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Udarbejdet marts 2021 

Akt 

AKT – pædagogens rolle er at være med til at sikre, at der arbejdes med en forbyggende og 
støttende indsats, så alle bør inkluderes i fællesskabet. Daginstitutionen skal sikre at de mest 
udsatte børn får et målrettet og specialiseret tilbud med høj kvalitet og faglig viden. 

Rammer: 

Akt-pædagogen har 6 timer pr. uge, torsdag fra kl. 08.00-14.00. Derud over kan AKT- pædagogen 
søge om mere tid til konkrete projekter.  

AKT – pædagogen holder lederen løbende ajourført. 

Akt pædagogens rolle er at lave skriftlige observationer på børn, børnegrupper,  

stuen, handleplaner m.v. 

 

Sparring/vejledning 

Oplever personalet på stuen at der er nogle udfordringer med et enkel barn, en gruppe børn eller 
med stuens organisering kan primærpædagogen søge sparring/ vejledning hos AKT-pædagogen. 
AKT pædagogen er ansvarlig for at lave referat af disse møder, så det er synligt hvad der er aftalt. 

For at vejledningen kan være faglig, involverende, lærende og udviklende kan vækstmodellen, 
bruges. Akt – pædagogen og primærpædagogen har et fælles ansvar for at der sker følgeskab i 
vejledningen, at alle deltagere forpligter sig på opgaven. 

For at AKT-pædagogen kan få et indblik i udforingerne skal primærpædagogen skrive en kort 
formulering af problemstillingen hvor der indgår en iagttagelse, der underbygger udfordringen. 
Denne afleveres til AKT pædagogen forud for pædagogens observation på stuen og indgår 
efterfølgende i det referat AKT pædagogen laver. 



Gennem analyse af disse giver AKT-pædagogen sparring både skriftligt og mundtligt, så der kan ske 
nye handlemuligheder for barnet. 

AKT og primærpædagogen vurderer hvorvidt forældrene skal inddrages. 

I tilfælde af at der vurderes at, det vil være gavnligt at sætte et forløb i gang, kan både AKT og 
pædagogisk rådgiver inddrages.  

Hvis et barn skal på konsultativt møde, skal AKT pædagogen have været inde over barnet. 

 

Forældresamtaler 

Akt- pædagogen kan deltage i forældresamtaler, når primærpædagogen eller AKT pædagogen 
vurderer det er aktuelt. 

Konsultative møder 

Akt pædagogen deltager i alle konsultative møder. Her vil pædagogisk rådgiver oftest også 
deltage. AKT skal læse primærpædagogens indstilling igennem inden det sendes ind og komme 
med sparring ift. det skrevne. AKT pædagogen har ansvaret for at indstillingen er tydelig ift. 
problemstillingen og ift. hvad der ønskes at få ud af mødet.  

Ansøgninger 

Akt – pædagog og leder kan være behjælpelig med at udfylde ansøgninger og udtalelser til TCBU, 
familieafdelingen, statsamtet ol.  AKT pædagogen og leder skal altid læse og give sparring på det 
skrevne inden det sendes ind. 

 

Vidensdeling 

Akt – pædagogen er ansvarlig for at være opdateret på ny viden og at formidle denne viden på 
personalemøder. 

 
Samarbejde med sprogpædagog 

Sprogpædagogen har skemalagt 3 timer hver torsdag hvor sprogpædagogen og AKT kan sparre 
med hinanden. 

 


