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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. Sprogkonsulenten deltager i dagtilbud, hvor der er mange børn med behov for en særlig sproglig 

indsats. 

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: 
Med de sidste ansættelser på plads er det 
aktuelt for Atlantis, med afsæt i den 
pædagogiske læreplan, at drøfte og formulere 
dels praksis omkring dagens mange 
rutinesituationer og overgange og dels det 
pædagogiske grundlag som praksis står på. 
Børnene ses at være engagerede i gang med 
enten egne lege og undersøgelser eller med 
aktiviteter som de voksne har tilrettelagt. 
Det er tydeligt at der er sat fokus på arbejdet 
med børns sprog. Det ses både i de materialer 
der er til rådighed og udfoldet i hverdagen. 
Det er en god udvikling det er godt at holde 
fast i og brede mere ud til alle medarbejdere. 
Medarbejderne udtrykker glæde ved 
samarbejdet og ved den opgave de har 
sammen om at understøtte børns trivsel, 
udvikling, læring og dannelse. 
 
Ingen påbud 
 
 
 

Anbefaling: Kan I have glæde af billeder ved zoner: 
inspiration til hvad man kan lege her og hvordan der ser 
ud når der er ryddet op. Til at understøtte og udfolde 
dialoger. 
Anbefaling: Børnehaven kunne have glæde af lignende. 
Et barn søger under bordet, den voksne: ”Der er ikke 
plads til leg under bordet, find i stedet opfordrer til at 
finde biltæppe. Jeg opfatter at barnet blot søger et sted 
at være i ro og fred. 
Anbefaling: Ved tæpper/zoner på gulvet, hav kasser 
med forslag til legetøj der kan være godt at bruge her. 
Anbefaling: Giv altid børn forslag til alternative 
handlinger hvis der er brug for at stoppe det børnene 
gør og begrund hvorfor. 
Anbefaling: Vær opmærksom på hvilke muligheder I 
giver børn for at udvikle sig. 
Anbefaling: Deltag gerne mere i børns lege. 
Anbefaling: Stil åbnende spørgsmål, det understøtter 
børnenes refleksioner og evne til at opstille hypoteser. 
Anbefaling: Tilbyd gerne børnene flere ordklasser, fx 
stedord og forholdsord. 
Anbefaling: Drøft formål og forløb af med måltider, så 
der bliver plads til både at spise sig mæt og at have 
dialoger med andre. Brug evt. PEF til dette. Og beslut 
herudfra hvordan måltider skal være i Atlantis. 
 

. 
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Obs.: Forkortelser i teksten: ’BH’ = Børnehave og ’VUG’ = Vuggestue 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atlantis arbejder med sprogkufferter. I forbindelse 
med opstart af dette har der forventeligt været 
videndeling på tværs af afdeling og stuer. – Fortæl 
gerne 
 
Hvordan går det med arbejdet med PEF? 
 
 
 
 
 
Atlantis har tydeligvis prioriteret indretning, især i 
vuggestuen. 
Alrummet trænger fortsat til at blive mere tydeligt 
ift. hvad I ønsker at bruge det til. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprogkufferterne indeholder bøger, konkreter og 
puslespil, bordteater så børnene møder ord og 
begreber på flere måder. Tages frem af voksne der 
kan støtte og/eller deltage i brugen. Alle ordklasser 
indgår i materialet. 
 
Vil bruge forårets team: eventyr som øve bane. 
Kobler til et forløb om heltetræning med PPR 
pædagog. 
 
Børnehaven bliver prioriteret så snart budgettet 
giver mulighed for det, formentlig 2023. 
I forbindelse med planlagt etablering af køkken, vil 
der blive taget fat i indretning og brug af alrummet, 
da køkkenet skal placeret i alrummet. 
Børnehavelegepladsen skal også have et løft i 2022. 
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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? 
 
