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Hvad er formålet med virksomhedsaftalen? 

Virksomhedsaftalen er krumtappen for dialogen og samarbejdet mellem forvaltningen og institutionerne for den gældende periode. 

Aftalen indeholder opgaver, mål, økonomi, aktiviteter, institutionens øvrige rammer samt dialog og opfølgningsproces.   

 

Hvem skrives aftalen til? 

Virksomhedsaftalen bliver indgået med alle Aabenraa Kommunes decentrale institutioner/ enheder.  

 

Baggrundsmateriale for virksomhedsaftalen  

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven). 

Sund Opvækst. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik 2012-2017. 

Herudover politikker og retningslinjer gældende for Dagtilbud, bl.a.: 

 Sammenhæng og overgang mellem dagtilbud og skole 

 Fællesskabets børn 

 Fremmødeprocedure 

 Tværfagligt samarbejde 0-18 år i Børn og Skole i Aabenraa Kommune 

Samt de øvrige generelle politikker og retningslinjer for Aabenraa Kommune.  

 

Hvordan er virksomhedsaftalen udarbejdet? 

Aftalen indgås mellem institutionslederen og direktøren for Børn og Skole.  

 

Aftalen er gældende for 2018. 

 

Dialog og opfølgning 

Dialog og opfølgning vil ske på dialogmøde med forvaltningen og institutionen i november/december 2017. Og som en naturlig del af kommunens 

generelle tilsyn jf. Aabenraa Kommunes rammer for tilsyn med dagtilbud. 

1. Indledning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Grundoplysninger 
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2.1 Navn og kontakt 
 

 Institutionens navn:  Børnehuset Bakkebo 

 

 Adresse:  Præsteskoven 40, 6200 Aabenraa 

 

 Telefonnummer:  6200 Aabenraa 

 

 E-mail:  sbu@aabenraa.dk 

 

 Åbningstider:  mand.-torsd. Kl. 6.30-16.30 samt fred. Kl. 6.30-15.30 

 

 

2.2 Institutionstype 
 

 Institutionstype: Aldersintegreret daginstitution 

 

 

2.3 Ledelsen 
 

 Leders navn:  Susanne Budde 

 

 Telefonnummer:  73 76 87 37 

 

 E-mail:  sbu@aabenraa.dk 

 

 Souschef/ daglig leder: Susanne Budde 

 

2.4. Bestyrelsen  
 

 Formands navn:  Troels Todsen 

 

 Telefonnummer:  23 66 91 96 

 

 E-mail:  troelstodsen@hotmail.com 

 

  

2. Grundoplysninger 
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3.1 Mission: Hvorfor er vi her? 
 

Vores mission er at Børnehuset Bakkebo skal være en kvalitetsdaginstitution, der skaber de bedst mulige rammer for børnene, så de får en sund start 

på livet. Børnehuset Bakkebo har til formål at tilbyde et udviklende og inspirerende læringsmiljø for de 0-6 årige børn i Aabenraa Kommune. Vi har 

fokus på høj faglighed og kvalitet i det pædagogiske arbejde.     

 

 

3.2 Vision: Hvad vil vi være kendt for? 
 

 Vores vision er : ”Børnehuset Bakkebo– En sund start på livet”  
 

Børnehuset Bakkebo arbejder ud fra visionen ”Børnehuset Bakkebo - En sund start på livet”. Visionen skal afspejle sig i den fysiske, 

psykiske og miljømæssige sundhed. Vi vil være kendt for at have et godt og sundt fundament, ligesom vi er udviklende og nytænkende i den 

pædagogiske praksis.   

Gennem projektet ”Tidlig start” – økologi i Børnehuset Bakkebo, blev vi i 2017 kendt for at være den første daginstitution i Aabenraa, der har fået 

de Økologiske Spisemærker samt at have inspireret til at andre institutioner tænker mere økologi ind.    

 

Med visionen ”Børnehuset Bakkebo – en sund start på livet” som overskrift, har vi i 2017 arbejdet med at brede visionen yderligere ud, så den ikke 

kun omhandler sundhed ift. økologi og sund kost, men fysisk, psykisk og miljømæssig sundhed, for både børn og voksne. En vision der skal afspejle 

sig mere bredt i huset.  

3.3 Hvad er vores værdier i opgaveløsningen  
 

I Børnehuset Bakkebo arbejder vi ud fra et fælles værdigrundlag.  

