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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 Røde Sol,  er et dagtilbud 
med et solidt fundament,  hvis  struktur og 
organisering  er på plads. I Røde Sol mærkes ro, 
nærvær og en stemning af hygge fra det øjeblik man 
træder ind af døren. Ligeledes opleves der at være  
lagt vægt på at tilbyde børnene et æstetisk 
børnemiljø hvor både børn og voksne kan trives, 
lære, danne og udvikle sig.  
 
På baggrund af tilsynet vurderes dagtilbudet at være 
yderst velorganiseret og reflekteret omkring husets 
struktur og organisering. Røde Sol vurderes  at 
levere pædagogik af høj kvalitet,  hvor de voksne 
med høj faglighed såvel som med  en autentisk 
interesse i både store og små mennesker yder et 
vigtig stykke arbejde hvor alle børn mødes i 
øjenhøjde og med en tro på at de alle har noget at 
byde ind med.  
 
Som udviklingspunkt for huset og den pædagogiske 
praksis,  kan der med fordel rettes en 
opmærksomhed på,  hvordan man i endnu  højere 
grad kan inddrage børneperspektivet, særligt ift. den 
pædagogiske planlægning.  
 
Herudover kan man pege på,  hvorledes der fortsat 
kan arbejdes med og udvikles på den pædagogiske 
indretning.   
 

Anbefaling 
 

• At der som et element i den pædagogiske 
indretning  skabes plads og mulighed for,  at 
børnene kan trække sig og finde ro 
 

• At der kigges på, hvordan man kan arbejde 
med en endnu skarpere visuel stiladsering  af  
rummets funktion, samt hvordan man 
eksemeplvis via konkrete og udvalgte 
billeder/symboler kan understøtte 
tydeligheden  af rummet så det mere 
eksplicit fremgår hvad børnen kan bruge 
rummet til.  

 

• At der rettes en pædagogisk opmærksomhed 
på, hvordan det pædagogiske personale i 
højerer grad kan inddrage børneperspektivet. 
Dels i en form så børnenes bidrag i 
aktiviteteten inviteres ind, og dels i en form 
hvor de pædagogiske  planlagt aktiviteter 
tager afsæt i barneperspektivet og det 
børnenes optagethed retter sig imod. 

 

• Der kan med fordel arbejdes videre på, at 
”forfine” måltidspædagogikken med et fokus 
på den sproglige udvikling der gives mulighed 
for her. Det er essentielt at dette arbejde 
pågår og deles på tværs af stuer og grupper. 
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Ingen påbud 
 

 

  



4 
 

 



5 
 

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  
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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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I Røde sol arbejde man med en pædagogisk 
opmærksomhed på,  at give børn mulighed for 
indflydelse på aktiviteterne, dette indenfor en 
given ramme. 
 
På baggrund af pædagogiske drøftelser og 
refleksioner,  er man i Røde Sol holdt op med at 
holde de traditionelle samlinger,  idet de set fra 
medarbejdernes perspektiv ikke  oplevedes som 
meningsfulde for den aktuelle børnegruppe. 
 
Røde Sol arbejder stuevis og  aldersintegreret. 
 
I huset opleves der blandt både leder og 
medarbejdere en høj grad af  sproglig  
opmærksomhed. Der er fokus  på turtagninger og 
arbejdet med sprog i mindre grupper. 
 
Der har været arbejdet målrettet med at stille 
både åbne og åbnende spørgsmål, ligesom man 
har udviklet bevidsthed omkring forskellen 
mellem undervisnings – og udvækslingstonen.  
 
Røde sol er ikke nået til at arbejde  systematisk 
didaktisk via specefikke metoder eller modeller.  
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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  
 
 

 
Opfølgning på seneste tilsynsbesøg 
For det enkelte dagtilbud: 
 
Hvordan har I arbejdet med nedenstående emner, 
der skulle følges op på ved tilsynet i 2019? 
 
Anbefaling: Tilbyd gerne børn sproglige input i deres 
nærmeste udviklingszone.  
 
Anbefaling: at alle medarbejdere arbejder med 
didaktisk redskab og med evaluering.  
 
