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Rammepapir for alliance om det pædagogiske grundlag for dagtilbud i Aarhus 

Kommune 

 

 

BUPL Århus, FOA Århus, SOSU Østjylland, VIA University College (VIA UC), Magistratsafdelingen for Børn og 

Unge, Aarhus Kommune (MBU) har indgået en alliance om realiseringen af det fælles pædagogiske 

grundlag for dagtilbud i Aarhus Kommune. 

Hvorfor en alliance? 

Vi har som parter forskellige perspektiver på en fælles interesse for kvalitet i dagtilbud med afsæt i det 

pædagogiske grundlag. Med alliancen vil vi styrke både det lokale og nationale fokus på den fortsatte 

udvikling af kvalitet i dagtilbud og realiseringen i praksis.  

Lokalt i Aarhus har vi med det pædagogiske grundlag et stærkt, fælles afsæt for udvikling af den 

pædagogiske praksis, men det kræver vedvarende fagligt og politisk fokus at få det til at leve og forskning 

for at følge, hvordan det bliver omsat.  

Nationalt set er vi både som kommune, faglige organisationer og professionshøjskole nogle af de store 

aktører på dagtillbudsområdet. Vi har erfaringer med stærkt samarbejde, udvikling og omsætning, som vi 

gerne i fællesskab vil synliggøre og videreudvikle ud fra en forhåbning om, at det kan komme andre til 

gode.  

 

Det skal gøre en forskel 

Formålet med at indgå alliancen er således, at den skal gøre en forskel både for praksis, forskning, 

uddannelse, forvaltning og politisk. Med perspektiver både fra det politiske niveau, forskning, uddannelse, 

faglige organisationer og Børn og Unge i samme rum, har vi et stærkt fælles afsæt for at skabe synlighed og 

udvikling. Vi vil forpligte os til at tænke hinanden og hinandens perspektiver ind og derved skabe merværdi 

på de områder, hvor vi samarbejder. 

Målet er, at vi vil kunne se, at alliancens arbejde har bidraget til konkrete handlinger på dagtilbudsområdet, 

der har medført en positiv udvikling. Man skal kunne mærke, at vi har en fælles ambition om at samarbejde 

og derved skabe udvikling og resultater på dagtilbudsområdet, som vi ikke kunne have opnået uden et 

fælles fokus og en fælles koordinering.   

Det betyder, at vi sammen vil drøfte tilgange, indsatser, forskningsmuligheder og synlighed med en fælles 

forpligtelse om at følge op. Derfor vil vi med jævne mellemrum gøre status på konkrete fremskridt og 

drøfte, hvad næste skridt skal være, for at understøtte en positiv udvikling.  
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Eksisterende samarbejdsforaer 

Vi samarbejder i forvejen i forskellige konstellationer i en række samarbejdsforaer. Det er eksempelvis 

forhandlingsudvalg, styregrupper, arbejdsgrupper, uddannelsesråd, studieråd mv. Alle disse 

samarbejdsforaer fortsætter med uformindsket styrke. Alliancen skal fungere som et samlende rum, hvor 

perspektiver og erfaringer fra andre samarbejdsforaer kan bringes i spil på kryds og tværs. 
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