Vi er et rummeligt hus, hvor vi følger det enkelte barns udvikling fra 0-6 år, med fokus på udvikling af selvstændighed, troen på sig selv og respekt for 

hinanden. Voksenrollen er kendetegnet ved tydelighed, nærvær og engagement. Vi viser glæde og imødekommenhed i samværet med barnet og er 

bevidste om det enkelte barns behov. Forældresamarbejdet bygger på et positivt samspil igennem en åben dialog og gensidig respekt, med barnet i 

fokus. Vi vægter traditioner og den gensidige læring, der opstår i mødet mellem børnene samt voksne og børn, fra forskellige kulturer. 

 

 

3. Opgaver  
 

 
 

 
 
 
 
4. Indsatsområder og mål   



5 

 

 
 

 
4.1 Indsatsområder  
 

Følgende indsatsområder er besluttet af Børne- og Uddannelsesudvalget: 

 

1.  For 2017-18: 

 

Styrke børnenes motoriske og sansemotoriske udvikling og medarbejdernes kompetencer indenfor området. 

I bedes revidere indsatsen. 

2. For 2018-2020: 

              

   Implementering af en målrettet sprogpraksis med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet Fart på Sproget. 

I bedes revidere indsatsen. 

 

Institutionens eventuelle indsatsområder for det kommende år beskrives kort:  

 

 Indsatsområderne i Børnehuset Bakkebo vil i 2018 være med fokus på   

o tidlig forebyggende indsats - implementering og forankring af struktureret tværfagligt samarbejde med socialrådgiver (børn og 

familie), sundhedsplejerske samt fastholdelse af det igangværende samarbejde med PPR, tale-hørekonsulent, fysioterapeut og to-

sprogspædagog. 

o den ny styrkede læreplan – udvikling af pædagogiske kompetencer og styrkelse af  læringsmiljø, hvor temaer som musik og rytmik 

samt science er et prioritet område. Der undersøges muligheder for at søge fondsmidler til at gennemføre projekter i 2018.  

o Integrationsindsats – fortsat  kvalificere det daglige pædagogiske arbejde med de to-sprogede børn og familier, herunder 

iværksættelse af særlige tiltag med henblik på at skabe god integration.      
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4.2 Kvalitets- og udviklingsmål 
4.2.1 Styrke børnenes motoriske og sansemotoriske udvikling og medarbejdernes kompetencer indenfor 

området - Status 

                                           
1 SMARTE mål betyder, at målene er Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsafgrænsede og Evaluerbare. 

Styrke børnenes motoriske og sansemotoriske udvikling og medarbejdernes kompetencer indenfor området 

UDFORDRINGER INDSATS AKTIVITET DELMÅL / TEGN 

(SMARTE1) 

STATUS MÅL 

 flere ledere er 
bekymrede for 
børnenes 
motoriske 
udvikling, 

 en stigning i 
indstillinger til 
børnefysioterap
eut på børn 
med motoriske 
og sensoriske 
udfordringer og 

 forskningen 
viser, at fysisk 
aktivitet er en 
vigtig 
forudsætning 
for den fysiske, 
psykiske og 
sociale 
udvikling og 
derfor har 
indflydelse på 
barnets 
læringsmulighe
der 

 

At fortsætte med at 
skabe gode rammer for 
motorik og bevægelse  
som fast aktivitet i 
børnehaven samt på 
tværs af vuggestuen og 
børnehaven.  
 
De enkelte stuer 
planlægger egne 
aktiviteter.  
 
I marts-april-maj 
arbejdes der med krop 
og bevægelse som 
læreplanstema i hele 
institutionen.  
 
Personalet der har 
været i 
uddannelsesforløb, har 
et særligt fokus på at 
udarbejde handleplan 
for indsatsen og der 
sikres fortsat at 
personalet har 
kompetencer i kraft af 
relevant uddannelse.  
 
Skabe rum til 
vidensdeling og sparring 
og sikre at alle deltager. 
 
Ved renovering af 
Bakkebos legeplads i 

De enkelte stuer 

planlægger aktiviteter, 

enten alene eller 

stuerne samlet.  

 

Der etableres en 

løbeklub 

arrangørgruppe, der 

planlægger løb en 

gang ugentlig, for hele 

institutionens børn i 

maj-juni ifm 

Bjergmaraton.  

 
Når der arrangeres 
ture ud af huset er der 
fokus på motoriske 
udfordringer og 
læring.  
 
Der planlægges 
aktiviteter på tværs af 
stuerne. Planlagte 
motoriske aktiviteter 
ude og inde en gang 
ugentlig.  

