
Sammenhold, mentor-
ordning og fælles visioner  
for børnene… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

a 
Hvad er du optaget af som ny 

pædagogisk leder i Tranbjerg 

Dagtilbud? 

- Jeg er optaget af, dels hvordan 

jeg igennem personalet kan 

skabe en god hverdag for 

børnene, og dels hvordan jeg kan 

støtte og vejlede personalet i 

arbejdet med selvledelse ifm. 

planlægning og gennemførelse af 

aktiviteter. Derudover er jeg 

optaget af arbejdet med og 

opsætning af egne læringsmål. 
a 
Hvordan har overgangen fra 

stedfortræder til leder været?  

- En afgørende ændring er, at jeg 

nu skal lede personalet gennem 

dialoger og processer, hvor jeg 

som pædagog kunne være med-

ledende i hverdagens indsatser 

sammen med mine kollegaer.  

Jeg skal nu lede via personalet og 

se udviklingen af børnene 

igennem dem. Jeg kan ikke 

længere selv foretage de 

ændringer, jeg synes er vigtige, 

men skal være i stand til at få 

personalet med på det, jeg 

mener er vigtigt, og få personalet 

til at tage ejerskab for tiltagene. 

Det er personalet, der konkret og 

i dagligdagen skal udmønte 

udviklingen og tiltagene i 

arbejdet og samværet med 

børnene. 
c 

Hvad kan Tranbjerg Dagtilbud 

tilbyde dig som ny leder? 

- Jeg synes generelt, at vi har et 

godt sammenhold i Tranbjerg og 

et godt samarbejde med fælles 

visioner, både i forhold til vores  

faglighed, udvikling af personalet 

og samværet med børnene. 
 

Spændende udvikling 

- Sammenholdet og samarbejdet 

i ledergruppen er også vigtigt, 

ikke mindst ift. den spændende 

udvikling, hele dagtilbuddet er 

inde i, herunder i forbindelse 

med  den styrkede læreplan. 

a 

Mentorordningen giver ro 

Pernille nævner også mentor-

ordningen, hvor hun har 

mulighed for at gå til en erfaren 

kollega og få information 

sparring eller vejledning, ligesom 

dagtilbudslederen også er tæt 

på, når hun har brug for hjælp 

eller sparring derfra.  

- Det giver en stor ro at vide, 

hvor jeg skal gå hen, hvis jeg har 

brug for hjælp. ■

 

Pernille er ny pædagogisk  
leder i Tranbjerg Dagtilbud. 

Læs herunder, hvordan Pernilles 
arbejde har ændret sig, efter 
hun er blevet leder, og hvad hun 
er optaget af i sit nye lederskab. 

 

Tranbjerg Dagtilbud – Sammen gør vi en forskel! 


