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Pædagogisk tilsyn i dagtilbud 

Byrådet skal efter §5 i dagtilbudsloven sørge for, at der føres pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene.   

I Furesø Kommune er det besluttet, at tilsynet foregår hvert andet år og at tilsynet foretages af medarbejdere i Center for Dagtilbud og Skole. 

De tilsynsførende er de pædagogiske konsulenter. 

Det pædagogiske tilsyn har to formål: 

Kontrol – lever dagtilbuddet op til kravene i dagtilbudsloven samt til det kommunale serviceniveau. Tilsynsrapporterne formidles til det politiske 

udvalg.  

Udvikling – tilsynet giver en mulighed for, at det enkelte dagtilbud og forvaltningen får et fælles billede af dagtilbuddets kvalitet og 

udviklingsmuligheder. Tilsynsrapporten indgår i dagtilbuddenes arbejde med at udvikle deres pædagogiske praksis. 

Tilsynets varighed er mellem 3 og 7 timer, afhængig af dagtilbuddets størrelse, og følges op af en tilsynssamtale, hvor et medlem af 

forældrebestyrelsen får mulighed for at deltage sammen med dagtilbuddets leder og en medarbejder. Samtalen foregår på baggrund af en på forhånd 

fremsendt (foreløbig) rapport. 

Inden tilsynet reflekterer dagtilbudsleder over hvordan dagtilbuddet har fulgt op på forrige tilsyn, refleksioner der bringes med i tilsynssamtalen. 

Det pædagogiske tilsyn er inspireret af materialet KIDS. Dette materiale står på forskning i dagtilbud og formulerer kvalitet i en dansk 

dagtilbudskontekst. Den tilsynsførendes vurdering fremgår tilsynsrapporten.  

Der udover indgår i tilsynet hvordan dagtilbuddet har realiseret egen pædagogiske læreplan og hvordan der er arbejdet med Furesøs Kommunes 

fælles visioner afsæt for arbejdet på dagtilbudsområdet. 

De politisk vedtagne rammer for det pædagogiske tilsyn findes på kommunens hjemmeside. 

 

  

https://www.furesoe.dk/om-kommunen/fakta/standarder-og-tilsyn/tilsyn-i-dagtilbud/
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Konklusion på tilsynet 

 
Konklusion 
Samlet vurdering af dagtilbuddets pædagogiske virke 
 
Det samlede indtryk af Nordvænget er et dagtilbud 
med høj pædagogisk kvalitet. Der er et solidt 
fundament og struktur og organisering er godt på 
plads. I Nordvænget mødes man af voksne med høj 
faglighed og en autentisk interesse i børn. Alle børn 
mødes i øjenhøjde med en tro på at de alle har 
noget at byde ind med.  Der er en rigtig god og rolig 
stemning i huset og Nordvænget er yderst 
velorganiseret og reflekteret omkring pædagogikken 
og tilgangen til børnene.  
Det kan ses på indretningen, at der er lagt vægt på, 

at tilbyde børnene et æstetisk læringsmiljø, hvor 

forældresamarbejde, børneperspektivet og det 

sprogunderstøttende pædagogiske arbejde er godt 

forankret. 

 

Ingen påbud 

 

 
Anbefalinger  
 

• At Nordvænget holder fast i og arbejder 
videre med den refleksive tilgang til deres 
pædagogiske praksis  
 

• At der fortsat er opmærksomhed på at 
tilpasse indretningen i læringsmiljøet til den 
aktuelle børnegruppe (også på legepladsen) 

 

• At der arbejdes videre med hvordan det 
pædagogiske personale i endnu højere grad 
kan inddrage børneperspektivet i hverdagen 
og i planlægningen. 
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Relatere til det pædagogiske grundlag i den 
styrkede pædagogiske læreplan, det fælles 
læringssyn og dannelsesperspektiv 

Kommentarer fra besøg i praksis 
 
Understøttende refleksioner 
 
Anbefalinger 

Emner, der blev drøftet og emner, der skal 
følges op på 
 
Perspektiver fra medarbejdere og forældre  
 
 

 
Hvordan har I i dagtilbuddet arbejdet med: 
 
