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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 
 
Skovbakken har lige gennemført en omstrukturering, 
så der er kommet flere børnehavebørn. Det har 
krævet dels en omindretning, ny struktur for dagen 
og dels nye måder at samarbejde på. En del er godt 
på plads og organisering og samarbejde arbejder 
Skovbakken videre med. 
Skovbakken viser stort fokus på inddragelse af børn. 
Deres perspektiver og intentioner aflæses af de 
voksne og indgår både i tilrettelæggelse og konkret i 
hverdagens forløb. 
Prioriteringen af udeliv ses i både planer og brug af 
legeplads og det omgivende lokalområde. Børnene 
får masser af rum til at undersøge og 
eksperimentere. 
Et mindre dagtilbud har udfordringer med at 
tiltrække og fastholde vikarer, da man ikke kan 
tilbyde nok vikartimer. 
 
 
Ingen påbud 
 

Anbefaling: Understøt indretningen i 
børnehaven, fx med fotos af brugen af zonen. 
 
Anbefaling: så længe det er OK for alle parter er 
dialog mellem børnene godt, men når børn taler 
nedsættende om hinanden, skal den voksne gribe 
ind. 
 
Anbefaling: Undersøg børnenes intentioner og 
perspektiver, så voksnes handlinger ikke 
underkender disse. Giv hinanden feedback på 
situationer hvor dette sker. 
 
Anbefaling: Kan medarbejderen i køkkenet fylde 
op undervejs i måltidet? – så både forstyrrelse og 
madspild undgås. 
 
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: Undersøg hvordan faste rutiner kan 
sprede sig fra de medarbejdere der har arbejdet 
længe i Skovbakken til de nye medarbejdere. 
 
Anbefaling: Find ud af hvordan I kan give 
børnene mere tid – uden at afvise de andre børn 
der gerne vil bidrage. 
 

Prioriterer udeliv som profil for Skovbakken. 
Ville ønske at tilsynet også havde omfattet livet 
på legepladsen eller på tur. 
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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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Har arbejdet med det pædagogiske grundlag som 
en del af det arbejde der har ledt op til en 
beslutning om hvordan Skovbakken hen over et 
år arbejder didaktisk. 
Med afsæt i PEF, planlægges et tema for et 
kvartal ad gangen. Der er indlagt evaluering og 
kobling til den styrkede pædagogiske læreplan, 
såvel det pædagogiske grundlag som de seks 
temaer. Dette arbejde danner afsæt for valg af 
næste tema og mål. 
Pædagoger der deltager i sproguddannelse og 
sprognetværk formidler til kollegaer. Alle 
arbejder med børns sprog og vurderinger heraf. 
Corona har dog givet udfordringer med den 
begrænsede mulighed for at arbejde på tværs. 
 
Jf. ovenfor. 
 
 
 
Alrummet er indrettet så det giver gode 
læringsmiljøer, for de flere børnehavebørn som 
kommer i Skovbakken, som følge af 
omstruktureringen. Denne sikrer et bedre flow af 
børn igennem de seks år de går i Skovbakken.  
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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: Få indrettet alrummet så det er 
tydeligere for børnene hvilke lege og aktiviteter de 
kan indgå i her. 
Anbefaling: Hav dokumentationsmateriale let 
tilgængeligt, så I kan bruge det sammen med 
børnene. 
Anbefaling: Brug jeres PPR-pædagog i det 
tværfaglige team som PAF-vejfører. 
Anbefaling: Både børnehave og vuggestue kan godt 
udfordre sproget yderligere, zonen for nærmeste 
udvikling og fastholde flere, 5, turtagninger.  
 
Dagtilbuddet skriver her (sendes til pædagogisk 
konsulent forud for samtalen): 
 

 
 
 
 
 
 
Alrummet er tydeligvis prioriteret, der er mange 
lege/læringszoner, til forskellig slags lege. 

 
 
 
 
 
 
Skydedøren sikrer dels at rummet kan dels op og 
dels at vuggestuen også kan benytte alrummet. 
 
Er placeret så det er lige til at tage fat i, til brug 
for at lave dokumentation på stuerne, sammen 
med børnene. Fx hænger der 
sommerferiebilleder, der er meget vigtige for 
børnene og binde deres liv i hjemmet sammen 
med deres liv i Skovbakken. 
 
PAF indgår i sparring og i pædagogiske dialoger. 
Fortæller at der ofte på legepladsen er god 
mulighed for en optagethed af et fælles tredje, 
det understøtter dialoger med mange 
turtagninger.  
Det gælder også i ydertider, hvor der er færre 
børn. 
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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? 
 

