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Indsatser mod negativ social arv1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status i Tvillingehuset efter projektet 
 
 
  
Fokus og datagrundlag 
Dette notat fokuserer på hvordan Tvillingehuset arbejder efter at projektet er afsluttet i in-

stitutionen i april 2010. Notatet bygger på et interview med en pædagog fra projektgrup-

pen, foretaget i september.  

 

Baggrund 
Siden indsatsen over for projektets børnegruppe er afsluttet i Tvillingehuset, er der arbejdet 

videre med forskellige dele af projektet. Pædagogen beskriver hvordan nogle indsatser er 

blevet implementeret som en fast del af hverdagen i Tvillingehuset.  

 

Pædagogen, der igen i år arbejder med storebørnsgruppen, fortæller at den nuværende 

storebørnsgruppe adskiller sig væsentligt fra den forrige børnegruppe. Denne forskel bety-

der ifølge pædagogen at indsatsen skulle se anderledes ud hvis den var blevet udarbejdet til 

den nuværende børnegruppe.  

 

I løbet af interviewet går det op for pædagogen hvor meget fra projektet pædagogerne 

faktisk har holdt fast i uden at have tænkt over det. 

 

Forældresamarbejdet 
Da projektet kørte i Tvillingehuset, var det en vigtig del af indsatsen at få forældrene til at 

forstå vigtigheden af morgensamlingen. Dette er der ikke længere behov for, da pædago-

gerne oplever at børnene bliver afleveret til tiden. Pædagogerne har givet en åben invitati-

on hvis nogle forældre skulle have lyst til at være med til samlingen, er der mulighed for 

det. Det er et nyt tiltag og en afløber af projektet. Tvillingehuset har ligeledes holdt fast i at 

udarbejde tursedler med piktogrammer. Pædagogen oplever at børnene føler sig lidt stolte 

over at kunne læse sedlerne og kunne fortælle forældrene om hvad der skal ske.  

 

Registreringer 
I projektperioden begyndte pædagogerne at registrere forhold der gik dem på i hverdagen, 

fx hvor mange forældre der afleverer børnene for sent. Dette har de fastholdt. Det har til 

                                                   
1 For nærmere oplysninger om projektet og indsatsen i Tvillingehuset henvises til notatet 

Analyse af indsatsen i Tvillingehuset.  
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tider resulteret i at de gennem den systematiske registrering har opdaget at problemet er 

mindre end antaget.  

 

Systematiske trivselssamtaler 
Der bliver stadig lagt stor vægt på trivsel i Tvillingehuset. Pædagogen fortæller at de har 

fastholdt ritualet til morgensamling hvor børnene fortæller om de har en god eller en dårlig 

dag. De børn der bliver nervøse eller ikke vil sige noget, får hjælp, eller også spørger pæda-

gogerne dem efter samling. Børnene er gode til at spørge til hinanden.  

 

De mere spontane trivselssamtaler er der ikke samme fokus på som snakkene til morgen-

samlingen. Men pædagogen fortæller at hun til frokost rykker rundt mellem bordene så 

hun når at få uformelle snakke med alle børnene. 

 

Børneinterviews 
Pædagogen fortæller at pædagogerne har planlagt at gennemføre børneinterviews. Det vil 

foregå i små grupper. Der vil blive udarbejdet et spørgeskema som efterfølgende kan læg-

ges i børnenes overleveringsmappe. Det er ambitionen at gennemføre interviews med alle 

de store børn i starten og i slutningen af det særlige forløb for storebørnsgruppen. På den 

måde kan pædagogerne se om der er nogle børn der har udviklet sig.   

 

Samarbejde på tværs 
I løbet af projektet har der været møder mellem daginstitution, SFO og skole for at af-

stemme forventninger. Pædagogen fortæller at de stadig arbejder ud fra den viden de har 

fået, om hvad skolen forventer børnene kan når de starter. Det betyder at Tvillingehuset 

har fokus på at børnene er selvhjulpne.  

 

Derudover er der igen i år et samarbejde mellem de tre institutioner der sikrer at børnene 

oplever genkendelighed på tværs af institutionerne. Tvillingehuset skal igen opføre teater i 

SFO’ens lokaler, og de skal i den forbindelse have hjælp af børnehaveklasselederen til lys-

sætning.  

 

En gang om måneden bliver daginstitutionerne inviteret med til morgensang på skolen som 

den ene børnehaveklasseleder står for. Dette kan være med til at sikre en mere tryg over-

gang, da det giver børnene kendskab til skolens fysiske rammer. 

 

   

 
 