Anbefaling: Overvej hvordan I kan bruge det til, at 
sætte lys på læringsmiljøet. Evt med 
”landskabsmodel” for Lene Tangaard 
 
Anbefaling: Brug gerne al den dokumentation I laver 
sammen med børnene til, at forstærke deres læring, 
deres oplevelse af at have betydning for 
fællesskaber. At fortælle om pædagogiske 
intentioner og børns udbytte, giver forældre 
mulighed for at understøtte børns udvikling. 
 

 I forlængelse af ovenstående tilføjes det, at der  i 
huset er stor opmærksomhed på betydningen af 
at  etablere differentierede sproglige miljøer. 
Opmærksomhed betyder,  at børnegruppen 
lejlighedsvist (og i samarbejde med forældrene) 
opdeles udfra kompetence og udviklingsniveau – 
alder anses således ikke som eneste 
styrringsparameter.    
 
Huset anvender billeddokumentation både i print 
og digitalt på Aula. Forældre orienteres og 
delagtiggøres i tiltag, mål og formål. 
 
Pædagogerne oplever sig aktivt i dialog med 
børnene omkring den udvalgte 
billeddokumentation.   
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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? 
 

 Der gives ved samtalen udtryk for,  at evaluering 
er udfordrende, særligt er det en udfordring at 
finde tiden til det. Der er i Røde sol på 
nuværende tidspunkt ingen sytematik eller fast 
metode som der evalueres i forhold til. 
 
Evaluering skriftliggøres ikke,  men finder sted i 
mindre grad sted  ad hoc.   
 
Næste skridt  i udviklingen af en evalueringskultur 
er introduktion og implementering af PEF.  

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

 
 
 
 

I Røde Sol er der en overvægt af børn med 
særlige behov,  hvilket har haft  betydning for 
den  pædagogik der praktiseres i huset.  
 
De fysiske rammer er en udfording, særligt ift. 
den konkrete børnegruppe og den pædagigik den 
kalder på. Ofte er der behov for flere små rum 
som børnene kan gå fra i, hvilket de fusiske 
rammer i Røde Sol ikken kan honorere. 
   

 
Personaleforhold 
Er de nødvendige kvalifikationer til at varetage 
dagtilbuddenes opgaver til stede – andel 
pædagoguddannede, data fra beregning i vedlagt 
skema  

 Det oplyses,  at  der er den rette fordeling mellem 
pædagoger og pædagogmedhjælpere.  
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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 
 

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 
 
De respektive stuer består fysisk af to rum, 
hvilket muliggør adskilelse af aktiviteter,  samt 
opdeling af børnene i mindre grupper. Herudover 
ses en indretning med blik for at skabe rum i 
rummet,  såvel som indretning med  mindre 
legezoner eksempelvis ses dette via indretning 
med gulvtæpper der udgør små ”legeøer”.  

 

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. 
 

Der ses overvejende en balance memllem steder 
hvor der sker mange ting, og steder hvor der er 
plads til fordybelse.  
 
Der er i mindre grad skabt rum for fred og ro, 
f.eks. rum hvor et eller to børn kan trække sig. 
 
Anbefaling: At der som del af den pædagogiske 
indretning  skabes plads og mulighed for,  at 
børnene kan trække sig og finde ro.   

Stuens dukkekrog er skabt med mulighed for,  at 
børnen kan trække sig.  
 
Herudover er husets køkken netop indrettet med 
et lille miljø, hvilket ligeledes giver børnen 
mulighed for at trække sig og finde ro.  
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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”. 
 

Der er enkelte steder hvor det er tydeligt for 
børnen hvad de må og kan. 
 
Et godt eksempel på tydlighed i indretningen  er 
tumlerummet, hvor det visuelt er gjort meget 
tydeligt for børnenen, hvad de må og kan. 
 
Jeg kan ved tilsynet se, at der flere steder har 
været sat billeder på både kasser og kurve med 
legetøj – men at dette  ikke er fuldt gennemført.  
 