Anbefaling: at have zoner til stående leg 
Anbefaling: Planlæg så der kommer mere ro, tid 
til samtale og selvstændighed ind, ved at 
børnene 
hjælper mere til og de voksne har en klar 
rollefordeling og er nærværende og guidende. 
Anbefaling: at der placeres en affaldskurv på 
hvert bord, så børnene ikke forstyrrer hinanden 
ved at alle skal gå hen til den fælles 
skraldespand under måltidet. 
Anbefaling: ift. det fysiske rum, der kunne med 
fordel være større fokus på at indrette 
omgivelserne, så de inspirerer til udforskende 
samtaler. 
Anbefaling: De voksne sætter ord på børnenes 
og deres egne intentioner, følelser og 
handlinger. Så børnene kan blive klogere på sig 
selv, deres handlinger, indbyrdes relationer, 
egne og anderes intentioner og følelser. 
De voksne anviser muligheder. 
Anbefaling: at der arbejdes med 
kompetenceudvikling af personalet for at sikre 
den positive spejling af barnet. 
Anbefaling: samtalerne kunne med fordel blive 
mere åbne og undersøgende. 
Anbefaling: at der sættes et øget fokus på at 
have flere dialoger med de børn, der ikke selv 

 
Fortæl om hvilke anbefalinger I har prioriteret at 
arbejde med først. 

 
 
 
 
I vuggestuen er zonerne i børnehøjde, både stående 
og siddende. 
 
Har fået oplæg om organisering, voksenpositioner 
og hverdagens overgange af PPR pædagog. En del af 
medarbejderne i børnehaven er siden skiftet, så der 
sker formidling på stue- og afdelingsmøder. 
Børnehaven benytter piktogrammer, der er med til 
at give børnene et overblik over hvad der skal ske og 
det opleves at give mere ro. 
 
Der er indkøbt affaldsspande til bordene. 
 
Nogle af stuerne bruger billeder til inspiration til 
lege. Dette må gerne brede sig. 
 
 
Vuggestuen arbejder med at sætte ord på børns 
følelser. Der er hængt billeder op, som kan 
understøtte dialoger i hverdagen. 
Børnehaven følger op med at sætte ord på børns 
følelser, når der er gode anledninger i hverdagen. 
 
 
 
 
 
Ønsker et oplæg af konsulent med fokus på sprog. 
Leder er i gang med at se på et godt tidspunkt for 
dette.  
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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  
 
 

tager så meget initiativ til kommunikation. 
Anbefaling: Sprogkonsulenten anbefaler, at der 
opsættes billeder på væggene til at understøtte 
den sproglige udvikling. FX fotos af grøntsager 
og mad i legekøkkenet, også gerne de mere 
eksotiske produkter for at udvide ordforrådet. 

 
Vuggestuen understøtter børns sprog med brug af  
artefakter, fx sangkufferter. 

 
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? 
 

 
Fortæl om jeres brug af PEF og post-it blokke 

Har lagt planer for opstart af brug af PEF og hertil 
post-it blokke. 
 
 
 
Dagtilbudsleder synes at evaluering og 
evalueringskultur er store begreber det er sværere 
at omsætte i hverdagen og som leder at 
understøtte. 
Overvejer at tage et modul med fokus på dette. 

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

En del udskiftning blandt medarbejdere i 
børnehaven. 
Pædagogandelen er øget med ny ansættelser 1. jan 
og 1. feb. 2022. 
 
 
 

 
Får fald i socioøkonomiske midler, og finder at de 
kan være lidt svære at bruge til fastansættelser. Dels 
er det ikke til så mange timer og dels er det usikkert 
hvor længe Atlantis vil få disse midler. 
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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 
 

 Aktuel pædagogandel: 51,3 %  
Medregnet 2 pædagoger aktuelt på barsel: 61 % 
 
Det har ikke været muligt at rekruttere pædagoger 
som barselsvikarer, så aktuelt er der 1 pædagogisk 
assistent og 1 pædagogmedhjælper der dækker for 
pædagoger på barsel. 
 
