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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: 
Mimers Brønd er et dagtilbud der pt har en hel del 
børn fra socioøkonomisk udfordrede familier. Der er 
ekstra personaleressourcer og disse benyttes til 
indsatser for børnegruppen og for enkelte børn der 
har brug for en særlig hånd. 
Der er ansat en sprogpædagog der dels skal sætte 
gang i sproglige aktiviteter og dels skal 
sidemandsoplære sine kollegaer. 
Der bliver hilst direkte til alle der kommer og tonen 
er imødekommende og venlig. 
Medarbejderne placerer sig tæt omkring børnene og 
deltager i lege eller tilbyder aktiviteter. 
Langt de fleste børn er i gang med lege eller 
aktiviteter hen over dagen. Enkelte har brug for en 
hånd. 
Godt at der arbejdes vedholdende med, at støtte 
børnene i at udvikle en god børnekultur, det er 
særlig vigtigt, da der kun er få stærke kulturbærere 
blandt børnene.   
Fysisk er der er god plads, til lege og til rolige 
aktiviteter. Særligt stuer i børnehaven er tydeligt 
indrettet med legezoner der ”inviterer” børn til leg 
og aktivitet. Børn kan aflæse hvordan man kan lege 
her. Flere mindre rum ville være godt at have. 
Der er en god stemning blandt personalet, 
Der er et begyndende fokus på det didaktiske 
arbejde, herunder refleksion og evaluering. 
Påbud 
NB flere 2 årige skal sprogvurderes 

Anbefaling: Hvis I ved at en skal være alene, så 
benyt at gå på legepladsen. 
 
Anbefaling: Forklar hvad barnet skal i stedet. 
 
Anbefaling: at de voksne indgår mere i lege på 
legepladsen, har en klar fordeling imellem sig, en 
tager de løse opgaver, hjælper på toilettet, løser 
uenigheder mellem børnene ol., mens den anden 
kan fordybe sig sammen med børnene i leg eller 
aktivitet. 
 
Anbefaling: Læg jer i børnenes nærmeste 
udviklingszone, brug gerne flere ordklasser; fx 
forholdsord og stedord. 
 
Anbefaling: Brug åbnende spørgsmål mere 
endnu, det understøtter børnenes refleksioner og 
evne til at opstille hypoteser. 
 
Anbefaling: tag råvarer der indgår i dagens 
servering, så børn kan se hvad maden er lavet af 
og børn og voksne kan få dialoger omkring 
maden. 
Anbefaling: Kan børnene være mere aktive 
omkring måltidet? 
 
NB flere 2 årige skal sprogvurderes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved færdiggørelsen af tilsynsrapporten var de 
relevante 2 årige sprogvurderede.  
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Obs.: Forkortelser i teksten: ’BH’ = Børnehave og ’VUG’ = Vuggestue 
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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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Arbejder pt med en ”Ninja-gruppe”, for at skabe god 
kultur om slåskamplege. Her lyttes til børnenes 
intentioner og de rammesættes konstruktivt, 
børnene får redskaber til at passe på venskaber. 
 
Medarbejdere er på uddannelse i dansk for 
andetsprog, for at kunne støtte børnenes sproglige 
udvikling bedre. 
 
 
Se senere. 
 
Har haft forløb med PPR-pædagog omkring 
indretning og brug af læringsmiljøer. Det ses 
afspejlet i Mimers Brønd. Nogle stuer er der 
investeret mere i end andre, der står for tur næste 
gang økonomien tillader det.  
Der skal nu følges op. Prioriterer 2 temaer at 
arbejde videre med.  
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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 bøger og puslespil er udstillet med 
fronten udad, til inspiration og så børnene kan se, 
hvad der er til rådighed. 
 
Anbefaling: ved irettesættelse kan barnet med 
fordel anvises alternative handlemuligheder. 
 
Anbefaling: at se på barnets forudsætninger og 
ikke på alder ift. sprogarbejde. 
Anbefaling: at få sproget ind i rutinerne. Der 
ligger en særlig opgave i, at børnene øver at 
respondere. 
Anbefaling: at have fokus på børn, der er lidt stille 
i deres kommunikation 
Anbefaling: Der kunne med fordel bygges ovenpå 
personalets gode færdigheder med at 
kommentere og følge børnenes interesser med 
sprogstrategier, som har fokus på flere dialoger 
og turtagninger. Det anbefales at kontakte 
Sprogkonsulent, Laura Basse for inspiration. 
 
Anbefaling: Ved måltidet i VUG kan det anbefales, 
at børnene er med til at dække bord, hente 
hagesmække, selv skænke vand, øse mad op, 
smøre brødet osv.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Puslespil og bøger ses stille i ”display”. 
 