 Jf. ovenfor 
Har arbejdet med det pædagogiske grundlag som 
en del af det arbejde der har ledt op til en 
beslutning om hvordan Skovbakken hen over et 
år arbejder didaktisk. 
Med afsæt i PEF, planlægges et tema for et 
kvartal ad gangen. Der er indlagt evaluering og 
kobling til den styrkede pædagogiske læreplan, 
såvel det pædagogiske grundlag som de seks 
temaer. Dette arbejde danner afsæt for valg af 
næste tema og mål. 
 

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

 
 
 
 

Har haft udfordringer med rekruttering, også ifm. 
omstrukturering. 
Oplever at har ubesatte stillinger og ansøgere der 
har lønkrav som Skovbakken ikke kan honorere 
med afsæt i aktuel lønsum. 
Børnehaverummene er ganske små. Det gør det 
vanskeligt at opdele i mindre grupper og at undgå 
støj. 
Den ene børnehavegruppe har et godt rum i 
overgangen ude/inde. 
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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 
 

 Aktuelt 65,5 % uddannede pædagoger. Dette tal 
er inkl. lederes timer og de vægter mere i et lille 
dagtilbud. 
Vikarer er svære at tiltrække og endnu sværere at 
beholde, da Skovbakken kan tilbyde for lidt timer. 
Kan et fælles vikarkorps være en mulighed? Få 
evt. erfaringer fra Rudersdal. 

 

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 ved tilsynet. 
Ved tilsynets start er der mange BH børn i 
alrummet og kun en voksne. Der er roligt, og 
børnene er i gang med forskelligt. 
De andre voksne er på stuerne sammen med 
enkelte børn.  
Den ene stue er ikke helt gjort klar til børn; stole 
ned, sætte legetøj frem. 

Fortæller at de har en klar rutine omkring at gøre 
stuer klare, er usikre på hvorfor det ikke skete 
helt på dagen for tilsynet. 



 

7 
 

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. 
 

Ses ofte. 
I vuggestuen er der god balance. 
Børnehavestuerne er små, der er ikke meget plads 
til steder med plads til fysisk aktivitet. 
Børnehaven har adgang til steder for aktiviteter i 
høj skala i alrummet. 
Et rum indrettet til motorisk udfoldelse ville være 
en stor forbedring af læringsmiljøet. 

 
 
 
 
 
 
Alternativ om Skovbakken fast kan benytte et 
lokale i Farum Arena eller i skolen. 

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 ofte tydelighed i rummene. 
Der er klapborde og borde med hjul så rummene 
kan benyttes fleksibelt. 
Særligt i vuggestuen og i alrummet er der 
tydelighed. I børnehavegrupperne kan der med 
fordel arbejdes videre med dette. 
Anbefaling: Understøt indretningen i børnehaven, 
fx med fotos af brugen af zonen. 

Fortæller at indretningen på de to 
børnehavestuer er tænkt sammen, der er ikke 
plads til så mange legezoner, så der er fx 
dukkekrog på den ene stue og konstruktionsleg 
på den anden og børnene benytter zonerne på 
tværs. 
Den hyppige brug af alrummet kan delvist 
kompensere. Zonerne tilpasses aktuelle børns 
behov. 

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 kun enkelte børn der bliver afleveret under 
tilsynet. 
Under en aflevering har barn og forælder det 
svært, den voksen tilbyder sig på mange forskellige 
måder, men afleveringen trækker ud og 
forælderen har ikke tydelige rutiner omkring 
afleveringen. Den voksne får involveret barnet i en 
leg, der varer ved et stykke tid. 

Forældre har fortalt at de oplever mere støj. At 
der nu er 15-20 flere børnehavebørn kan mærkes 
på både støjniveau og niveauet for aktiviteter i 
høj skala. 
Skovbakken arbejder på hvordan afleveringer kan 
finde sted i mere ro, fx med at fastholde indgang 
til hver stue, der lige har skullet finde det bedste 
vinkested. 
Går i dialoger med forældre om svære 
afleveringer. Dette barn er startet i Skovbakken 
for et par måneder siden-  
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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. 
 

Dette registreres ofte. 
I vuggestuen leger børnene med modellervoks, der 
er mange dialoger omkring dette. Da børnene 
ønsker at forlade aktiviteten aflæser den voksne at 
nogle børn har brug for at slappe af, inviterer til 
”at bage et franskbrød”, hvor den voksne laver 
massage og kropsberøringer på børnene. Børnene 
falder til ro og vil gerne læse en historie. 
 