Dagtilbudsleder arbejder for at pædagogerne får 
mulighed for kompetenceudvikling og for at 
omsætte denne, i forhold til den enkelte pædagogs 
særlige interesse, fx sprog, vejledning. 

 

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 jævnligt. 
Nogle stuer er tydeligt indrettet med legezoner, andre 
mindre tydeligt. Håndværker i gang under tilsynet. 
Anbefaling: Kan I have glæde af billeder ved zoner: 
inspiration til hvad man kan lege her og hvordan der ser 
ud når der er ryddet op. Til at understøtte og udfolde 
dialoger. 

Jf. ovenfor, så er indretning noget der er 
prioriteret og på vej. 
Er opmærksomme på at børnene benytter de 
forskellige zoner forskelligt. 
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Fysiske omgivelser 
 

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 ser ofte en fin balance. 
Dejligt stort motorikrum i kælderen. 
Vuggestue har en fin lille ”hule” hvor 1-2 børn kan finde 
ro.  
Anbefaling: Børnehaven kunne have glæde af lignende. 
Et barn søger under bordet, den voksne: ”Der er ikke 
plads til leg under bordet, find i stedet opfordrer til at 
finde biltæppe. Jeg opfatter at barnet blot søger et sted 
at være i ro og fred. 

Børnehaven har nogle ”telte” der kan ligge over 
et bord, giver god mulighed for at børn kan finde 
ro. 
Ønsker steder som er tilgængelig for børn hele 
dagen. 

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”. 
 

Registreres jævnligt. 
I den ene børnehavestue er der rum for motorisk 
udfoldelse og konstruktionsleg i samme tilstødende rum. 
Fungerer det godt? 
Anbefaling: Ved tæpper/zoner på gulvet, hav kasser med 
forslag til legetøj der kan være godt at bruge her. 
 
Børn er en del på legepladsen, overvej hvad det betyder 
for behov for legetøj og materialer der kan leges, 
konstrueres med. Der er meget leg med cykler og i 
sandkassen – hvad mere kunne børn have glæde af? 
Rolleleg, et udeværksted, kreative materialer der er 
egnede til udendørs brug,…  

Fortæller at de oplever at børnene godt kan få 
det til at fungere med konstruktion og motorisk 
udfoldelse i samme rum. Børnene er gode til at 
give hinanden plads. 
 
Pga. corona er alt legetøj endnu ikke stillet frem i 
børnehøjde. Skal finde de gode modeller som 
sikrer at det er realistisk at overholde 
anbefalingerne om vask af legetøj. 
I den varmere periode har forskelligt kreativt 
materiale været taget med ud på legepladsen 
Rolleleg på legepladsen vil blive tænkt ind i 
planlægning af indretning af den nye legeplads. 
Noget der er vejr-holdbart. 

Relationer 
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Fysiske omgivelser 
 

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. 

Dette ses næsten altid. 
 
Forældre og medarbejdere har øjenkontakt ved 
afhentning og medarbejderne siger farvel til børnene. 
Forældrene har mundbind på og kommer ikke ind på 
stuen, så dialogen mellem forældre og medarbejdere er 
mindre end ellers. 

Fremadrettet vil forældre ikke komme meget ind 
på stuen, da det opleves at forstyrre børns lege 
og fordybelse. 
De voksne vil have bedre mulighed for at fordybe 
sig sammen med børnene, da en stor del af 
kommunikationen vil ske gennem Aula.  

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

Ses ofte. 
En medarbejder er mindre aktiv i samspillet med 
børnene. 
Voksen til et barn: ”Må jeg sidder ved siden af dig, for du 
er så sød?” Barnet svarer ”ja”, et andet barn siger at ”det 
er jeg også”. 
Tildel alle børn opmærksomhed. 
En voksen tager et barn på skødet: ”savner du dine 
venner?” Kigger sammen på dagens fremmødte børn og 
fotos, hvem kan barnet måske få en god leg i gang med. 

