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Kom godt fra start!

Velkommen i Sønderborg 
Kommunes dagtilbud



Kære forældre
At begynde i dagtilbud er et stort skridt – 
både for dit barn, men bestemt også for 
dig som forælder – og der venter en ny og 
spændende tid. Den første tid er fyldt med 
mange nye indtryk, som dit barn skal forhol-
de sig til. Der er alle de nye legekammerater, 
det pædagogiske personale og en ny hver-
dag. 

I Sønderborg Kommune lægger vi stor 
vægt på, at dit barn trives og har det godt i 
dagtilbuddet. En ny hverdag med udvikling 
og læring skal indfinde sig, og det er vigtigt, 
at vi alle gør vores for, at dagpleje/vuggestue/
børnehavestarten bliver så positiv som 
muligt, så dit barn kan nyde tiden i dagtil-
buddet. Du har, som forælder, sikkert store 
forventninger til dagtilbuddet, ligesom vi 
også har forventninger til dig.

Vi anerkender, at forældre har en central 
rolle i forhold til at styrke det enkelte barns 
trivsel, udvikling og læring i dagtilbud. 
Derfor vægter vi forældreinddragelse højt 
- både den formelle forældreinddragelse i 
form af bestyrelsesarbejde, men også den 
uformelle, som finder sted i mødet mellem 
forældre og fag-professionelle i dagligdagen 
og digitalt. 

Det skal være attraktivt at involvere sig som 
forælder. God forældreinvolvering handler 
om et positivt samspil mellem barn, forældre 
og daginstitution.

Det er vores fælles og fornemste opgave, 
at dit barn får en tryg og god hverdag i 
dagtilbud og får mulighed for at blive så 
dygtig som det kan. Dét mål lykkes kun, 
hvis du, som forælder, er med hele vejen 
og deltager aktivt i dit barns institutionsliv. 
Dit engagement er en forudsætning for en 
positiv udvikling og er med til at skabe 
trygge rammer for børnene, så de har mod 
på at deltage i verden.

I Sønderborg Kommune arbejder vi ud fra 
”Kvalitet i dagtilbud og skoler - En helheds-
plan for Børn og Uddannelse”. Her er der, 
med afsæt i forskningen, fokus på at skabe 
de bedste rammer for børnenes trivsel, 
udvikling og læring via en høj kvalitet i 
kommunens dagtilbud og skoler. Helheds-
planen rummer en række anbefalinger, 
som udgør dagtilbuddenes og skolernes 
arbejdsgrundlag. 
Læs mere på Borger | Sønderborg Kommune 
(sonderborgkommune.dk) under Børn og 
Uddannelse

Vi byder jer velkomne i Sønderborg 
Kommunes dagtilbud.

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune
Børn, Uddannelse og Sundhed

Connie Buch
Dagtilbud -  og Læringschef 

https://sonderborgkommune.dk/
https://sonderborgkommune.dk/
https://sonderborgkommune.dk/


Forældreinddragelse
Som forælder har du mange muligheder 
for at involvere dig og holde dig opdateret 
om dit barns hverdag i daginstitutionen. 
Nogle ting skal du deltage i, og andre kan 
du selv vælge. Med den selvvalgte deltagel-
se, som eksempelvis forældreråd og 
bestyrelsesarbejde, har du mulighed for 
at præge daginstitutionen med dine inputs 
og din viden som forælder.

Aula
Aula er den landsdækkende kommunikati-
onsplatform, som er taget i brug i Sønder-
borg Kommunes dagtilbud. Platformen er 
den samlede indgang til sikker og bruger-
venlig kommunikation mellem forældre, 
skole og SFO. 

Med Aula har du et let tilgængeligt redskab, 
som gør det nemt og overskueligt at tage 
del i dit barns hverdag og udvikling fra 
dagtilbud til 9. klasse. Aula tilbyder en ræk-
ke brugervenlige funktioner, som fx 
en beskedfunktion, en opslagstavle med 
vigtige informationer og en kalender.

Forældre og pædagogisk personale tilgår 
Aula med Unilogin, som er unikt for alle 
brugere. Vejledning i at finde sit personli-
ge Unilogin kan fås hos det pædagogiske 
personale. Hvis du allerede har et Unilogin, 
kan du bruge det og logge ind samme sted. 

Det er hensigtsmæssigt, at man benytter 
en pc ved første adgang til Aula.dk, idet 
man skal verificeres gennem sin NemID 
(CPR-verifikation) af sit Unilogin. Senere 
kan man downloade en app til både IOS- 
og Android-løsningen og arbejde fra sin 
telefon eller tablet.

Aula tilgås via Aula.dk
Videoer og vejledninger (flere sprog) til 
systemet findes på aulainfo.dk
Vejledninger udleveres også som folder af 
det pædagogiske personale.

Indsatser i dagtilbud
I alle dagtilbud i Sønderborg Kommune 
arbejdes der ud fra dagtilbudslovgiv-
ningen med fokus på børns udvikling, 
trivsel, læring og sundhed. Ved at arbejde 
målrettet, systematisk og tværfagligt følger 
vi op på børns trivsel og sætter ind på et 
tidligt tidspunkt, hvis et barn/en børne-
gruppe er udfordret. 
Alle 0-6 årige børns sprog, trivsel og kom-
petencer bliver vurderet. Som led i sprog 
– og trivselsvurderingerne arbejder det 
pædagogiske personale sammen på tværs 
af fagområderne, og i samarbejde med jer 
som forældre.

Tilsyn
Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sund-
hed udfører løbende obligatoriske pædago-
giske tilsyn med de fire dagtilbudsområder 
og de tre børneuniverser. Der udføres hvert 
år tilsyn med de kommunale dagplejere. 

Tilsynsåret efterfølges af et udviklingsår, 
hvor de enkelte dagtilbud opstiller en ræk-
ke udviklingspunkter. 
Tilsynet er et kvalitetstjek og en sikring af 
kontinuerlig udvikling i dagtilbuddene og 
understøtter dermed arbejdet med Hel-
hedsplanen. Som tilsynsredskab bruges 
der observationsredskabet KIDS, som er 
udviklet til en dansk kontekst.

Information

Læs mere på sonderborgkommune.dk

https://www.aula.dk/portal/#/login
https://aulainfo.dk/
http://Sonderborgkommune.dk