 Ture ud af 
huset 

 Motorikbane 
 Gymnastik ude 

og inde 
 Løbeklub 

De pædagogiske 
læreplaner er 
retningsgivende for 
den pædagogiske 
praksis. Der er i 
planlægning og 
gennemførelse fokus 
på at temaet krop og 
bevægelse tilgodeses. 
 
At børnene viser 
glæde ved både 
forberedelserne og til 
den ugentlige 
løbeklub.  
 
At børnene viser 
forventningsglæde og  
taler om løbeklubben 
som tradition og 
tilbagevende 
begivenhed. F.eks. 
taler om hvad der 
skete sidste år og 
hvad der skal ske i år. 
 
At børnene på eget 
initiativ f.eks. laver 
motorikbane, triller og 
gynger mere og viser 
glæde ved bevægelse 

3 medarbejdere har 
2017 været på 
motorikuddannelse 
og har i samarbejde 
på tværs af 
børnegrupperne lavet 
motorikaktiviteter. 
 
Vi har ansat 2 ny  
pædagoger som har 
faglige kompetencer 
indenfor krop og 
bevægelse og 
efteruddannelse i hhv 
sansemotorik og som 
klatreinstruktør.  
 
I 2018 vil 3 
pædagoger fra 
vuggestuen deltage i 
motorikuddannelsesf
orløb.  
 
1 pædagog fra 
børnehaven starter  
motorikuddannelse 
el. 
bevægelsesmentorud
d.  
 
Som led i Bakkebos 
fokusindsats i 2018 
omkring ”Tidlig 
indsats”, vil der 
fortsat være fokus på 

Alle institutioners 
pædagogiske praksis 
rummer solid viden om 
børns motoriske og 
sansemotoriske 
udvikling samt byder 
på rige muligheder for 
fysisk aktivitet.  
Derved øges det 
grundmotoriske 
fundament hos flere 
børn i Aabenraa 
Kommune og antallet 
af børn med motoriske 
vanskeligheder 
mindskes.  
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2017 er der nye og flere 
motoriske udfordringer 
ind.  

 Etablering af 
kørebane til 
børnehavebørne
ne samt nye 
køretøjer 

 Opsætning af 
hængebro 

 Opsætning af 
vippe 

 Etablering af 
hobit-miljø i 
vuggestuen, med 
bakker og 
balance 
redskaber 

 Etablering af 
bålplads 

 Opsætning af 
sansevægge  

 
Samt mere bevidsthed 
om at udnytte 
uderummet til motorik. 
Have fokus på at det 
det er udfordrende at 
lege ”farlig leg”. Det er 
med til at rykke børns 
grænser og styrk 
selvværd og selvtillid.  
 

 

 Fodbold 
 Gåture til 

offentlige 
legepladser 

 Sansebane 
udendørs og 
indendørs 

 Sansevægge på 
legepladsen 

 Sansemotorika
ktiviteter på 
tværs af hele 
huset  

 Vuggestuen 
bruger den 
store legeplads 
mere til 
motoriske 
udfordringer 

 
 

at inddrage 
fysioterapeut i det 
tværfaglige 
samarbejde.  
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4.2.2 Implementering af en målrettet sprogpraksis med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet Fart på 
Sproget – Status  

MÅL 2  

Senest ved udgangen af 2020 viser sprogvurderinger af børn i 3 års alderen og inden skolestart, at børnenes sproglige niveau generelt og for den 

enkelte er øget.  

UDFORDRINGER INDSATS AKTIVITET DELMÅL / TEGN 

(SMARTE) 

STATUS MÅL 

Hvordan kan 
Børnehuset Bakkebo 
bidrage til og 
implementere en 
målrettet sprogpraksis 
med baggrund i 
erfaringerne fra 
forskningsprojektet 
Fart på Sproget, så 
det dokumenteres at 
børnenes sproglige 
niveau øges. 
 
Hvordan kan 
forskningsprojektet ”vi 
lærer sprog” ligeledes 
bidrage til den 
samlede målrettede 
sprogpraksis mhp at 
øge det sproglige 
niveau for alle børn i 
Bakkebo.     

Børnehuset Bakkebo 
deltager fortsat i 
forskningsprojektet ”vi 
lærer sprog” med de 0-
2 årige. Indsatsen er 
blevet en fast del af 
dagligdagen, hvor alle 
medarbejdere bidrager 
med input til aktiviteter 
og ny inspiration 
 
3-6 år 
Der har været arbejdet 
struktureret med at 
implementere den 
målrettede 
sprogpraksis. Der har 
været samarbejde med 
vuggestuen hvor der er 
hentet inspiration til 
aktiviteter.  
 