 
Der kan med fordel arbejdes videre med 
anvisning af alternative handlemuligheder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I opfølgningen på tilsynet vil leder følge op på dette 
sammen med pædagogerne. 
 
 
Har sat fokus på de mere stille børn, sikre at de får 
tilstrækkelig tid til at nå at svare og spørge. 
 
Har ansat en pædagog med sprog som særlig 
kompetence i huset. Arbejder med mindre grupper 
af børn i forhold til børnenes behov og interesser. 
Giver også vejledning og direkte guidning til sine 
kollegaer, fx i forhold til at indgå i lege. 
Der er behov for at sætte dette mere i struktur. 
 
 
 
Corona-retningslinjerne har bremset 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  
 
 

 
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? 
 

 Personalemøder benyttes til at arbejde med at 
styrke refleksioner og en evalueringskultur. 
På stue- og afdelingsmøder tages en situation op til 
refleksion, der gennemføres en smtte-analyse på 
den og der evalueres på næste møde. 
Pt med afsæt i smtte-modellen. Vil skifte til PEF 
snarest. 
Har erfaret at der skal sættes tid af til en løbende 
evaluering, for at skabe mulighed for at den foregår. 

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

 
 
 
 

Har haft en del ansatte der har været langtidssyge. 
Vikarer er svære at skaffe og det bryder 
kontinuiteten i arbejdet. 
Mange børn har ikke integreret normer og værdier 
og har svært ved at indgå i lege, det udfordrer og 
trækker de mere usikre børn i retninger med vage 
normer og værdier. 
Dette kræver at de voksne er mere tydelige omkring 
væsentlige normer og værdier og står fast, selvom 
de bliver udfordrede. 
Arbejder med at sætte lys på det der fungerer, fx 
når en samling lykkes, hvad var indholdet, hvordan 
fastholdt det børnenes interesse og deltagelse, hvor 
lang tid kan børnene være positivt med,…   



 

7 
 

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, dagtilbudsleder sender beregning. 
Personalefaciliteter 
 

  
 
Christian beregner og sender til Stina 
 
Fine personalefaciliteter. 
 
 
 
 

 

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 
 

Dette ses ofte. 
På alle stuer er der rigtig god mulighed for at 
fordele sig i mange legezoner, klapborde giver 
fleksibilitet. 
I vuggestuen deler de sig, en gruppe går i 
motorikrummet. 
På en børnehavestue er en voksen alene i en 
periode. Der er mange børn, så den voksne har 
svært ved at fordybe sig i samvær med nogle 
børn, da der hele tiden er noget hun afbrydes af. 
 
Anbefaling: Hvis I ved at en medarbejder skal 
være alene, så benyt at gå på legepladsen. 
 

Hver dag tager de voksne bestik af situationen; 
hvor mange voksne er vi, hvordan har børnene 
det. Ugens plan justeres efter dette. 
Arbejder med faste grupper der på skift er ude af 
huset, fx på tur. 
 
 
 
 
 
Er enige i anbefalingen, heldigvis sker det 
sjældent. 
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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. 
 

Registreres jævnligt. 
Der er mange zoner hvor der kan leges i lav skala. 
Aktivitet i høj skala er der mindre plads til i 
børnehaven. Gangen kan laves til en 
fodboldbane. 
Vuggestuen har et rum for aktiviteter i høj skala. 
 

Når der er aktiviteter i høj skala er det helst med 
en mindre gruppe af børn og med en plan for 
aktiviteten. 
Har mulighed for at låne en gymnastiksal, vil 
tjekke op på den aktuelle mulighed. 

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”. 
 

Dette ses ofte. 
Der er legezoner og steder hvor børn kan finde 
ro, fx læsekroge og huler. 
Alrummet kan benyttes til aktiviteter i høj skala, 
balanceleg, leg med interaktivt musik&lys anlæg, 
men ses ikke i brug ved tilsynet. ? Kan børnene 
”se” rummets muligheder? 
? savner vuggestuen zoner med stående leg? 

Åbner i alrummet. 
Er ved at overveje en bedre indretning af 
altrummet, så musik&lys anlægget kan blive 
bedre udnyttet.  
 
 
Skal til at sætte fokus på indretningen i 
vuggestuerne. 
 

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. 
 