I børnehaven omtaler et par børn et andet barn; 
piller bær fra syltetøjet, piller næse, barnet er ikke 
helt glad for denne opmærksomhed, vender sig 
mod væggen. Den voksne handler ikke på dette.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette vil leder og medarbejder tage fat i med de 
øvrige medarbejdere. 
 

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. 
 

Ses ofte. 
Et barn siger til en voksen, at ”et andet barn har 
puttet sit brød ned i glasset”. Den voksne lader 
blot dette fare ved at sige: ”Det er helt i orden”. 
Et barn svinger med sit bælte: ”Det ser ud til at 
være svært for dig at sidde og spise med bæltet”. 
Barnet protesterer og den voksne ender med at 
finde en løsning hvor barnet kan have sit bælte og 
få spist sin mad. 
En voksen i børnehaven siger til et barn: ”Vi skal 
ikke bruge vrøvlenavne, det kan man godt blive 
ked af…”. Godt at hun siger dette, fint hvis hun 
havde koblet til dialog om andre måder at være 
sammen på. 
Anbefaling: så længe det er OK for alle parter er 
dialog mellem børnene godt, men når børn taler 
nedsættende om hinanden, skal den voksne gribe 
ind. 
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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. 
 

Dette ses ofte under tilsynet. 
Et barn vender spanden med redskaber på 
hovedet – den voksne kommenterer: ”ja sådan kan 
man også gøre, så kan vi se hvad der er i spanden”. 
Ved tilsynet ses et uheldigt eksempel: Et barn kan 
bruge en dukke til en læge-leg. Den voksne tager 
en dukke, fra et andet barn der i er i gang i 
dukkekrogen, dette barn protesterer, den voksne: 
”du kan vel godt undvære denne dukke”. 
Anbefaling: Undersøg børnenes intentioner og 
perspektiver, så voksnes handlinger ikke 
underkender disse. Giv hinanden feedback på 
situationer hvor dette sker. 

 
 
 
 
 
Leder vil følge op på dette. 

Leg og aktivitet 
 

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

Ses af og til under tilsynet. 
I børnehaven rydder børnene helt op før 
formiddagsmad. Et barn kommenterer: ”Åh nej…” 
Anbefaling: Overvej hvordan lege der er i gang evt. 
kan gemmes så de kan genoptages? 

Fortæller at dette ofte sker fx ved byggerier. 
Har en dialog blandt medarbejderne om hvordan 
de kan understøtte at børn kommer i flow, det 
fordrer få afbrydelser. 
 

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

Ofte ses voksne gå foran og ved siden af i lege. 
I leg med modellervoks i vuggestuen leger de 
voksne med og inspirerer børnene til mere leg. 
I børnehaven leger den voksne med, ved 
modtagelse af et barn der starter dagen med 
nærhed i leg med duplo, ved siden af. 
En voksen sætter gang i at bygge bane af 
tagrender, flere børn viser interesse. 
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Fysiske omgivelser 
 

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

Registreres ofte. 
Nogle vuggestuebørn udtrykker behov for at få 
vasket hænderne mens de leger med blød 
modellervoks – det får de og er så klare til at 
genoptage legen. 
Ved frokost i børnehaven tilpasser den voksne den 
form for dialog der føres. Børnene foreslår at de 
skiftes til at fortælle, den voksne griber dette 
forslag. Da de er færdige og spiser videre vil de 
gerne med på den voksnes forslag om at hun giver 
en fortælling. 

 

Kommunikation og sprog 
 

Støj - der er gode betingelser for kommunikation 
 

Der er for det meste gode betingelser. 
Ved frokosten i den ene børnehavegruppe er der 
noget uro. Gruppen bliver meget forstyrret når der 
mangler klude, mere grød mm. under måltidet. 
Anbefaling: Kan medarbejderen i køkkenet fylde 
op undervejs i måltidet? – så både forstyrrelse og 
madspild undgås. 

 

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

I vuggestuen læser en voksen for en gruppe af 
børn, gode dialoger omkring bogen, dialogisk 
læsning. 
 
