Erfaringerne fra corona-tiden
Hvilke erfaringer kan bruges til udvikling af den pædagogiske praksis?

Dina Celia Madsen, chef for afdelingen for dagtilbud, Danmarks
Evalueringsinstitut

Kort om undersøgelsen
Formål: At opsamle og systematisere erfaringer og læring, der har fundet sted
på dagtilbudsområdet under COVID-19 til brug for den fortsatte udvikling af
området og for håndtering af en eventuel lignende situation fremadrettet.
Undersøgelsen er gennemført på opdrag fra Børne- og Undervisningsministeriet
(BUVM).
Fokus på fase 1 og 2 efter nedlukningen, dvs. foråret og forsommeren 2020
National rundspørge blandt landets dagtilbudschefer
10 casestudier med interviews med forvaltningsrepræsentanter (dagtilbudschef,
pædagogisk konsulent og PPR-leder), daginstitutionsleder, dagplejeleder,
daginstitutionspersonale eller enkeltinterview med dagplejer,
forældrebestyrelsesrepræsentant og forældre.
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Det kommer vi omkring
Små børnegrupper
Udeliv
Forældresamarbejde

Børnenes trivsel
Ledelse og tværfagligt samarbejde
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Fokus i oplægget
Erfaringer, der kan tages med videre
IKKE erfaringer med restriktioner og
sundhedsfaglige retningslinjer relateret til
COVID-19
Bemærk:
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Erfaringerne er gjort i en tid kendetegnet
ved mange løbende ændringer, ændret
normering og ekstra hjælp til rengøring,
mange nye retningslinjer samt en høj grad
af omstillingsparathed hos forvaltning,
ledelse og pædagogiske personale.

OG:
- Lederne oplevede et stort arbejdspres og
mange dilemmaer
- Det pædagogiske personale har været
presset og manglet sparring
- Forældrene har været samarbejdsvillig,
men har manglet kontakt til og information
fra personalet

2 erfaringer med små børnegrupper
Roligere miljø og tættere relationer mellem
børn og voksne
Børnene opbyggede nye relationer

FAKTABOKS:
• Børnene oplever færre konflikter, mindre skældud og et savn til yndlingsvoksne og bedste venner, man ikke er i grupper med.
• Børnene oplever, at de små grupper har været med til at give færre drillerier og færre børn, der er kede af det.
Analyse fra Børns Vilkår juni 2020: Børns oplevelse af at være i børnehave under genåbningen af Danmark.
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Når man gik hjem fra arbejde, havde du en følelse af, at
du havde set hver og en, og så kunne jeg fortælle
forældrene, hvad der var sket med det enkelte barn. Der
har været tid til at se hvert eneste barn hver dag. Det har
været en kæmpe fornøjelse. Vi er heldigvis stadig ikke
helt tilbage i de gamle dage.
Medarbejder i børnehave
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3 erfaringer med udeliv
Uderum som læringsrum
Færre konflikter
Ny rutiner
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Det gjorde også noget for spontanitet, det der med at være
ude. Altså så kunne vi gøre sådan: ”Lad os da prøve at tage
madpakkerne med i dag, og så ser vi, hvad der sker (…) Altså,
hvis det går galt, så går det galt, så går vi hjem og spiser,
værre er det vel ikke?” Men jeg tror bare ikke, at vi har tænkt
de tanker før på samme måde. Så det har vi jo i hvert fald
gjort nogle gange. Og så har vi fundet ud af, at det var så
fantastisk, og børnene kunne jo godt sidde der og guffe madpakke i skovbunden.
Medarbejder i vuggestue
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Dilemmaer forbundet med den nye afleverings- og
afhentningsform
• Det er godt for børn med kortere aflevering
og afhentning

• Børnene var kede af det/kunne ikke forstå
det

• Det er nemmere og tryggere for forældre
med den nye type aflevering og afhentning

• Forældrene savnede at fornemme
stemningen i dagtilbuddet

• Der er færre forstyrrelser i det
pædagogiske arbejde

FAKTABOKS:
38 % af forældrene føler i nogen eller høj grad, at de mangler information omkring deres barns dagligdag i dagtilbuddet.
Qvortrup, A. et al. (2021a): Genåbningen af børnehaver efter Covid-19-nedlukninger. Et børne- og forældreperspektiv.
Institut for kulturvidenskaber, Syddansk Universitet og DPU, Aarhus Universitet.
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Børnenes trivsel
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Erfaringer med børn i udsatte positioner
Elementer, der har påvirket deres
trivsel positivt:

Elementer, der har påvirket deres
trivsel negativt:

• Små børnegrupper

• Generelt har børn i udsatte positioner
været mere udsatte

• Faste strukturer og rammer i
dagtilbuddene

• Øget fokus på de udsatte
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• PPR var mindre fysisk tilstede i
dagtilbuddene under genåbningen

3 erfaringer med ledelse og tværfagligt samarbejde
Forskellige ledelsesstile, men generelt
tilfredshed blandt personale
Manglende sparringen i dagligdagen har
øget opmærksomheden på, hvor vigtig den
er
Blandede erfaringer med virtuelle møder,
men positive erfaringer med sparring og
generel rådgivning online fra PPR
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