 
Udviklingspotentialer for dagtilbudsområdet på 
baggrund af seneste pædagogiske tilsyn i 2019: 
Fokusområder for alle dagtilbud 
- Arbejdet med dannelse i leg, og hvordan man 
inddrager barnets perspektiv i sit pædagogiske 
arbejde.  
- Det pædagogiske arbejde med sprog og 
kommunikation. Et udviklingsområde er derfor at 
forankre viden om sprog og kommunikation bedre i 
det daglige pædagogiske arbejde på tværs af 
dagtilbud og i det enkelte dagtilbud. 
- Kvalificering af det didaktiske arbejde og en 
styrkelse af evalueringskulturen i dagtilbuddene. 
Dagtilbudslederne ser et udviklingspotentiale i at 
styrke evalueringskulturen som en del af den 
pædagogiske praksis. 
 
Fysiske rammer der understøtter en indretning med 
tidssvarende pædagogiske læringsmiljøer. 
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Opfølgning på seneste tilsynsbesøg 
For det enkelte dagtilbud: 
 
Hvordan har I arbejdet med nedenstående emner, 
der skulle følges op på ved tilsynet i 2019? 
 
”En vuggestue der er præget af ro og børn der er i 
gang med forskellige aktiviteter. Børn og 
medarbejdere ses ofte fordelt i mindre grupper. 
Leder og faglige fyrtårne driver arbejdet med den 
styrkede pædagogiske læreplan, således at 
pædagoger og siden pædagogmedhjælpere 
involveres i at omsætte intentioner til praksis. 
Personalet indgår i gode relationer til børnene. I 
forhold til børns sprog vil et yderligere fokus på flere 
turtagninger og på børn der ikke selv tager 
Medarbejder, leder og forældre oplever at nogle af 
de spørgsmål fra KIDS, som indgår i tilsynet, opleves 
mere oplagte vedrørende børnehavebørn i forhold til 
for vuggestuebørn. 10 Anbefaling Påbud initiativer til 
dialog. Anbefaling: Sæt fokus på videndeling og 
opkvalificering af pædagogmedhjælpere. Anbefaling: 
Vær opmærksom på børn der ikke selv tager 
initiativer til dialog. Anbefaling: Gerne flere 
turtagninger. Anbefaling: Prioriter gerne flere 
stykker af det samme legetøj, der understøtter 
parallelleg. Anbefaling: Kan det lille areal foran 
stuerne bruges som uderum som børn kan vælge at 
være ude i, fx i sommerperioden, hvor deres sko kan 
stå på stuen, så det er let at komme ud.” 
 
Dagtilbuddet skriver her (sendes til pædagogisk 
konsulent forud for samtalen): 
 

  
 
Nordvænget har arbejdet med turtagninger i 
dialogen og en bevidsthed om at turtagninger 
også er barnets før-sproglige initiativer. Der et 
nærvær og kontakt, så selvom vi ikke altid når  
mange ture, så har vi blik for at det skal være på 
barnets principper. Der er stor respekt for at 
barnet har brug for at trække sig fra dialoger og 
samspil ind i mellem. 
Der arbejdes videre med pædagogik og 
indretning i huset.  
 
Corona har sat nogle begrænsninger fordi alt 
legetøjet har været sat væk og det skulle vaskes. 
Vi har arbejdet meget med tilpas mængde legetøj 
og arbejde med gennemsigtige kasser og heller 
ikke have for meget legetøj. 
 
Om sommeren har vi brugt udeareal foran 
stuerne og vi har indrettet det og talt om hvordan 
vi bruger det. Vi bruger det også til urolige børn 
fordi det er afgrænset og overskueligt.  
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Relatere til det pædagogiske grundlag i den 
styrkede pædagogiske læreplan, det fælles 
læringssyn og dannelsesperspektiv 

Kommentarer fra besøg i praksis 
 
Understøttende refleksioner 
 
Anbefalinger 

Emner, der blev drøftet og emner, der skal 
følges op på 
 
Perspektiver fra medarbejdere og forældre  
 
 

 
Evaluering 
 
Hvordan arbejder I med evaluering af jeres 
pædagogiske indsats? 
Kom gerne med konkrete eksempler 
 
Hvad er jeres tanker om næste skridt i udviklingen af 
jeres evalueringskultur? 
 

 Nordvænget arbejder med daglige evaluering på 
stuemøder, personalemøder og pædagogmøde, 
hvor vi taler om hvordan det gik. Vi har en mere 
struktureret evaluering ift. til den styrkede 
læreplan, hvor vi bruger PEF (pædagogisk 
evaluering i Furesø) som redskab.  
 
