
Information til forældre om 

støtte til børn i dagtilbud 0-18 år 

Et godt børneliv for alle børn 

I København skal alle børn have et godt og udviklende børne-

liv. Derfor arbejdes der i alle daginstitutioner på at give bør-

nene de bedste muligheder for at trives, lære og udvikle sig i 

samspil med andre børn.  

Denne vejledning er til jer forældre med et 

barn i alderen 0-18 år, der oplever at jeres 

barn kan have behov for særlig støtte i insti-

tutionen.  

I vejledningen finder I information om, 

hvem I skal kontakte, hvis I har behov for 

støtte til jeres 

barn, hvordan hjælpen tilrettelæg-

ges og hvilket samarbejde der skal 

opbygges mellem jer og institutio-

nen for at hjælpe jeres barn bedst 

muligt.  

 

Hvad gør I, hvis I oplever, at jeres barn har brug for 

særlig støtte? 

Jeres barn går i vuggestue eller børnehave.  

• Hvis jeres barn allerede går i en institution, skal I 

kontakte det pædagogiske personale. Det er in-

stitutionen, der står for at søge hjælp, hvis der 

er brug for det.  

Jeres barn bliver passet hjemme og skal starte i 

børnehave eller vuggestue. 

• Hvis jeres barn bliver passet hjemme, kan I kon-

takte den kommende institution, hvor jeres 

barn skal starte.  

• Hvis jeres barn ikke er indskrevet i en institution, 

kan I kontakte barnets sundhedsplejerske, som 

kan hjælpe jer videre til relevant vejledning i 

områdeforvaltningen. I kan også rette henven-

delse direkte til områdeforvaltningen i jeres by-

del (Link til områdepostkasserne: 

www.kk.dk/artikel/områder).  

 

Hvordan får jeres barn hjælp i dagligdagen? 

I dagligdagen vil det pædagogiske personale i institutionen 

hjælpe og støtte jeres barn. Institutionen vurderer sammen 

med jer, om der er behov for ekstra hjælp. 

Hvis institutionen har brug for faglig vejled-

ning for at støtte jeres barn, aktiverer de 

den tværfaglige support. Det sker altid efter 

aftale og samtykke fra jer.  

Den tværfaglige support består af psykolo-

ger, støttepædagoger, konsulenter på tale-

høre området, sundhedsplejersker m.fl. De 

kommer fast i institutionen og arbejder 

med inklusion gennem det vi kalder Res-

sourceforum. De er alle specialiserede i at hjælpe institutioner 

med at fremme børns trivsel og udvikling og vurdere børns 

støttebehov.  

Ifølge Dagtilbudsloven 

skal dagtilbud medvirke 

til at yde særlig støtte til 

de børn i dagtilbud der 

har behov herfor. 

 

https://www.kk.dk/artikel/omr%C3%A5der


Alle børn er forskellige og har forskellige behov. 

Nogle børn har fx brug for hjælp til at danne 

venskaber, andre børn har brug for at træne 

deres motorik, sprog eller noget helt andet.  

Derfor tager institutionen altid udgangspunkt i 

jeres barns behov for hjælp og støtte i institutionen, når de 

sammen med den tværfaglige support skræddersyer de ind-

satser, der hjælper jeres barn i børnefællesskabet.  

Forældresamarbejde  

Som forældre er I de vigtigste mennesker i jeres barns liv, og 

den viden I har er afgørende, når institutionen planlægger den 

bedst mulige dagligdag for jeres barn.  

Institutionen udarbejder en handleplan i samarbejde med jer 

for at understøtte jeres barns trivsel og udvikling i institutio-

nen.  

I kan altid kontakte det pædagogiske personale eller lederen i 

jeres barns institution, hvis I har behov for at tale om jeres 

barn eller familiesituation.  

 

 

 

 

Hvilke støttemuligheder findes der? 

Jeres barns institution kan modtage forskellige former for 

hjælp, så de kan støtte jeres barn bedst muligt. 

I trekanten kan I læse om de forskellige muligheder. 

 

Hvor kan I finde mere information? 

I er altid velkomne til at kontakte Børne- og Ungdomsforvalt-

ningen, hvis I har flere spørgsmål. Læs mere inde på 

www.kk.dk. 

Hvis I er bekymrede for om jeres barn får 

den rette støtte, skal I gå til lederen i jeres 

barns institution. 

Har I flere spørgsmål, kan I kontakte om-

rådeforvaltningen for jeres lokalområde. 

Link til områdepostkasserne: 

www.kk.dk/artikel/områder 

 

https://www.kk.dk/artikel/omr%C3%A5der