Leder fortæller at medarbejderen var småsløj på 
dagen og måtte melde sig syg dagen efter. Ellers 
er det en medarbejder der altid er i gang med 
noget sammen med børn. 
Vil tage op med medarbejderne, dels at holde 
fokus på alle børn og dels at overveje hvad det 
betyder at voksne siger at de gerne vil sidde ved 
siden af ”søde børn”. 
Arbejder med at hjælpe børn der har svært ved at 
indgå i interaktioner med andre børn, ofte via et 
fælles tredje og en fælles opmærksomhed. 

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. 
 

Registreres jævnligt. 
Ved eftermiddagsmaden irettesættes børnene; ikke lege 
med drikkedunken, sid ned på numsen. Muligheden for 
hyggelig dialog fx om hvad børnene har lavet i dag tages 
ikke, den voksne har fokus på hvordan måltidet forløber 
”ordentligt” 
Et par børn kravler på taget af et legehus, tæt på 
plankeværket. Medarbejderen: ”Vi bliver bange for at I 
kan falde ned og der er biler uden for hegnet. I må gerne 
klatre på dette tag”. 
Anbefaling: Giv altid børn forslag til alternative 
handlinger hvis der er brug for at stoppe det børnene gør 
og begrund hvorfor. 

Eksemplet omhandle en vikar. 
Vil tage hånd om modtagelse af nye 
medarbejdere og vikarer ift. den pædagogiske 
praksis i Atlantis og de værdier der ligger bag.   
Søg evt. inspiration fra dagtilbudsledermøde om 
”modtagelse af vikarer”. 
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Fysiske omgivelser 
 

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

Dette registreres ofte. 
Et barn vil tegne en heks. Den voksne spørger om barnet 
vil se hvordan hekse ser ud på iPad en – eller om barnet 
VED hvordan en heks ser ud. Jeg hører den voksne 
understøtte barnet i sit projekt med at tegne en heks, og 
samtidig giver barnet mulighed for at tegne frit efter sin 
fantasi. 
Et barn siger: ”Min søster kan ikke lige Pokemon”, 
medarbejderen svarer: ”det er fordi hun er en pige” 
Anbefaling: Vær opmærksom på hvilke muligheder I 
giver børn for at udvikle sig. 

 
 
 
 
Vi taler om kønsidentitet og at børn skal have 
mangfoldige muligheder. Vil tale med 
medarbejderne om dette og hjælpe hinanden i 
hverdagen ved at give feedback, hvis man 
kommer til at snære mulighederne ind, fx ved en 
italesættelse af hvad er for piger vs. for drenge. 

Leg og aktivitet 
 

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

Dette ses jævnligt. 
Børnehaven rydder op før samling – er det nødvendigt? 
Under tilsynsbesøget var børnene længe på legepladsen 
og flere havde gang i lange lege. 

Fortæller at længerevarende lege og at ”gemme” 
lege afhænger af dagens program. Oplever at der 
ofte gemmes lege, fx ved samling, måltider og 
middagsstunden på legepladsen.  
Aktuelt overvejer Atlantis at holde ”cafebord” for 
formiddagsmaden og evt. eftermiddagsmaden. 
Så børnene får færre afbrydelser. 
Coronatiden har givet mange længerevarende 
lege, dels fordi man i høj grad var på egen stue og 
dermed var mindre ”forstyrrede” af andres 
planer og aktiviteter. 

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

Ses af og til. 
En voksen gynger børn på fugleredegyngen, der bliver til 
en rumraket, børnene har rumdragter på og møder 
rumvæsner. 
Medarbejder i børnehaven deltager i leg med magneter. I 
vuggestuen deltager en medarbejder i børnenes leg med 
duplo. 
Anbefaling: Deltag gerne mere i børns lege. 

 
 
Har fået nye pædagoger der helt sikkert vil gå 
foran sine kollegaer med mere deltagelse i børns 
lege. 
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Fysiske omgivelser 
 

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

Dette ses af og til. 
Et barn skyder mod rumraketten, får en rolle i 
gyngelegen med at raketten skal undgå at blive skudt ud 
af kurs.  
Der var på dagene for tilsyn mange fraværende børn og 
medarbejdere, så de planer der måtte være lagt for 
dagen blev tilpasset. Jeg så det mere tilfældigt følge 
børnenes engagementer. 
 