Fra arbejdet med tidlig opsporing har fået et 
grundlag for at arbejde videre med 
pædagogikken og beslutte, hvordan vi arbejder 
videre. Vi er eksempelvis på tredje runde af 
evaluering af legepladsen. Vores fælles PEF ligger 
på AULA, så alle kan se den. 
Alle stuer har også en PEF, så alle har haft den i 
fingrene, så alle arbejder med refleksion og 
evaluering af praksis. 

 
Aktuelle vilkår der har indflydelse på den 
pædagogiske praksis 
f.eks. børnesammensætning, sygdom, 
rekrutteringsudfordringer, fysiske forhold mv. 
 

 
 
 
Vi er i gang med Projektet Tidlig indsats, så i den 
forbindelse får vi også tilbagemeldinger fra 
projektet , det er rigtig spændende 

 
Nordvænget oplever rekrutteringsudfordringer i 
langt højere grad end tidligere 
I Nordvænget er der flere børn, somhar behov for 
en særlig indsats lige pt. Men der tages hånd om 
dem og der er dygtige pædagoger og dygtige 
medhjælpere, der kan løfte opgaven. 
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Relatere til det pædagogiske grundlag i den 
styrkede pædagogiske læreplan, det fælles 
læringssyn og dannelsesperspektiv 

Kommentarer fra besøg i praksis 
 
Understøttende refleksioner 
 
Anbefalinger 

Emner, der blev drøftet og emner, der skal 
følges op på 
 
Perspektiver fra medarbejdere og forældre  
 
 

 
Personaleforhold 
Er de nødvendige kvalifikationer til at varetage 
dagtilbuddenes opgaver til stede – andel 
pædagoguddannede, data fra beregning i vedlagt 
skema (udfyldes af dagtilbudsleder inden samtalen) 
Personalefaciliteter 
 

  
Meget dygtige pædagoger og dygtige 
medhjælpere, der har lyst til at udvikle sig og 
arbejde videre.  
60/40. 

 

Observationer inspireret af elementer fra KIDS-materialet. 

Fysiske omgivelser 
 

Rum i rummet  
 
Der er enten rum, børnene kan fordele sig i, eller 
rummet er inddelt, så det giver mulighed for en god 
fordeling af børn og voksne i forhold til antallet af 
børn 
 

Ses næsten altid 
Opdeling i  legezoner fx læsehjørne, dukkekrog, 
køkken, lavt bord med små stole og en garage 
med biler 

Nordvænget er i udvikling i forhold til 
indretningen og arbejder løbende  videre med 
indretningen og er altid nysgerrige efter hvordan 
vi kan tilpasse til den aktuelle børnegruppe. 

Områder for aktiviteter i høj og lav skala  
 
Der er balance mellem steder, hvor der sker mange 
ting, og steder, hvor børnene kan være i fred og 
finde ro. 
 

Fællesareal foran grupperum er fleksibelt 
udnyttet, så det både kan bruges til spisning og til 
fysisk aktivitet. 
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Fysiske omgivelser 
 

Aktiviteter og tydelighed  
 
Der er tydelighed i rummene, så børnene ved, hvad 
de må og kan. F.eks. ”her er man stille”, ”her læser 
man”, ”her kan man være mere fysisk aktiv”. 
 

Ses næsten altid 
 

 

Relationer 
 

Samspil ved modtagelse og afsked med børnene  
 
Pædagogen retter sin opmærksomhed på børnene, 
hilser imødekommende og anvender børnenes 
navne, hjælper børnene med at sige 
godmorgen/farvel og støtter børnene i en god 
overgang mellem hjem og daginstitution. 
 

Ses ofte 
Der er fem børn og to voksne på stuen. Døren går 
op. 
B1: ”Det B2?” 
V: ”Ja, det er B2. Godmorgen B2” 
B1:”Kom ind” 
V:”Ja kom indenfor” (går over til B2) 
B2 kigger på en dukke og V opmuntrer hende til 
at tage dukken. 
B1: ”Dukke” 
V:”ja, B2 har også en dukke ligesom dig” 
Pigerne leger med dukkerne 

Børnene er vant til den gode modtagelse og 
deltager i at tage godt i mod deres venner. Der er 
en stor åbenhed overfor andre børn og glæde 
ved at være en del af et fællesskab. 

