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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: 
Der er en god stemning i Farum Vejgaard. Man 
bliver mødt af glade og åbne børn og voksne, 
når man træder ind i huset. 
De fysiske rammer er præget af ikke at være 
opført som dagtilbud. Rammerne er hyggelige 
men slidte med mange små rum.  
Der er gode udearealer, måske kan man få mere 
pædagogisk ud af gårdspladsen. 
Der ses gode og relationer mellem medarbejdere 
og børn og fokuseret, længevarende kontakt. 
Anerkendelse og fokus på børnenes intentioner 
kan mærkes. 
Der er gode dialoger mellem børn og 
medarbejdere, med fordel kan der anvendes flere 
åbnende spørgsmål. 
Børnene er gode til at lege, der er gode rammer 
for lege de fleste steder i huset. Medarbejderne 
kan med fordel deltage mere i børns leg. 
Medarbejderne holder øje for børnenes spor og 
sætter relevante aktiviteter i gang. 
 
 
Ingen påbud 
 

 
Anbefaling: opbevar legetøj så børn kan vælge 
noget til. Suppler gerne så zoner er udstyret til 
gode lege. 
Anbefaling: Begrund hvorfor børn bedes om at 
handle anderledes og fortæl hvad de kan gøre i 
stedet. 
Anbefaling: deltag gerne mere i børns lege. 
Anbefaling: Arbejd målrettet og fleksibelt, med af 
sæt i PEF. 
Anbefaling: Brug gerne relevante stedord. 
Anbefaling: Udbyg gerne denne 
eksperimenterende tilgang. Brug af åbnende 
spørgsmål, understøtter børnenes refleksioner og 
evne til at opstille hypoteser. 
Anbefaling: Se jeres måltider igennem, særligt i 
børnehaven. Ift. formål og hvad I opnår ved jeres 
tilrettelæggelse af måltider. 
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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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Højtlæsning i vuggestuen, de voksne fanger 
børnenes refleksion over et ituslået æg og 
eksperimenterer sammen med børnene, hvordan 
ser et æg ud når det er gået itu. 
 
 
 
 
Brugen af PEF? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Farum Vejgaard fik ly leder undervejs i perioden 
præget af corona. Derfor var der andre opgaver der 
stod før arbejdet med de fælles 
udviklingspotentialer fra forrige tilsyn. 
 
 
 
 
 
 
Er ikke kommet i gang med at bruge PEF. 
De 2 eksempler der ligger i Teams kan være et godt 
sted at starte. 
 
Har brugt 4 D-model til at tale om forskellige 
pædagogiske temaer. Det har virket godt mhp. at 
sætte fokus på hvad Farum Vejgaard gerne vil 
udvikle i retning af og at formulere forskellige tiltag. 
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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 
En drøftelse af muligheden for at lade børnene 
vælge, hvornår de vil være ude. Det ville også 
give en bedre udnyttelse af rammerne indenfor 
og dermed bedre rum for pædagogiske 
aktiviteter. 
Anbefaling 
For at styrke børnenes sprogtilegnelse anbefales 
det at have dialoger over flere led som 
fokuspunkt. De voksne i BH kan med fordel give 
yderligere mulighed for en åben dialog 
barn/barn og barn/voksen ved samling og til 
frokost ved at anvende udvekslingstonen frem 
for undervisningstonen. 
Anbefaling 
For at optimere den daglige samling anbefales 
det at få en pædagogisk drøftelse af, hvad 
formålet med samling er og hvordan samling 
kan tilrettelægges, så børnene bevarer fokus. 
Anbefaling 
Det anbefales at genbesøge, hvordan måltidet i 
BH skal foregå mhp. en vurdering af, hvad man 
pædagogisk vægter højest: at der er helt ro til at 
komme godt i gang med måltidet eller at 
rutinen 
bruges til dialoger, der kan styrke sproget. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under tilsynet høres mange dialoger over flere led. 
 
 
 
 
 
 
 
Ved tilsynet var dagens samling fælles for hele 
huset og blev afholdt på gårdspladsen. 
 
 
 
 
Frokosten starter i stilhed, hvad er den 
pædagogiske overvejelse bag dette? 