Der er kommet mere 
fokus på børnenes 
sprogtilegnelse og at 
der skal arbejdes 
målrettet med det, så 
børnene udvikler 
tilstrækkeligt godt sprog 
til når de starter i skole. 
Her er der et godt 
samarbejde med særligt 
Kongehøjskolen. Der 
udarbejdes 
handleplaner på de børn 
der har brug for særlig 
styrket indsats, ved 
skoleudsættelse. 

Vidensdeling mellem 
pædagogerne ift. 
hvordan der arbejdes 
med målrettet 
sprogpraksis, både i 
projektet ”Vi lærer 
sprog”, ”Fart på 
sproget” og fra to-
sprogarbejdet.  
  
 
At det fremgår af 
månedsplanerne 
hvornår der arbejdes 
med målrettet 
sprogpraksis  
 
At det fremgår af 
årshjulet at målrettet 
sprogpraksis indgår 
som en del af alle de   
læreplanstemaer der 
arbejdes med i løbet af 
året.  
 
Vi vil f.eks.: 
- bruge sprogkuffert 
- bruge    
dialogisklæsning  
 
Flere uddannes til at 
kunne foretage 
sprogvurderinger 

Som vedtaget 
fortsætter vi med at 
udarbejde 
sprogvurderinger på 
alle 3 årige i 2018 
 
Som vedtaget 
fortsætter vi med at 
udarbejde 
sprogvurderinger på 
alle 5 årige i 2018. 
 
At vi i 2018 fortsætter 
med at indarbejde 
resultaterne fra ”Fart 
på sproget” i den 
pædagogiske praksis. 
De kompetencer 
personalet har fået 
bygget op, skal fortsat 
afspejle sig i det 
pædagogiske arbejde.   
 
Vi fortsætter med 
forankring af den 
strukturerede 
sprogpraksis. 
Personalets inspiration 
og interesse afspejler 
sig hos børnene i 
deres lyst til bla. at 
læse bøger og fortælle 
histoier.  
 

Følger Aabenraa 
Kommunes tidsplan 
 
Udfører 
sprogvurderinger af 
børn i 3 års alderen 
og ”inden skolestart”. 
 
 

Vi går efter at have en 
sprogansvarlig på hver 
stue, som har 
kompetencerne til at 
udarbejde 
sprogvurderinger samt 
tolkning af disse.  
 
At der på sigt 
udarbejdes 
målbeskrivelser for 
børnenes 
sprogudvikling ift. 
progression fra 3 års 
vurderingen til 5 års 
vurderingen 
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4.3 Kompetenceudvikling  
Hvilke kompetencer er centrale at udvikle blandt institutionens medarbejdere, for at institutionen kan løse udfordringer i fremtiden? 

 

4.2.3 Institutionens eventuelle egne indsatsområder Tidlig forebyggende indsats – 

 

Egne indsatsområder 

UDFORDRINGER INDSATS AKTIVITET DELMÅL / TEGN 

(SMARTE) 

STATUS MÅL 

Børnehuset Bakkebo 
oplever en udfordring i 
at et stort antal børn 
vokser op i familier 
med økonomiske, 
sociale og 
følelsesmæssige 
belastninger og hvor 
der er brug for særlig 
indsats, for at opnå 
optimal trivsel og 
udvikling hos børnene. 
Ligesom det er en 
udfordring at sikre at 
der sættes ind så 
tidligt som muligt.  

Som led i arbejdet med 
den tværfaglige indsats 
(Aabenraa Modellen) vil 
vi fortsætte med 
forankring af  
strukturerede procedure 
for hvordan vi spotter 
og sætte i værk overfor 
de børn der kræver 
særlige indsats. I 
efteråret 2017 indgik vi 
aftale med social 
rådgiver fra Børn og 
Familie om at afholde 
kontinuerlige 
tværfaglige møder i 
Bakkebo.  
 
At skabe helhed i 
indsatsen ift de udsatte 
og sårbare børn i 
Børnehuset Bakkebo 
  

Fastlægge tværfaglige 
møde med 
socialrådgiver i Børn 
og Familie, for 2018, 
så der løbende er 
mulighed for at 
indkalde forældre og 
eks. 
sundhedsplejerske, 
PPR-psykolog, tale-
hørepæd. til dialog 
omkring børnenes 
udvikling og trivsel.  
 