Anbefaling:  Man kan med fordel kigge på, 
hvordan man kan arbejde med en endnu 
skarpere visuel stiladsering  af  rummets funktion, 
samt hvordan man eksemeplvis via konkrete og 
udvalgte billeder/symbolder kan understøtte 
tydeligheden  af rummet så det fremgår tydeligt 
hvad man kan bruge rummet til eller hvilke 
intentioner der er hermed.  

 

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. 
 

Næsten altid. 
 
Jeg ser ved tilsynet få afleveringer, men de børn 
der bliver afleveret mens jeg er der,  bliver alle 
mødt af en opmækrsom voksen, der med smil på 
læben hilser dem velkomne. Ingen børn har på 
dagen brug for hjælp til at sige farvel.  
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Fysiske omgivelser 
 

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

Næsten altid 
 
Samværet bærer i høj grad præg af de voksnes 
intersse for børnenen. Dette ses eksempelvis når 
børnene kommer hjem fra tur,  og når der deles 
historier rundt omkring bordet under frokosten. 
 
I en udviklingsoptik vil det være oplagt at stille 
skarpt på,  hvordan man som voken i højerer grad 
kan inddrage børns oplevelser og ideer, 
eksempelvis som afsæt for den pædagogiske 
planlægning og de aktiviteter der ligges tilrette 
for her.  

 
 
 
 
 
 
 
Der arbejdes med dette, tirsdag er dog som 
ofttest mere voksenstyret (hvilket var dagen for 
tilsynet)  
 
Ved tilsynssamtalen vendes muligheden for, at 
der  fremadrettet arbejdes med et stærkere blik 
for hvordan børnenen kan inviteres ind som 
aktive deltagere i rammesætningen.   

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

Næsten altid. 
 
De voksne ses tæt på,  der hvor det opleves 
særligt relevant. Jeg oplever ved tilsynet ingen 
konflikter, men ser voksne, der er foran 
situationerne ,og støtter børn til at indgå i både 
større og mindre fællesskaber.  

 

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

Næsten altid 
 
Med ganske få undtagelser ses den voksnes sprog 
og handling at være afstemt overfor det enkelte  
barn. Børn i Røde sol opleves at blive hørt, set 
læst og forstået af nærværende voksne.  
   

 

Leg og aktivitet 
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Fysiske omgivelser 
 

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

Jeg ser på dagen for tilsynet ingen 
længerevarrende lege. 
 
Jeg bliver optaget af  hvordan husets organisering 
understøtter og/eller  giver mulighed for lege af 
længerevarende karakter, samt hvorledes husets 
indretning og organisering giver mulighed for, at 
lege kan udvikle sig over tid.  

Der opleves at være naturlige opbrud, men også 
at der er  mulighed for at gemme lego. 
 
De voksne understøtter børnenes mulighed for at 
lade tingene stå, eller giver mulighed for at lade 
et rum forblive legeklar uden at det skal ryddes 
op.  
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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? 
 

På legepladsen ses de voksne at bevæge sig 
mellem de tre pædagogiske grundpositioner 
foran, ved siden af og bag ved.  
 
Foran: Den voksne har samlet husets største 
børn,  og fortælle de skal på insektjagt.  Straks 
efter er alle børn i både  større og mindre 
grupper på jagt og fordybet rundt på hele 
legepladsen. 
 
Ved siden af: En gruppe drenge er i fuld gang med 
at save i nogle træstuppe 
 
Den voksne ses ikke med en  sav, men er ved 
siden af børnene og guider og understøtter 
børnene til at få det bedste ud af deres aktivitet. 
Den voksne giver børnene handleanvisninger der 
hvor det opleves relavnt og opmundre deres 
aktivitet ved at anerkende tiltag og det fællesskab 
der udvises i situationen.  
 
Bagved. En gruppe børn lege rundt på 
legepladsen, den voksne bevæger sig i pereferien, 
men opleves observerende på deres leg og er  
tilgængelig for børnene. Der opleves ved tilsynet 
et minimum af voksne der  er optaget af 
”voksensnak”   
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Indflydelse på aktiviteter  
 
Pædagogen indretter og forandrer aktiviteten i 
forhold til børnenes engagement og motivation. 
 

