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Registrering og opbevaring af data i trivselsvurderinger
Politiken og flere andre medier har bragt artikler om, hvordan
Københavns Kommune registrerer og opbevarer data fra
trivselsvurderinger af børn i daginstitution. Vi kan godt forstå, hvis
artiklerne har givet anledning til spørgsmål hos jer. Dem forsøger vi at
besvare her.
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Tidlig opsporing og indsats (TOPI) er et internt arbejdsredskab for
medarbejderne i de københavnske daginstitutioner, som bruges til
tidligt at opspore børn, som ikke trives. Københavns Kommune
indførte trivselsvurderinger i 2015, og 1. januar 2017 overgik
daginstitutionerne i Københavns Kommune til digital registrering af
trivselsvurderingerne.
Hvad er formålet med trivselsvurderinger (TOPI)
Ifølge Dagtilbudsloven er de pædagogiske medarbejdere i
daginstitutioner forpligtet til at skabe de rette betingelser for, at alle
børn trives, lærer og udvikler sig. Gode pædagogiske miljøer og høj
faglighed har en afgørende betydning for børns trivsel. For at sikre at
dette sker, arbejder vi i København med tidlig opsporing, hvor vi har
fokus på, om der er børn, som ikke trives, og hvordan vi i givet fald
kan øge børnenes trivsel.
TOPI er et redskab, som er udviklet af Socialstyrelsen, og som
efterfølgende er blevet gjort digitalt af Rambøll. Det er et pædagogisk
redskab, som hjælper det pædagogiske personale med systematisk at
sikre, at ingen børn bliver overset, hvis de ikke trives. Personalet, som
bruger redskabet, skal drøfte med hinanden, om der er noget i
institutionen, som de kan ændre på, så børnene trives bedre.
Derudover er trivselsvurderingen et godt afsæt for dialog med
forældrene om deres barns trivsel.
Hvordan bruges data fra TOPI
Formålet med redskabet TOPI er altså at få øje på børn, som ikke
trives, for at kunne give dem det bedste pædagogiske tilbud. Formålet
er således ikke at monitorere barnets udvikling, men at spænde et
større sikkerhedsnet ud for at undgå, at et barns mistrivsel overses og
vokser sig større uden, at der bliver gjort noget.
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Oplysninger om det enkelte barns trivsel anvendes ikke uden for
institutionen eller til andre formål. Oplysningerne går ikke videre til
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skolen eller til en anden institution. Hvis et barn skifter institution, kan
pædagogerne i den nye institution ikke se barnets trivselsvurdering fra
den tidligere institution.
TOPI giver mulighed for at trække en oversigt over børnenes trivsel
og fx se om der er forskel på trivslen hos de forskellige aldersgrupper
eller blandt drenge og piger. Formålet er at tilrettelægge
pædagogikken og dagligdagen i institutionen på en måde, så børnene
trives bedst muligt.
Institutionens arbejde med TOPI kan også indgå som udgangspunkt
for en dialog om den samlede børnegruppes trivsel, og hvordan
institutionen arbejder pædagogisk med det. Dette kan fx ske ved
tilsynssamtalen med den pædagogiske konsulent fra Københavns
Kommune. I en sådan dialog vil der ikke indgå oplysninger om
enkelte børn.
Hvorfor er forældrene ikke blevet orienteret?
Det er en klar fejl og meget beklageligt, at forældre ikke er blevet
orienteret om registrering og opbevaring af data i
trivselsvurderingerne i henhold til persondataloven.
For at give alle forældre den nødvendige information arbejder
forvaltningen lige nu på at udarbejde en folder, som orienterer om
systemet, herunder adgang til oplysninger i systemet, slettefrister og
retten til indsigt i registreringer mm., så persondataloven på alle
punkter er opfyldt. Denne folder forventes færdig inden for kort tid.
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