Når vi vurdere at der 
kan være brug for 
yderligere 
foranstaltninger i 
familien, invitere vi 
forældrene til møde 
med socialrådgiver 
herom. 
 
Personalets 
kompetencer udvikles 
gennem kurser samt 
gennem kontinuerlig 
brug af supervision fra 
konsulent Karin Torp, 
der er fast knyttet til 
Bakkebo.  
  

At der via børn-og 
familie iværksættes 
støtte og hjælp til flere 
familier der har behov 
for hjælp i bla. 
forældrerollen. 
  
At personalet udvikler 
kompetencer i at 
spotte de børn der har 
behov for særlig 
indsats. 
 
At personalet, så 
tidligt som muligt, går 
i dialog med 
forældrene og 
samarbejder med dem 
om løsninger der kan 
hjælpe barnet bedre 
på vej 
 
At personalet får 
erfaring med afvikling 
af tværfaglige møder  
 
At personalet arbejder 
med at udvikle sig i 
pædagogrollen som 
mere vejledende ift. 
forældrerollen 

Siden oktober 2017 

har vi afholdt 

tværfaglige møder 

med socialrådgiver 

fra Børn og Famillie 

ca. hver 3. uge. Vi 

har inviteret forældre 

hvor vi har vurderet 

at der kunne være 

brug for at særligt 

indsats i hjemmet, 

pga sociale, fysisk, 

psykisk eller 

sproglige udforinger.  

Målet er at være med 
til at skabe mere 
helhed og sætte så 
tidligt ind som muligt 
overfor sårbare og 
udsatte børn i 
Bakkebo. Målet er 
implementering og 
forankring af 
struktureret 
tværfagligt 
samarbejde med 
socialrådgiver (børn og 
familie), 
sundhedsplejerske 
samt fastholdelse af 
det igangværende 
samarbejde med PPR, 
tale-hørekonsulent og 
to-sprogspædagog 
mv.  
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 Kompetencer i tidlig forebyggende indsats. Hvordan spotter vi børn med særlige behov? Hvornår er der tegn på mistrivsel? Hvad sætter vi i 

værk? Hvordan samarbejder vi med forældrene? Hvordan styrker vi det tværfaglige samarbejde. ”Tidlig indsats” vil være tema for pædagogisk 

dag i februar 2018. Vi bruger Aabenraa Kommunes handleguide - Fællesskabets børn.   

 Kompetencer ift. implementering af den nye styrkede lærerplan. Vi er i efteråret 2017 begyndt at sætte os ind i ”den nye styrkede læreplan” 

både på personalemøde i november og pædagogiskdag i oktober. Og i november 2017 deltog 6 medarbejdere i kursusdag i omkring ”Science” i 

vuggestue og børnehave, som skal være med til at så frøene til hvordan vi skal arbejde med netop Science temaet i 2018, som er en del af den 

nye styrkede læreplan.   

 Kompetencer indenfor musik og rytmik vil vi i 2018 også have fokus på at udvikle, i personalegruppen. Da flere af de indsatsområder vi arbejder 

med appellerer til den kognitive udvikling, vil vi med dette fokus give mere plads til musiskkreativitet og udfoldelse hos børnene. Musikken skal 

således fremstå som kreativt tema i sig selv, men naturligvis også koblet sammen med øvrige temaer eks. sprog og motorik.       

  

 

 

5.1 Aktivitetsmål  
Her fremgår det børnetal, som er lagt til grund for beregning af budgetrammen for 2018. Som udgangspunkt fordeles budgetterne på grundlag af den 

enkelte institutions børnetal og institutionens åbningstid. 

 

 Antal børn: 37 vuggestuebørn 55  børnehavebørn   

 

5.2. Budget  
Her fremgår institutionens budget i henhold til den godkendte tildelingsmodel. Budgetrammen reguleres hver måned i overensstemmelse med 

institutionens faktiske børnetal. Primo nov. 2017 er budgettet besluttet og der sendes en ny virksomhedsaftale indeholdende budgettet.  

 

  

 

Aftalen skal skrives under af institutionsleder og forvaltningsdirektør. 
 
 

 

 

Dato   Institutionsleder 

5. Aktivitetsmål og økonomi 

Budget (i 1000 kr.) 
 
8.517.949 

 
 
6. Underskrift 
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Dato   Direktør, Børn og Skole  