Samspillet mellem pædagogerne og børnene (2.3) 
 
Pædagogerne taler med børnene om deres 
oplevelser og ideer. Samværet bærer præg af 
interesse for børnene. 
 

Ses næsten altid 
B pludrer og viser en dukke til V 
V: ”ja, dukken har tøj på – skal den også have 
mad?” 
B forsøger at sætte dukken ned i en dukke stol, 
men det er lidt svært, det lykkes til sidst og B 
henter en gaffel og mader dukken. 
V: ”Hvor er du god til at give dukken mad” 
Det gode samspil fortsætter, den voksne giver 
mange benævnelser på ting i barnets omgivelser 
og god respons på barnets  før-sproglige 
initiativer.  

 



 

8 
 

Fysiske omgivelser 
 

Hjælp til at forstå og indgå i sociale samspil i stedet 
for at irettesætte og skælde ud (2.6) 
 
Pædagogen hjælper børnene i situationer, hvor de 
kommer til at handle impulsivt. Pædagogen hjælper 
børnene med at indgå i sociale samspil. 
 

Ses næsten altid 
V: ”Kom med mig ud og få en ren ble” 
B har ikke lyst og ”stikker af”. 
V: ”nej, det har du ikke lyst til, men det er 
nødvendigt”.  V tager barnet op fortælle hvad der 
skal ske. 
 
B bliver meget vred over at han ikke må få legetøj 
fra et andet barn. V er lige ved siden af ham. 
V: ”jeg kan godt se du bliver meget vred” 
B kaster med ting og ender med at klemme sin 
finger, han begynder at græde. 
V: ”du blev så vred – hov, kom du til at klemme 
din finger? Det var synd” (trøster) 
Godt at V er tæt på og bevarer roen og kan 
rumme Bs følelser. 

Gode til at rumme børnene og vi hjælper også 
hinanden, hvis det eksempelvis er svært i 
kontakten med barn, så kan vi støtte hinanden og 
afløse.  
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Fysiske omgivelser 
 

Pædagogens responsivitet  
 
Den voksnes sprog og handling er tilpasset barnets 
udtryk. Pædagogens handling over for barnet viser, 
at hun har forstået barnets perspektiv. 
 

Ses næsten altid 
B1 er færdig med sin formiddagsmad og får tørret 
hænderne med en klud. Han kommer selv kluden 
og hagesmækken i hver sin spand. 
V: ”Det var flot” (stor begejstring) 
B1 kravler op på skødet af V og peger på spanden 
med brugte klude. 
V: ”Ja, du kom kluden op i spanden” 
B2 peger på tavlen 
V: ”Ja, hvad skal vi lave senere?” 
V taler med barnet om hvad de skal lave og 
sætter billeder af børnene sammen med et 
symbol på hvad de skal lave fx ude på 
legepladsen. Da de er på vej ud i garderoben 
peger et andet barn på tavlen og V gentager 
tålmodigt. Godt samspil. 
 
B: ”uh uh uh” (peger) 
V: ”er det nissen?” 
B nikker 
V: ”ho ho ho siger nissen”. V og to børn taler 
videre om nissen og om skæg og huer 

Børn og voksne kender rutiner og struktur i 
hverdagen og børnene bliver mødt af overskud 
og  

Leg og aktivitet 
 

Mulighed for længerevarende lege  
 
Børnene har mulighed for længerevarende lege 
uden at blive afbrudt 
 

Ses næsten altid 
 

I Nordvænget giver vi børnene mulighed for at  
fordybe sig og mulighed for at lege i mindre 
grupper. Medarbejderne arbejder også med 
opdeling i mindre grupper. Børnene er gode til at 
lege parallelt og inddrage flere zoner i deres leg. 
Børnene er rummelige og giver plads til hinanden 
fx en ekstra stol på bussen, så alle kan være med.  
Børnene lærer af hinanden, de lærer hinanden at 
lege.  
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Fysiske omgivelser 
 

Deltagelse og understøttelse af leg 
Deltager (går foran) pædagogiske medarbejder i 
lege? 
Understøtter (går ved siden af) pædagogiske 
medarbejdere børns lege? 
 

