Bilag 8: ”Hvordan kan man eventuelt sikre en mere fleksibel tildeling af ressourcer i kommunen 

med hensyn til fordeling af OBS-pladser?” 

Alle udsagn er vurderet og kategoriseret i nedenstående 2 grupper. 

(enkelte udsagn, eller dele deraf, kan forekomme flere steder) 

Centrale kriterier? – Færre institutioner? – Bevare specialistviden – Ressourcer følger barnet – 

Hvem visiterer?  

1. Faktisk ved at have mere faste kriterier. 

2. For enkelte børn og forældre betyder det at være i det nære miljø meget, og for dem er en fleksibel 

tildeling optimalt. Man kan derfor afsætte x antal pladser som værende "flyvende". Man skal dog 

være meget opmærksom på ikke at gå på kompromi med den faglighed som barnet har behov for 

for at kunne udvikle sig. 

3. Institutionslederen kan visistere ud fra de kriterier, der fastlægges centralt. Så vi har løbende 

visitering og dermed optimal udnyttelse af ressourcerne. 

4. Hvis fokus holdes på af OBS grupperne er en midlertidig foranstaltning hvor opgaven er at 

udplacere barnet i det optimale pasningstilbud, så ville ressourcerne automatisk være flytbare efter 

behov 

5. Vi anbefaler at man etablerer to centre bl.a for at bevarespecialistviden og lyst og kærlighed til at 

arbejde lige med disse børn Vi har anfaler for at støtte familierne er der tilbydes kørselsordning 

som en del af tilbuddet 

Udgangspunkt i barnet & institutionen 

1. fleksibiliteten må ikke gå ud over kvaliteten 

2. jeg er mere interesseret i at undersøge børnenes trivsel ved at spørge dem. tjekke børnenes trivsel 

3. Ved at afdække behovet i de enkelte Institutioner.- 

4. Hæve grundnormeringen med x-antalt timer 

Bilag 9: ”Her er du velkommen til at skrive andet, som du mener, har betydning for et godt OBS-

arbejde i Silkeborg Kommune” 

Alle udsagn vurderet og kategoriseret i 5 grupper: 

Ikke alle udsagn er entydigt placeret, et par stykker går igen flere steder 
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1. Faglighed i medarbejdergruppen, hvilken faglighed?- Samarbejde mellem faggrupper 

1. et tæt samarbejde obs grupperne imellem. Stor faglig viden. Fornuftig fordeling af obs pladser i 

hele kommunen ..ikke kun obs pladser i centrum 

2. Kompetente voksne der gives plads til dette krævende og givende udviklende arbejde. 

3. Forældre til en nogen obs børn hos os giver ofte udtryk for, at det har været svært at få den rette 

råd og vejledning til den praktiske hverdag derhjemme, mens der er kaos og krise. F.eks. mens man 

venter på udredning, afklaring af, hvad der er på spil, og hvad tiltag der tilbydes m.m.   

4. Prof. personale i bh. mv. har dels en faglig indsigt og de kan få hjælp fra psykologer, inklusions 

pæd.,  intern fagligsparring, sparring på k-møder, kurser osv.   

5. Det kan være vigtigt med en samlet, tværfaglig, tværsektoriel, og helhedsorienteret tilgang og 

indsats omkring det enkelte obs. barn, hvor dét er et behov.   

6. Hos os, har vi et årligt statusmøde med forældrene, med indbydelse til alle relevante parter 

omkring barnet. (derudover kontakt og samarbejde paterne imellem efter behov). Og så er der lige 

fritidsdelen. Vi kunne godt have mange af disse børn med f.eks. til spejder og sport - især med en 

ledsagerordning, for de sværest ramte, hvad endten de er socialt, fysisk,adfærdsmæssigt eller på 

anden vis ramt. 

7. Det har stor betydning at børn og forældre selvom målsætningen er ens, kan blive behandlet 

forskelligt, og dermed kan vi rumme de forskelligheder  og meget forskellige problemstillinger vi 

møder. Et højt fagligt niveau, specailpædagogisk viden, stort tværfaglig samarbejde. Kontinuerlig 

faglig udvikling og tilegnelse af ny viden og forskning inden for vores område og nærmeste 

områder. 

8. I det øjeblik vi begynder at generalisere om børn med særlige behov, spiller vi fallit. Prisen for ikke 

at tænke den enkelte ind i de store rammer, bliver for stor. Og indsatsen meningsløs. Hvis vi vil tage 

OB's arbejdet seriøst og være stolte af Silkeborg Kommunes tilbud og indsats her - skal vi turde 

lytte til dem der kan gøre os klogere på det enkelte barn, handle hensigtsmæssigt og respektere at 

særlige behov kræver særlige tiltag. 