Ses næsten altid. 
En voksen til et barn: ”Det er længe siden jeg har 
set dig”, Barnet: Ja det er”, Voksen: ”Jeg har 
savnet dig”. 
Et barn skal starte i vuggestuen. Den voksne tager 
legetøj frem og tilbyder barnet, der kigger lidt og 
prøver legetøjet. 
Den voksne har ikke lavet endelige aftaler 
omkring indkøringen. Mor siger at hun skal 
begynde på arbejde i næste uge og har et par 
aftaler dagene op til. Jeg oplever at mor ønsker 
klare aftaler omkring barnets tilvænning til at gå i 
dagtilbud. Godt hvis det var den voksne der tog 
initiativ til aftaler der er gode for barn, mor og 
dagtilbud. Spørge ind til barnets liv i hjemmet, 
sovevane, spisning,… 

 
Prioriterer at børn hjælpes ind i en aktivitet eller 
en leg. Oplever at forældrene understøtter dette 
meget. 
 
 
 
Leder vil tage fat i dette. 

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

Dette ses jævnligt 
En pige går meget rundt i en ”prinsessekjole”, 
hun er tilsyneladende mere optaget af at vise sig i 
kjolen, end i at være engageret i leg. En voksen 
kommenterer: ”Hvor er du fin”.  
Anbefaling: Overvej har barnet behov for støtte 
til at komme i flow i leg. 
Et stort barn har svært ved at sige farvel. Svært 
ved at komme i gang efter afskeden, sidder under 
bordet, går lidt frem og tilbage. Tilbydes ikke 
deltagelse. 
Et barn fortæller om ”Mu-Mu” ?? Den voksne 
lytter spørger ind, det er noget barnet kender fra 
TV.  

 
Vil gå på opdagelse i dette, jf. det fælles 
dannelses- og læringssyn, alle børn skal have 
brede udfoldelsesmuligheder. 
 
 
 
Et nyt barn der har svært ved sproget, der skal 
tilbydes dette barn en særlig hånd i forhold til at 
indgå i interaktioner. 
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Fysiske omgivelser 
 

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 af-og-til. 
En voksen og et barn henter en ”snurretop” og 
barnet kører en tur: Flere børn kommer til og vil 
også prøve, Voksen: ”Det er næste barns tur, du 
skal stoppe nu…, så tager jeg dig væk” Barnet 
stopper ikke, den voksne løfter barnet nej. De 
næste børn får en tur, det gentager sig med 
første barn, at barnet ikke synes dets tur er slut 
når den voksne synes det. 
Et barn vil spille fodbold i gangen, trods det lige 
ledte til en uenighed. Den voksne fortæller hvad 
barnet ikke skal. 
Anbefaling: Forklar hvad barnet skal i stedet. 

Leder fortæller at han oplever at de voksne hen 
over dagen mange gange må hjælpe børn ind i 
sociale sammenhænge, her kan det ske at de 
”rammes af metodeloftet” og mere trækker på 
rygmarvshandlinger i stedet for de velovervejede 
handlinger, Har fokus på dette, men det er en 
lang og sej proces. 

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

Dette ses jævnligt. 
Et vuggestuebarn skifter hurtigt mellem 
forskellige lege. Den voksne vil gerne have at 
barnet bliver i en leg, men det protesterer barnet 
imod. Barnet vil tilsyneladende selv bestemme. 
Overvej hvordan I kan holde interessen længere, 
udvid legene, kobl med nye/andre ting,.. 
Et nyt barn i børnehaven går mest omkring, 
kunne have behov for at blive inviteret ind i 
enten leg med andre børn eller i en leg/aktivitet 
med den voksne. 

 
 
 
 
Arbejder på dette, med fokus på barnets 
intention. Det er et pædagogisk 
udviklingsarbejde. 

Leg og aktivitet 
 

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

Registreres jævnligt. 
Ved tilsynet ses kun afbrydelse af børns leg ved 
frokosttiden. 

Gemmer ind imellem lege-byggerier, fx i 
legetøjsdepotet. 
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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? 
 

Dette ses jævnligt under tilsynet. 
En leg med duplo klodser involverer flere 
forskellige børn og forløber over det meste af 
formiddagen. 
Anbefaling: at de voksne indgår mere i lege på 
legepladsen. Have en klar fordeling imellem sig, 
en tager de løse opgaver, hjælper på toilettet, 
løser uenigheder mellem børnene ol., mens den 
anden kan fordybe sig sammen med børnene i 
leg eller aktivitet. 

Ønsker at realisere dette. 
Ind imellem når der fx er møder i 
middagsstunden, er der færre voksne på 
legepladsen og dermed sværere at realisere. 

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

Ses af og til. 
- ser ikke voksenplanlagte aktiviteter under 

tilsynet…. 