BH gruppe har tema om blæst, synger og taler om 
blæsten, om hvad ”bruser” betyder – men kigger 
ikke udenfor, mon det blæser i dag?  
Anbefaling: Brug de oplagte muligheder der er for 
at inddrage det nære i børns erfarings horisont. 
Det understøtter mange læringsstile. 
Anbefaling: Undersøg hvordan faste rutiner kan 
sprede sig fra de medarbejdere der har arbejdet 
længe i Skovbakken til de nye medarbejdere. 

 
 
 
 
 
Fortæller at dette ellers er en fast rutine. Fx er et 
barn ”dagens meteorolog”, der beretter om 
vejret og hvilken påklædning der er passende. 
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Fysiske omgivelser 
 

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

Ved at fortælle historie under frokosten får mange 
børn mulighed for at deltage i en styret dialog med 
mange turtagninger. Børnene gøres 
opmærksomme på hinandens bidrag. Et godt 
eksempel på at følge børns initiativer. 
Flere situationer med mange turtagninger vil være 
godt. 
Anbefaling: Find ud af hvordan I kan give børnene 
mere tid – uden at afvise de andre børn der gerne 
vil bidrage. 

 

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

Et barn smager på modellervoks, Voksen: ” 
hvordan smager det? - surt, salt, kan du lide det?” 
 

Leder og medarbejder er enig i at alle kan blive 
bedre til at stille åbnende spørgsmål. Har talt om 
at gå på opdagelse sammen med børnene og 
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? 

 Pædagoger der deltager i sproguddannelse i 
Sprogtrappen og sprognetværk formidler til 
kollegaer. Alle arbejder med børns sprog og 
vurderinger heraf. 
Corona har dog givet udfordringer med den 
begrænsede mulighed for at arbejde på tværs. 
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Fysiske omgivelser 
 

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

Jeg ser ikke håndvask før formiddagsmaden. 
Spiser i små grupper. Den ene børnehavegruppe 
sidder 5 min. ved bordet før maden er klar. Den 
voksne finder en bog og læser.  
 
Anbefaling: Tag råvarer der indgår i dagens 
servering ind sammen med frokosten, så børn kan 
se hvad maden er lavet af og børn og voksne kan 
få dialoger omkring maden. 
 
I den ene børnehavegruppe er der mindre 
tydelighed når børn skal i gang med aktiviteter. 
Den ene medarbejder har forladt stuen, hvorfor? 
Da hun kommer retur indgår hun i leg med ét barn, 
imens en voksen er alene på legepladsen med en 
større gruppe børn, de klipper. Denne aktivitet 
ville have profiteret af at være mere forberedt, at 
der er materialer inden børnene står og venter. 
Det kræver koordinering og god kommunikation 
de voksne imellem. 
Sørg gerne for at aktiviteter er forberedte, at 
materialer er taget frem, før børn inviteres til at gå 
i gang.  

Vi drøfter om formiddagsmad er vigtig for 
børnehavebørn, eller om den afbrydelse kan 
undværes, når børnehavebørnene spiser frokost 
kl.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leder vil følge op på 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. 

 
 
 
 
 
 
 
Under leg med modellervoks udbryder et barn: 
”Se jeg gjorde det (klippede)” kort efter har et 
andet barn samme succes. Den voksne bekræfter 
at have set det, ”jeg kan se at du har øvet dig”. 

I dag er 2 VUG, der snart skal flytte til BH og en 
voksen på besøg i børnehaven, et eksempel på 
arbejdet med overgange og sammenhænge. 
Indgår i det didaktiske arbejde som beskrevet 
ovenfor. 

 
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. 

Fortæller at der er en del nye børn pga. 
omstruktureringen der står foran at blive 
trivseslvurderede. 

 
Sprogvurderinger 
Data fra Rambøll 
 
Hvordan fulgte I op; hvad var jeres indsats? 

Skovbakken 
Sprogobserverede: 9 ud af 10 (90 %) 
Fokuseret/særlig indsats: 1(sprogobserverede), 4 
(sprogvurderede), i alt: 5 
 

Hvis børn placerer sig i fokuseret eller ærlig 
indsats planlægges disse. 
Forældre inddrages og hvis der er behov tale-
hørekonsulent og evt. tværfaglige team. 

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

En del i opmærksom/bekymring Får feedback om at Skovbakken er hurtig til at 
søge hjælp og til at justere egen praksis. 
Aktuelt er der 3 børn der har mindre sproglige 
udfordringer og en med høre udfordringer, som 
indgår i de 5 børn. 
Har fokus på børns deltagelsesmuligheder ift. 
indsatser som følge af samarbejdsaftaler med 
PPR. 

 
Se konklusionen øverst i dokumentet 
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