2. Små contra større (store) enheder. Fysiske rammer m.v. Mulighed for flere aktiviteter 

samtidigt 

1. Hvis godt obs-arbejde skal lykkes, er det nødvendigt med voksne nok til at være tæt på for at guide. 

De fysiske rammer i inst. skal også være i orden, således at der er rum nok til at obs-børnene kan 

deltage i aktiviteter med en mindre gruppe børn ad gangen, og ikke hele tiden er nødt til at 

navigere i en stor børnegruppe. Viden omkring børn med særlige udfordringer er også en 

nødvendighed. 

2. At vi har mulighed for at udvikle os i små enheder, hvor der er plads til spontanitet og individuelle 

hensyn! 

3. VIGTIG VIGTIG!!! Bevar de små enheder....... Alt andet er på ingen måder gavnligt for børn med 

særlige behov. 

4. løbende videre uddannelse af personalet. overskuelige institutioner. tværfagligt samarbejde. god 

nomering 

5. Jeg er overbevist om at et godt OBS-arbejde bunder i nærhed med børn og forældre, som ofte kun 

kan skabes i de små enheder. Tit "drukner" det gode OBS arbejde i de store institutioner, da der er 

for mange personer indover barnet hverdag. 
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6. At disse obs-pladser ikke bliv enkelt inkluderet ude i de enkelte institutioner. Obs-børn har nemlig 

brug for andre obs-børn og spejle sig i, samtidig med at de færdes bland normalfungerende børn. 

Ligeledes har forældre til obs-børn også brug for at mærke at der er andre der er i samme båd som 

os. Børnene føler sig på den måde ikke så udstille og anderledes og det gør deres forældre heller 

ikke. Det giver forældrene ro og mulighed for nætværksgrupper.  

7. Små overskuelige institutioner, hvilket er nemmere at rumme for børn med vanskeligheder. 

Mulighed for at arbejde tværfagligt. En personale gruppe der har erfaring med OBS- arbejde, og 

dermed mulighed for faglig sparring. At der på institutionen er en god normering, så der er 

mulighed for at give børnene de resourcer der er behov for, for at støtte deres udvikling, og 

mulighed for inklusion. At personalet løbende får mulighed for at videre uddanne sig. 

8. At der er det antal pladser/andre muligheder til denne gruppe børn, som ikke trivses i store 

grupper og ofte ikke kan sortere i mængden af stimuli, så de belastes unødvendigt. 

3. Ressourcer – tid til opgaven, tid til barnet, forældrene 

1. Personalet skal være klædt på til arbejdet og normeringen skal være god (hænder nok), så man kan 

tilgodese hele gruppen af børn. Det skal gerne være et godt miljø for alle at færdes i og det kræver 

noget ekstra, når der er børn med særlige udfordringer 

2. Der skal være afsat tilstrækkeligt ressourcer til børnene.  

3. Få børn  

4. Voksne nok til at tage sig af dem, så deres tid i børnehaven bliver en succes.  

5. Der mangler timer til at give råd og vejledning til forældre/hjemmet, til dem som har behov og 

ønsker det.  (det gælder også hos os/fra os, når behovet rækker ud over den almindelige sparring i 

hverdagen, og når indsats og tiltag i børnehaven ikke umiddelbart let overføres til hjemmet)  Det 

gælder både mens problemerne afdækkes, og når der evt. er kommet et ”navn” eller 

diagnose/afklaring på det. I al den tid er disse familier meget alene med deres særlige og ofte store 

problem. Det gælder ikke mindst familier med obsbørn, der senere får en alvorlig omsiggribende 

psykiatrisk diagnose. Forældrene udtrykker ofte stor usikkerhed og bekymring omkring skiftet til 

skole, for deres barn med særlige forudsætninger og behov.  Det har til nu været svært for dem at 

få klarhed over tilbud og muligheder. Og svært for dem at være aktiv del, med reel indflydelse på 

valget mht. deres barns skolegang/skoleplacering. Og hvad, hvis det ikke går…… (det har mange 

oplevet før i deres barns liv)  

6. Ide kunne være at spørge forældre som har børn op obs-pladser, hvordan de mener deres barn 

inkluderes bedst muligt, så det bliver set, hørt og forstået som den de er. 

7. Det vigtigste for at det gode OBS arbejde skal lykkes er at der er hænder nok.  

8. Godt OBS arbejde er for mig lig med at inklusionen er lykkedes, og det kan kun ske hvis 

normeringen er til det. 

9. Hvus inklusion skal være andet end en spareøvelse er man nødt til at indse, at det ikke er 

hensigtsmæssigt at inkludere alle børn i dagtilbud, nogle børn fortjener et special tilbud både for 

deres egen og ikke mindst de normalt fungerende børns skyld. Vi taber flere og flere "almindelige" 

børn på gulvet fordi alle ressourcerne går til de mange børn med specielle behov - det er hverken 

korrekt eller fair. 