Planlægger efter børnenes interesser. 
På stuemøder for 2 uger ad gangen, justerer efter 
dagens situation. 
Fordeler sig nogle gange med tilbud om 
forskellige aktiviteter som børnene kan vælge til 
eller fra 

Kommunikation og sprog 
 

Støj - der er gode betingelser for kommunikation 
 

I vuggestuen er en del børn fraværende, der er 
roligt. 
Når en børnehavestue er sammen i eget lokale er 
der en del støj. 
Legezoner er med til at nedbringe støj. 
Et rum der kan lukkes, med mulighed for aktivitet 
i høj skala ville betyde meget. 
Anbefaling: Del jer op i grupper i løbet af 
formiddagen. Kan det også ske hen over 
middagsstunden? 

Oplever også ro på stuerne. 
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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) 
 

Ved frokosten i børnehaven rimer børn spontant, 
den voksne griber dette og bygger videre og 
involverer flere børn. 
Anbefaling: Læg jer i børnenes nærmeste 
udviklingszone, brug gerne flere ordklasser, 
forholdsord og stedord. 

Skal til at få mere glæde af egne sprogpædagog. 

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

Ved frokosten i børnehaven er der dialoger i 
gruppen ved det ene bord. Dialoger som også 
børnene tager initiativ til. Omkring det andet 
bord er der kun dialog om børnene vil have mere 
mad. 
Anbefaling: tag råvarer der indgår i dagens 
servering, så børn kan se hvad maden er lavet af 
og børn og voksne kan få dialoger omkring 
maden. 

Dette tager leder fat i, måltider er gode 
anledninger til sprog i rutinesituationer. 

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

Åbne spørgsmål hørers ved tilsynet, sjældent 
åbnende. 
Et barn lægge puslespil, den voksne: ”Hvad er 
det, Hvad spiser, Hvad siger?” Barnet: ”en 
slange”, Voksen: ”det er en larve”. Tal gerne om 
hvordan hun kan se at det er en larve. 
Anbefaling: Brug åbnende spørgsmål mere 
endnu, det understøtter børnenes refleksioner og 
evne til at opstille hypoteser. 

 

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? 
 

 Sprogpædagog deler viden med pædagogerne i 
vuggestuen. 
Får vejledning af tale-hørekonsulent. 
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Fysiske omgivelser 
 

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

Omkring frokosten er det de voksne i børnehaven 
der dækker bord og hælder med op. Et barn der 
skal have særligt brød opfordres til selv at hente 
det i køkkenet.  
Efterhånden som børnene bliver færdige, går de 
på badeværelset og i garderoben og på 
legepladsen. Det giver gode muligheder for at 
børn kan være selvhjulpne. 
Serverer I formiddagsmad? 
Anbefaling: Kan børnene være mere aktive 
omkring måltidet? 

Corona-retningslinjer brød vanen med at børnene 
er mere aktive i måltidet. Dette skal indarbejdes 
på ny. 

 

 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
Et barn tegner, et andet barn spørger: ”Vil du 
tegne til mig?” Barnets svarer: ”Du skal selv 
tegne, bare øve dig, så kan du” 

Smtte og siden PEF har positiv indflydelse på 
realisering af vores læreplan. 
Refleksion og evaluering vil også styrke 
omsætningen til praksis. 
 
 
 
 
 
Har ofte dialoger med børn der næsten giver op 
på forhånd, ”man skal bare øve sig…” 

 
Tidlig opsporing 
Data fra Infoba (trækkes af CDSF) 
 

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

Tager trivselsvurderinger op på personalemøde 
på aftenen for samtalen.  
Udarbejder individuelle læreplaner for en hel del 
børn. 
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Er der generelle temaer fra jeres trivselsvurderinger 
der peger på at I skal lave en indsats?  

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

6 ud af 13 2-2,11 årige er sprogvurderede. (46 %) 
6 2 årige i fokuseret/særlig indsats 
29 3-6 årige i fokuseret/særlig indsats 
I alt: 35 i fokuseret/særlig indsats 
NB flere 2 årige skal sprogvurderes 
 

Leder tager fat her, sprog vurderinger er meget 
vigtige i et dagtilbud som Mimers Brønd med 
mange børn der vokser op med flere sprog. 
 
Ved færdiggørelsen af tilsynsrapporten var de 
relevante 2 årige sprogvurderede. 

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

 Arbejder på at skabe plads til sunde 
børnefællesskaber. 
Deler børnene op, så der er børn der har særlige 
behov sammen med børn der lettere kan 
opbygge fællesskaber. 

 
Se konklusionen øverst i dokumentet 
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