Dette ses jævnligt 
 
Den voksne spørger om de til samling skal lege 
lille hund (legen er forberedt og kødben og 
tæppe er fundet frem). Nogle børn afviser, hvortil 
pædagogen siger de kan stemme om det. 
Børnene bliver bedt om at række hånden i vejet 
til den leg de stemmer på,  den voksne tæller. Der 
er flertal for ”Lille hund”, og alle går i gang og 
deltager aktivt i legen.  Jeg oplever at der er en 
fælles opmærksomhed på den aktivitet de går i 
gang med. Den voksne inviterer børnenes 
initiativer ind, og understøtter børnenes 
udvidelse af legen, da et barn ønsker at være en 
løve i stedet for en hund. 
  
Efter mange børn har været igennem som hund 
eller løve,  bliver flere børn nu ufokuserede og 
urolige. Den voksne fortæller at legen nu skal 
slutte, og at de nu alle sammen trænger til at 
komme op at stå.  
 
Næste leg er ”Jeg gik mig over sø og land” også 
her deltager alle aktivivt.  
 
Aktivitetet er afstemt ift. børnenens engagement 
og motivation, men på dagen for tilsynet savnes 
en højerer grad af inddragelse af børnene, hvilket 
blandt andet kommer til udtryk i følgende:  
 
Dreng:  Næste gang skal vi til muldvarpeland. 
Voksen: Nej, nej det kan man jo ikke, man kan jo 
ikke være en muldvarpe. Vi kan sige vi skal til  
blinkeland.  
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Fysiske omgivelser 
 

Anbefaling: Det anbefales at rette en pædagogisk 
opmærksomhed på, hvordan man fremadrette 
kan stille skarpt på, hvordan det pædagogiske 
personale i højerer grad kan inddrage 
børneperspektivet. Dels i en form så børnenes 
bidrag i aktiviteteten inviteres ind, og dels i en 
form hvor de pædagogiske  planlagt aktiviteter 
tager afsæt i barneperspektivet og det børnenes 
optagethed retter sig mod.    
  

Kommunikation og sprog 
 

Støj - der er gode betingelser for kommunikation 
 

Husets størrelse, indretningen og fordelingen af 
både børn og voksne danne tilsammen gode 
betingelser for kommunkation 

Strukturen og voksenpositioneringen har haft 
stor betydning for den ro der opleves i huset. 
Beslutningen og prioriteringen af en struktur med 
faste stuer har bidraget til en højerer grad af 
fordybelse hos børn og voksne.  

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

Ja  
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Fysiske omgivelser 
 

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

Ofte 
 
Både på legepladsen og på stuerne opleves der 
på dagen for tilsynet en god  opmærksomhed på 
dialogen,  og den voksnes understøttelse, 
prioritering og nærvær i denne. 
 
Det ses særligt eksplicit under måltiden,  hvor de 
voksne i udgangspunkt ses at bidrage til et godt 
sprogligt læringsmiljø, hvor  der  stilles åbne, 
åbnende og undersøgende spørgsmål. 
 
Det ses dog også af og til at den voksne i nogen 
grad benytter korrigerende sprog som 
eksempelvis under formiddagsmåltidet hvor der 
ved tilsynet på en af stuerne flere gange høres 
følgende:  
 
 ”I skal finde de små stemmer frem” , ”Nu skal du 
spise uden at snakke” og  ”Har du spist din 
rugbrød”.  
 
Anbefaling:  Der kan således med fordel arbejdes 
videre på at ”forfine” måltidspædagogikken med 
et fokus på den sproglige udvikling der gives 
mulighed for her, samt at dette fokus deles på 
tværs af stuer og grupper.  

 

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

Ja, dette opleves 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? 
 

 Ikke aktuelt, da Røde Sol udelukkende er en 
børnehave.  

Rutiner og overgange 
 
Der er skabt en tydelig pædagogik i hverdagens 
rutinesituationer og overgange 
 

I de af Røde Sols rutiner og overgange jeg bliver 
vidne til på indeværende tilsyn, synes der at være 
skabt en tydelig pædagogik,  hvor børnene 
inddrages i de pædagogiske rutiner,  blandt andet 
i forbindelse med oprydning og borddækning.  
Ligeledes er der i strukturen tænkt i en tydelig 
fordeling af de voksne som  i overgangen ses at   
positionere sig ”stationsvis” og hvor de ses at 
støtte og vejlede børnene.  
 