10. Jeg tænker med alle de børn til så få pædagoger er vi med til at skabe OBS børn.. 

11. Det kan være meget vanskeligt at være for rigid i tildelingen fordi jeg mener det er mere kompleks 

og mange grunde til at det lykkedes/ikke lykkedes at inkludere barnet med viden om dets 
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udfordringer. Jeg tænker at vi ikke kan komme udenom at det betyder noget, hvilke resourcer vi 

har til rådighed, og hvor mange børn der kunne trænge til større opmærksomhed i gruppen. Det 

betyder også noget hvordan rammerne er for arbejdet og personalets kompetencer er til at skabe 

udvikling og trivsel. 

4. Visitationsprocedure, flexibilitet 

1. Det med faste visistationstider gør at der kan være en periode uden et OBS barn. Det kunne vi 

udnytte bedre ved løbende visitering. 

2. At der oprettes pladser ad hoc. 

3. Hvis et barn har behov for en obs plads fra fx 1. august eller 1. september, skal man nu søge 

allerede 15. februar - være klar med papirene. Dvs. reelt skal man have fundet ud af at barnet har 

et behov og gå i gang med papirarbejet allerede omkring jul. Det er i meget god tid, da det måske 

først er tættere på børnahavestart for de mindre børns vedkommende, at man kan se at barnet 

ikke vil kunne trives og udvikle sig på en almindelig plads. Der sker rigtig meget i et barns udvikling 

fra det er 2-3 år. Så jeg kunne ønske et mere fleksibelt system ift. at søge om en obs plads. 

4. Enkelte og fleksible obspladser begrænses til det minimale fordi det kgiver ensomhed hos barnet 

familien og pædagogen. Med hensyn til visitation kunne jeg godt tænke mig en smidigere sagsgang. 

Børneindtag gives hele året og ikke 2 gange om året. Institutionspersonale med i 

visitationsudvalget.  

5. Jeg åben overfor graduerede timme resourcer. 

6. Når barnet er udredt skal det hurtigt vurderes, om barnet skal forblive på en obs plads eller 

omvisiteres til en pgf.32 plads (handicapplads). 

 

5. Klarere beskrivelse af OBS-børn.  

1. Generelt gør det sig gældende at vi mangler en klar defination af hvad en OBS plads er!  

2. Skulle OBS- pladser mon ikke hellere hedde speciel børnehave - jeg oplever ikke at børnene 

visiteres til andet end skole. 

3. Mon obs pladser er et midlertidig tilbud hvor formålet er at observere og udrede barnet eller er det 

ikke mere et "stationert" tilbud, hvor barnet først kommer videre når det skal visiteres videre i 

skole.  

6. Tilstedeværelse af pædagogfaglige kompetencer, primært ’personlige kompetencer’: empati, 

rummelighed, hensyn til barnet, at kunne høre ’barnets stemme’ – at kunne ’se barnet’: 

1. I højere grad at inddrage barnets stemme. Kigge observere efter trivsel (og herefter læring) 

Menneaskesynet i personalegruppen er afgørende i forhold til at opnå inklusion. Lad mig være som 

de andre er jeg optaget af i forhold til at inkludere enkelte børn. Balancen imellem obs og 

almindelige børn har stor betydning i en gruppe. Erfaring fra columbus viser at det er 

hensigtsmæssigt at der er ca en trediedal obs børn og 2/3 almndelige børn i en fast gruppe. Her 

føler ingen sig alene og sammen lærer de livets mangfoldigheder. Ville gerne have haft interwiev af 

børn har prøvet at være enkelt inkluderet og som nu er kommet i trivsel efter at være blevet en del 

af en gruppe. 

2. Alfa og omega er at der er "plads" til børnene i daginstitutionen, både fysisk og psykisk. Personalet 

skal være klædt på til arbejdet og normeringen skal være god (hænder nok), så man kan tilgodese 
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hele gruppen af børn. Det skal gerne være et godt miljø for alle at færdes i og det kræver noget 

ekstra, når der er børn med særlige udfordringer 

3. Der skal være afsat tilstrækkeligt ressourcer til børnene.  

4. Få børn  

5. Voksne nok til at tage sig af dem, så deres tid i børnehaven bliver en succes.  

6. focus på det gode i barnet. Har oplevet tideligere at børn med vanskeligheder, bliver set på som 

KRÆVENDE, BESVÆRLIGE børn.....grundet at ressourcerne til at tage sig af dem ikke har været der. 

Barnet føler sig som en fiasko. Det skær mig i hjertet. Hos os er de ønsket og elsket! 

7. Andet som er vigtig vedr. obs.børn: De er også bare børn, der som alle andre børn, gerne vil have et 

sjovt og godt barneliv. Derudover: Forældrenes oplevelse af det kommunale tilbud kunne være 

vigtig at kende – hvad er godt, skidt, forslag. (kunde tilfredshed – føler de sig hjulpet, opgaven løst. 

Også på den lange bane?)  


