
Lederrollen skal sikre,  
at pædagogikken leves 
i dagligdagen… 
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Hvorfor blev du pædagogisk 

leder?  

- Det havde jeg heller ikke set 

komme, men det har en stor 

værdi for mig at kunne gå ind og 

gøre en forskel, i forhold til 

hvordan vores børn, vores 

personale og vores forældre har 

det. At medvirke til at skabe 

gode rammer for, at både børn 

og personale kan få en god 

hverdag ud fra de givne vilkår og 

med plads til at kunne fokusere 

på, hvad børnene har brug for, 

er meget tilfredsstillende. Også 

det at være del af et lederteam, 

hvor vi drøfter ledelse og også 

har fokus på vores rolle og vilkår 

som ledere, er meget givende. 
a 
Opbakning, udfordring og 

sparring 

- Det er vigtigt, at personalet  

ved, at jeg står bag ved dem, og  

at jeg er klar med sparring, når 

de har behov for det – og også 

med udfordring, når det er det, 

der er behov for. 
a 
Synlig leder, også i forhold til 

forældrene 

- Det er også vigtigt for mig som 

leder at være synlig over for 

forældrene. Både på den måde, 

at jeg er i huset på forskellige 

tider, og at jeg byder ind med 

noget i forhold til deres børn. 

Det er vigtigt, at forældrene ved, 

at jeg ser deres børn. Det er 

faktisk også noget af det, jeg får 

positiv respons på – og at jeg 

ved, hvad der sker i huset. 
a 
Fagligt fællesskab 

- Det er fagligt tilfredsstillende, 

at vi i dagtilbuddet har nogle 

fælles redskaber, vi arbejder ud 

fra, og at vi er fælles om at få 

dem omsat til praksis. I den 

forbindelse er det for eksempel 

vigtigt, at vi opfylder de krav, der 

bliver stillet til os i læreplanen, 

og at vi reelt bruger materialer-

ne – både til planlægning og 

evaluering. 
a  
Styring vs. selvledende teams  

- Selvom jeg leder med frihed 

under ansvar, understøtter jeg 

naturligvis personalet i forhold 

til læreplanen og de krav, de i 

den sammenhæng skal opfylde. 

Men når det er sagt, vil jeg også 

sige, at jeg generelt har meget 

selvledende teams, som både 

udvikler sig og tager ansvar for, 

at vores fælles hverdag fungerer, 

herunder at vi efterlever 

fordringerne i læreplanen. ■

 

Dorthe er pædagogisk leder i Tranbjerg 
Dagtilbud. 

Læs herunder, hvordan Dorthe  
ønsker at være både en synlig leder 
og en leder, der giver frihed under 
ansvar – samtidig med at lære- 
planens krav efterleves. 

Tranbjerg Dagtilbud – Sammen gør vi en forskel! 

 