Ses næsten altid 
To piger leger med dukker ved et lille bord.  
B1 giver et badekar til V. 
V: ”Skal B2 låne badekarret?” 
B1: ”Ja” 
V: ”Se B2, her er badekarret ” 
B2 ligger sin dukke i badekarret. 
V: ”B1, må vi få lidt sæbe?” 
B1 henter sæben og kommer noget i vandet. 
V: ”Se B2, nu kommer der sæbe i vandet” 
B1:”Shhh”  
B1 viser en finger foran munden og peger på 
dukken. 
V: ”Sover din baby?” 
B1: ”Ja” 
V: ”Så må vi være stille – shh”  
V hvisker og viser en finger foran munden.  
 
På legepladsen er to børn i gang med at banke på 
taget af et legehus med plastikskovle. 
V1: ”jeg kan høre noget, der banker – kan du også 
høre det, B3?” 
B3: ”ja” 
V1: ”jeg tror det er her henne” (nærmer sig 
sammen med B3) 
B3: ”der!” 
V1: ”Ja, der var dem, der banker” 
Der bliver en sjov leg ud af at lytte sig frem til 
bankelydene og andre børn bliver inddraget.  
 

 
Nordvænget arbejder med respekt for børnene 
og for hvornår den voksne skal deltage i legen og 
gå forrest, vi arbejder meget reflekteret, så vi 
understøtter legene bedst muligt. Trækker sig fra 
legen og lader børnene selv samtidig med at 
være tilgængelig. Vi er meget bevidste om at sige 
det højt til hinanden, så vi deler refleksioner.  
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Fysiske omgivelser 
 

Indflydelse på aktiviteter  
 
Pædagogen indretter og forandrer aktiviteten i 
forhold til børnenes engagement og motivation. 
 

Ses ofte 
B har fundet en kasse med dyr og skubber den 
med stor anstrengelse over mod V 
V: ”Skal jeg kommer over til dig?” 
B kigger op men forsætter over til V. Han tager en 
figur op af kassen og viser den til V. 
V: ”Det er bondemanden” 
B: ”Muhh” 
V: ”Ja, måske leder han efter en ko (finder en ko i 
kassen med dyr) Muhh siger koen” 
B: ”Muhh” (stort smil) 
 
På legepladsen er børnene optagede af 
rimfrosten på et bord/bænke sæt. Den voksne 
henter varmt vand, og  børnene får en lille kop 
varmt vand, som de kan hælde på og se frosten 
forsvinde.  
 

Voksne der følger børnenes spor og initiativer og 
vi har fokus på at ville noget med de aktiviteter vi 
sætter i gang, men hvis børnene ikke bliver 
optagede af det, så tilpasser vi aktiviteten og 
udvider deres verden.  

Kommunikation og sprog 
 

Støj - der er gode betingelser for kommunikation 
 

Ses næsten altid. Se evt. eksempel fra 
garderoben under ”Rutiner”  

God opdeling i mindre grupper og legezoner, som 
muliggør god kommunikation. 
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Fysiske omgivelser 
 

Pædagogerne er gode sproglige rollemodeller og 
bruger et rigt og varieret sprog sammen med 
børnene (tilpasset børnenes alder og færdigheder) 
 

Ses ofte, dette eksempel er en undtagelse. 
 
V: ”B, du skal ikke sidde og banke i tallerkenen. 
Spis ordenligt” 
V: ”må jeg hjælpe?” (prøver at tage skeen) 
B: ”neej” 
V: ”må jeg ikke hjælpe?” 
B: ”neej” 
V: ”ok” (godt at barnets nej respekteres) 
I dette eksempel stille lukkede spørgsmål og 
barnet får at vide hvad det ikke skal gøre. Der 
mangler forklaring og/eller handleanvisning. Har I 
nogle refleksioner ift. sproglige negationer (ikke) 
og handlingsanvisende sprog?  
 

Vi arbejder meget med at være positivt 
handleanvisende og forklare  hvad børnene kan 
gøre  

Der er dialog mellem børnene og pædagogerne, 
hvor barnet har flere turtagninger (kan også være 
nonverbalt)  
 

Ses næsten altid 
B3 siger noget uforståeligt 
V: ”ja, hvad fortæller du?” 
B3 tager kassen med dyr. 
V: ”Her er en gris – øf øf” 
B3: ”Muhh” 
V: ”Ja det er en ko” 
B3: ”gok gok” 
V: ”Ja det er en høne – gok gok” 
V: ”Skal vi finde bondegården og sætte dyrene 
derind?” 
B: ”Ja” 
De finder bondegården og fortsætter legen. 
 