Har ambitioner om at lade børns engagementer 
fylde mere og justere de voksnes planer herefter. 

Kommunikation og sprog 
 

Støj - der er gode betingelser for 
kommunikation 
 

Der er nogen støj, særligt i børnehaven. 
Vuggestuen er tydelig indrettet, så aktiviteter i høj skala 
ikke foregår sammen sted som aktiviteter i lav skala, det 
giver god ro. Efter eftermiddagsmad spiller radioen, det 
bliver mest til unødvendig baggrundsstøj. 
I børnehaven er der behov for lignende tydelig 
indretning. der er mange støjdæmpende 
foranstaltninger. Grupperummene er små. 

Oplever selv noget støj i børnehaven. 
Vil arbejde med dette når der tages grundigt fat i 
indretningen. 
Arbejder aktuelt med små og store stemmer. 
Oplever at børns optagethed også kan øge 
lydniveauet, der vil opleves som støj for dem der 
ikke er involverede. 
Stuen ud mod alrummet har en del glas og en 
tynd væg, det betyder noget for støjniveauet.  

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

Enkelte voksne er særligt opmærksomme på dette. 
I børnehaven klippes der julepynt, ”vil du have julegrøn 
eller forårsgrøn?”. Julefortælling handler om 
kræmmerhuse – hvad har de været brugt til historisk. 
Vuggestuen har en julesangkuffert, konkreter støtter 
børnenes sprog. 
En voksen sidder sammen med en gruppe børn der 
tegner, her var en mulighed for at sætte sprog på og 
udvide ordforråd, men den voksne går til og fra og læser 
samtidig praktiske opgaver. 
Anbefaling: Tilbyd gerne børnene flere ordklasser, fx 
stedord og forholdsord. 

 
Fortæller at medarbejderne har haft dialoger om 
brugen af kopitegninger. Bruger dem når det 
giver mening pædagogisk. 
 
 
Fortæller at dette var en vikar, jf. om 
introduktion og oplæring af nye medarbejdere og 
vikarer. 
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Fysiske omgivelser 
 

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

Registreres jævnligt under tilsynet. 
Børn tegner i vuggestuen, et barn tegner omrids af sin 
hånd, er i dialog med en medarbejder om fingre og negle 
mm. 
En medarbejder i børnehaven bygger med magneter 
sammen med 2 børn. Under byggeriet har børn og 
medarbejder dialoger om hvad de bygger og hvordan det 
kan forbedres. 

 

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

Høres ikke under tilsynet. 
Anbefaling: Stil åbnende spørgsmål, det understøtter 
børnenes refleksioner og evne til at opstille hypoteser. 

Oplever at dette er svært, kræver at man er 
opmærksom på det. Bruger nogle gange at 
spørge børn ”hvorfor?”, det får også børn til at 
reflektere og at begrunde. 
Vil også tage fat i dette ved besøg af konsulent 
med fokus på sprog. 

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? 
 

 Vuggestuen bruger sprogtrappen aktivt, Har 
viden delt på stue- og afdelingsmøder. 
 
Børnehaven ser frem til at skulle på kursus fra 
marts. 
 
Ønsker tydelig udmelding fra forvaltningen: Brug 
af sprogtrappen for 0 – 3 årige og hvornår skal 
Sprogtrappen bruges til børnehavebørn? For at 
mindske tiden med flere redskaber samtidig. 
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Fysiske omgivelser 
 