I overgangen fra ude til frokost er der taget klart 
pædagogisk stilling til udfyldelse af 
”mellemrummet”. I røde sol bedes børnene om 
at læse bøger og de anvises tydelgt hvor de 
kan/må gøre dette.  

 

 

 

 

Afslutning og opsamling 
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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. 
 

 I Røde Sol  arbejdes der ikke med årshjul, men i 
samtalen gives der udtryk for,  at der i høj grad 
arbejdes med elementerne i den styrkede 
læreplan som en naturlig del af hverdagen. 
 
I perioder har natur og science været udfoldet og 
som resultat af Coronapandemien har udeliv fyldt 
meget (pga. Corona) 
 
Det fællles lærings – og dannelsessyn opleves at 
ligge inplicit i måden huets medarbejdere aggerer 
med og omkring børnene. 
 
Det opleves som en del af dannelsesarbejdet når 
de voksne både i dialog med børnene og som 
rollemodeller går forrest ift. hvordan vi er 
sammen som mennersker, hvordan man er gode 
venner og måden man i Røde sol i fællesskab går 
på opdagelse i nye ting.  Fejlmodighed er her et 
vigtigt element at give videre til børnene.  
 
Der arbejdes med gode vaner samt med en fysisk 
og kropslig opmærksomhed. Herudover lærer 
børnene om respekt for ting, naturen og ikke 
mindst hinanden.     

 
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.” 
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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. 
 

 I Røde Sol  arbejdes der ikke med årshjul, men i 
samtalen gives der udtryk for,  at der i høj grad 
arbejdes med elementerne i den styrkede 
læreplan som en naturlig del af hverdagen. 
 
I perioder har natur og science været udfoldet og 
som resultat af Coronapandemien har udeliv fyldt 
meget (pga. Corona) 
 
Det fællles lærings – og dannelsessyn opleves at 
ligge inplicit i måden huets medarbejdere aggerer 
med og omkring børnene. 
 
Det opleves som en del af dannelsesarbejdet når 
de voksne både i dialog med børnene og som 
rollemodeller går forrest ift. hvordan vi er 
sammen som mennersker, hvordan man er gode 
venner og måden man i Røde sol i fællesskab går 
på opdagelse i nye ting.  Fejlmodighed er her et 
vigtigt element at give videre til børnene.  
 
Der arbejdes med gode vaner samt med en fysisk 
og kropslig opmærksomhed. Herudover lærer 
børnene om respekt for ting, naturen og ikke 
mindst hinanden.     

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

Antal børn i særlig eller fokuseret indsats i 
”talesproglige færdigheder” (vurderet med 
sprogvurdering 3-6 år i 2021): 3 
 
Børn i særlig eller fokuseret indsats i alt: 3 
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Børn i udsatte positioner 
Hvordan arbejder I med børn på kanten af 
fællesskaber? 
Hvordan sikrer I deltagelsesmuligheder for børn på 
kanten af fællesskaber?  

 Der arbejdes i små grupper over dagen  
 
Der laves særlige aftaler med børnene ift. det  
enkelte barns  behov.  
 
De voksne har fokus på at støtte børnene i at 
danne og udvikle relationer,  og i forlængelse af 
dette,  arbejdes der målrettte med at tydeiggøre  
børnenes ressourcer og kompetencer for 
hinanden. Dette  opleves særligt vigtig når børn 
udfordres socialt og har få eller 
uhensigtsmæssige strategier for kontakt.  
 
Der er er en stor opmærksomhed på 
pædagogernes ansvar,  og på hvilke børn der 
sættes sammen. 
 
Dagtilbudet arbejder under tiden med inspiration 
fra theraplay 
 
Der er en pædagogisk opmærksomhed på, at den 
pædagogiske praksis løbende justeres og tilpasse 
ift. den konkrete børnegruppe. Ligeledes er der 
en optagethed af,  at ingen børn udstilles.   

 
Se konklusionen øverst i dokumentet 
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