 

Pædagogerne stiller åbnende spørgsmål, som kan 
besvares med andet end ja/nej 
 

Ses ofte.  
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Fysiske omgivelser 
 

Fortæl om jeres arbejde med at anvende 
Sprogtrappen? 
Hvordan har jeres pædagoger delt viden fra 
uddannelse og erfaring med sprogobservation og 
vurdering med sine kollegaer?  
Hvordan arbejder I med opfølgende indsatser? 
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Rutiner og overgange 
 
Der er skabt en tydelig pædagogik i hverdagens 
rutinesituationer og overgange 
 

Samling  
V viser billeder frem af tre forskellige børn, der 
skal vælge en sang i dag. De starter med en 
goddag sang hvor alle børn bliver benævnt med 
navn. B1 vælger en sang om blomster som alle 
synger. V viser et nyt billede frem 
B2: ”Det mig” 
V: ”Ja det er din tur til at vælge en sang” 
B2 tager en lille dukke op 
V: ”Hvad er det for en sang?” 
B2: ”Mester Jacob” 
V: ”Ja, det er Mester Jacob” 
Efter de har sunget fortæller V at de snart skal 
spise 
V: ”Så skal vi ud og vaske hænder, så op med 
ærmerne og ud og sidde på numsen” 
Da børnene har vasket hænder kravler de selv op 
på deres stole. De får tilbudt mælk eller vand, der 
er ikke ret meget ventetid for børnene 
 
I garderoben 
B1: ”sko af” 
V: ”du skal åbne den, før du kan få den af ” 
B1: ”ta sko af” 
V: ”skal jeg tage skoen af? ”  
B1: ”ja” 
V: ” tager du så selv flyverdragten af?”  
B1: ”Ja” (smiler) 
V: ”ok det er en aftale ” B1 tager flyverdragten af. 
V: ”B1 kan du hjælpe B2?” 
B1: ”Ja” (forsøger at hjælpe) 
V: ”hvem skal nu hjælpe mig? ” 
B1: ”dig?” 
V: ”ja, hvem skal hjælpe mig med at få skoene 
af?” (rækker foden frem) 

God struktur, benævnelser og handle lige efter 
den voksne har sagt hvad der skal ske rar 
atmosfære og ro. 
Har arbejdet meget med vaske hænder og har 
fået en rigtig god rutine og vi har justeret og 
finpudset, så det er rart at være for alle børn og 
voksne. 
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Fysiske omgivelser 
 

B1 hiver i skoen: ”sidder fast” 
V: ”ja, den sidder godt fast, du skal hive hernede 
ved hælen, ligesom når du får skoene af. 
B1 hiver skoen af og kigger stolt på V. 
V: ”ja sådan, tak for hjælpen, det var godt du 
kunne hjælpe mig” 
Der er meget ro i garderoben og læringsrum  til at 
børnene selv kan tage tøj af og på og hjælpe 
hinanden. Det skaber også rum til gode og lange 
samtaler mellem børn og voksne.  
 
Børnene bliver skiftet og komme ud og sove på 
skift, der er ro og børnene inddrages i at hente 
ren ble og tage tøjet af. 
V: ”kan du tage bukser og jakke og ligge ud i 
kassen?” 
B samler tøjet op og går ud til vasken. 
V: ”hov nej, ikke i vasken, så bliver det vådt, det 
skal i ned i kassen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Børnene er vant til at blive inddraget og få tid til 
at udføre sine opgaver og de voksne har en 
reflekteret tilgang til at fastholde krav og hjælpe 
børn, når de har brug for det.  

 

 

 

Afslutning og opsamling 



 

16 
 

 
Hvordan realiserer I jeres pædagogiske læreplan i 
dagligdagen – det pædagogiske grundlag (inderst i 
blomsten) og målene for de seks temaer. 
Hvad går godt og hvor er der potentiale for 
udvikling? 
 
Hvordan kommer det fælles lærings- og 
dannelsessyn i spil, i det pædagogiske arbejde? 
Personlige, sociale og faglige kompetencer og 
dannelsesperspektiv. 
 