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

I børnehaven er der skifte mellem aktiviteter; den ene 
voksne tager puslespil frem, der er ikke nogle børn der 
sætter sig; den næste voksne lægger puslespillene væk 
og tager tegnematerialer frem. 
Når der starter nye medarbejdere er der behov for 
koordinering og kommunikation omkring organisering. 
Der vaskes hænder før måltider, når der spises indenfor. 
Udenfor blev det glemt, måske pga. mangel på mandskab 
på dagen. 
I vuggestuen henter medarbejderne hagesmække, 
dækker bord og hælder og øser op. Kan børnene være 
mere selvhjulpne og aktive i måltidet? Der er dialog om 
maden, hvad den dufter og smager af, om barnet vil have 
kødet skåret ud? Barnet tilbydes at skære ud sammen, 
det vil barnet gerne. ”Vil du smage kikærter? Skal vi gøre 
det sammen?” Dette er med til at tilskynde barnet til at 
smage på kikærter, barnet kommenterer: ”uhm”. 
Børnehaven spiser til historie der formidles digitalt. Ved 
en digital historie kan de voksne ikke stoppe historien og 
tale om handling og ord, begreber. Da første historie er 
færdig vil medarbejderen stoppe, men et barn ønsker at 
høre mere og der skrues op. Det slutter med at børnene 
ikke lytter efter og historien bliver til baggrundsstøj. 
Anbefaling: Drøft formål og forløb af med måltider, så 
der bliver plads til både at spise sig mæt og at have 
dialoger med andre. Brug evt. PEF til dette. Og beslut 
herudfra hvordan måltider skal være i Atlantis. 
 

Oplever nogen gange at de voksne sætter ”bord-
aktiviteter” i gang – men at børnene viser at de er 
interesseret i noget andet. 
 
 
 
 
 
 
Pga. retningslinjer i forbindelse med corona er 
aftaler og rutiner omkring måltider endnu ikke 
helt på plads. Er begyndt at inddrage børnene 
mere i måltider. 
 
 
 
Børnehaven havde tradition for brug af time-
timer de første 10 mon af måltidet. Finder at 
højtlæsning opleves mere rart af børnene. prøver 
at være opmærksom på at digital højtlæsning 
ikke bliver til baggrundsstøj. 
  
Børnene sidder i blandede grupper, så de netop 
indgår i dialoger med andre børn end dem de 
mest leger sammen med. 
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Afslutning og opsamling 

 
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. 

Fortæl hvad I gør for at nye medarbejdere får 
indblik i og ejerskab til jeres pædagogiske 
læreplan? 

Dette skal der tages fat om nu hvor alle stillinger 
er besat og der er kommet nye faste pædagoger 
til. 

 
Tidlig opsporing 
Data fra Infoba (trækkes af CDSF, Elev XX (Laura 
hjælper) 
 
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. 

Forældre er inddraget som første skridt. 
Aktuelt er der tilknyttet PPR-pædagog til 3 børn. 
Oplever at 10 tværfaglige møder om året er for 
mange, halvdelen af alle børn kan tages op på et 
år og det opleves der ikke behov for. Vurderer at 
8 møder er tilstrækkelig. 

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

12 ud af 13 2 årige (92 %) er sprogvurderede 
2 årige: 4 placerer sig i fokuseret eller særlig 
indsats 
3 – 6 årige: 3 placerer sig i fokuseret eller særlig 
indsats 
 

Har god brug af tale-hørekonsulent. 
Oplever ind imellem at modtage børn fra andre 
dagtilbud, som ikke er sprogvurderede. Når de 
voksne har kendskab nok til barnet foretager de 
en sprogvurdering. 

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

 Har aktuelt et par børn der ikke helt følger den 
forventelige udvikling. Tale-hørekonsulent og 
fysioterapeut bistår med deres fagligheder. 
Arbejder med at dele børn i små grupper, 
sammensat med forskellige styrker og efter 
børnenes ressourcer og interesser. 



 

14 
 

 
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. 

Fortæl hvad I gør for at nye medarbejdere får 
indblik i og ejerskab til jeres pædagogiske 
læreplan? 

Dette skal der tages fat om nu hvor alle stillinger 
er besat og der er kommet nye faste pædagoger 
til. 

 
Se konklusionen øverst i dokumentet 
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