 Nordvænget har holdt fyrtårnsmøder og alle 
medarbejdere har budt ind med 
hverdagseksempler til den pædagogiske 
læreplan, men selve læreplanen er skrevet af 
fyrtårnene. Der arbejdes med evalueringsdelen 
og PEF (pædagogisk evaluering i Furesø) benyttes 
til refleksion og evaluering. Der tales løbende om 
indholdet i den pædagogiske læreplan på 
personale- og pædagogmøder. 
Evalueringer bruges til justeringer i den 
pædagogiske læreplan og der tages kontinuerligt 
emner op og reflekteres over begreber fra den fx 
”børn i udsatte positioner” og ”dannelse”. Det 
har været en god proces for Nordvænget at 
skrive og arbejde med den pædagogiske 
læreplan.  
 

 
Tidlig opsporing 
Data fra Infoba (trækkes af CDSF) 
Er der generelle temaer fra jeres trivselsvurderinger 
der peger på at I skal lave en indsats?  
 

Af systemtekniske årsager er data for andel af 
trivselsrapporter ikke retvisende. Data samt 
kommentarer er derfor taget ud af den endelige 
tilsynsrapport. 

Nordvænget laver trivselsvurdering af børn når 
de har været i huset i tre måneder, det er vigtigt 
at lære barnet at kende først. 
Trivselsvurderingerne er sat i system og der er en 
opmærksomhed på arbejdet med tidlig 
opsporing.   

 
Sprogvurderinger 
Data fra Rambøll (trækkes af CDSF) 
 
Hvordan fulgte I op; hvad var jeres indsats? 
 

19 ud af 20 af de 2 årige (95 %) er 
sprogvurderede 
2 årige: 10 placerer sig i fokuseret eller særlig 
indsats 
 

Nordvænget arbejder fokuseret med 
sprogtrappen. Medarbejderne fortæller at de er 
meget glade for redskabet og det har givet meget 
at arbejde med den og opleve sammenhæng med 
trivselsvurderingen. Der er et godt overblik af 
hvor børnene er på vej hen sprogligt og at 
sproget også handler om samspil og lege . 
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Hvordan realiserer I jeres pædagogiske læreplan i 
dagligdagen – det pædagogiske grundlag (inderst i 
blomsten) og målene for de seks temaer. 
Hvad går godt og hvor er der potentiale for 
udvikling? 
 
Hvordan kommer det fælles lærings- og 
dannelsessyn i spil, i det pædagogiske arbejde? 
Personlige, sociale og faglige kompetencer og 
dannelsesperspektiv. 
 

 Nordvænget har holdt fyrtårnsmøder og alle 
medarbejdere har budt ind med 
hverdagseksempler til den pædagogiske 
læreplan, men selve læreplanen er skrevet af 
fyrtårnene. Der arbejdes med evalueringsdelen 
og PEF (pædagogisk evaluering i Furesø) benyttes 
til refleksion og evaluering. Der tales løbende om 
indholdet i den pædagogiske læreplan på 
personale- og pædagogmøder. 
Evalueringer bruges til justeringer i den 
pædagogiske læreplan og der tages kontinuerligt 
emner op og reflekteres over begreber fra den fx 
”børn i udsatte positioner” og ”dannelse”. Det 
har været en god proces for Nordvænget at 
skrive og arbejde med den pædagogiske 
læreplan.  
 

 
Børn i udsatte positioner 
Hvordan arbejder I med børn på kanten af 
fællesskaber? 
Hvordan sikrer I deltagelsesmuligheder for børn på 
kanten af fællesskaber?  

  
Nordvænget har haft flere børn på kanten af 
fællesskabet. De arbejder systematisk med og er 
gode til at opdage, når børn har brug for en 
særlig indsats og brug for voksen støtte til at 
deltage i fælleskabet. Der benyttes også 
muligheden for at få hjælp fra PPR og der er en 
opmærksomhed på at skærme børn, der har brug 
for det, i løbet af dagen. Der arbejdes med 
børnenes styrker og er fokus på hvad barnets 
ressourcer er. Børnene skal have positive 
oplevelser med noget de er gode til. 
Medarbejderne er dygtige til at se små fremskridt 
og  gode til at samarbejde med forældrene og 
inddrage dem, så vi sammen kan støtte børnene.  

 
Se konklusionen øverst i dokumentet 
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