 
Coronasituationen har sat nogle vilkår for dette 
arbejde, så det har ikke fyldt så meget som det 
kunne. 
 
 
 
 
I tiden med megen smitte har børnene været ude 
langt det meste af dagen og kunne ofte ikke vælge 
at være inde pga. retningslinjer. 
 
 
Fortæller at medarbejderne i dagligdagen er 
opmærksomme på mest at anvende 
”udvekslingstonen”. Vi taler om at vi alle ind 
imellem finder os selv i at benytte 
”undervisningstonen”. 
 
 
 
Samlinger har været udfordret af 
coronarestriktioner, udendørs kan det være svært at 
holde opmærksomheden. Måske skal Farum 
Vejgaard se på hvad vi vil med samlinger fremover, 
fx hvordan formålet med at børn kan vise og 
delagtiggøre andre i det de har lært sig og er 
optagede af. Samvær for søskende på tværs af deres 
stuer er også vigtig. 
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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  
 
 

Dagtilbuddet skriver her (sendes til pædagogisk 
konsulent forud for samtalen): 
 

 
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? 
 

 Med afsæt i 4 D-modellen har Farum Vejgaard 
drøftet rutinesituationer som garderoben, 
eftermiddagen og hvordan voksenpositioner skal 
være. 
Efter corona er der mange rutiner og praksisser der 
skal justeres og afstemmes. 
 
Næste skridt skal nok fokusere på opfølgning og 
systematik. 

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

 
 
 
 

Aktuelt skifter 4 pædagoger job, det er tid for dem 
at prøve nyt. Det er svært at rekruttere pædagoger. 
Der er derfor pt en del unge og nye medarbejdere. 
Der skal fokus på prioriteringer og en ide kan være 
at samle de erfarne medarbejdere til pædagogiske 
drøftelser, herunder hvordan man kan formidle og 
oplære de nye og yngre medarbejdere til de værdier 
og hvordan de tager sig ud i pædagogisk praksis der 
skal præge Farum Vejgaard. 
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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 
 

 Kigger på rekruttering via video og måske via sociale 
medier. Måske med et fokus på ”hvem er dine nye 
kollegaer”. 
 
30,7 % uddannede pædagoger. 
Der er stillingsopslag og ansættelsesprocedure i 
gang, efter at fire pædagoger har valgt at prøve nyt. 

 

 

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 ofte god mulighed for at fordele sig. 
Vuggestuerne er indrettet med lege-læringszoner. 
Børnehavestuerne udnytter husets kringelkroge 
bedst muligt til at indrette med lege-læringszoner. 

 



 

8 
 

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. 
 

Dette ses næsten altid. 
Et rum med god mulighed for udfoldelse i høj skala 
har børnehaven og i vuggestuen, mellem de 2 
grupperum. 
Børnehaven kan måske bruge flere kroge for 
stilletid? 

Særlig Rubinstuen er udfordret af sine fysiske 
rammer. Dels er rummene små og fyldt af 
nødvendige ganglinjer. Det gør det svært at 
indrette med zoner og svært at sikre steder hvor 
børnene kan finde ro. Samlet set er der ikke 
mange kvadratmeter på stuen. 
 
Vi drøfter placeringen af sovebørn.  

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 jævnligt. 
I vuggestuen er det næsten altid tydeligt. 
I børnehaven er der lidt legetøj i zonerne, knapt nok 
til at holde en leg i gang, fx i legekøkkenet. Der er 
kasser på høje hylder, er der mon legetøj i dem? 
Ikke til at se for mig, eller for børn. 
Anbefaling: opbevar legetøj så børn kan vælge 
noget til. Suppler gerne så zoner er udstyret til gode 
lege. 

 
 
Vi drøfter vigtigheden af at der er tilstrækkeligt 
med legetøj. 
Vi drøfter om kasser kan være transparente, om 
der kan være skilte på dem. 

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. 

Dette ses næsten altid ved modtagelse. 
Børnene afleveres i garderoben og der er altid en 
voksne der tager imod, når der ringes på klokken. 
Et barn der lige er startet modtages lige i det 
pædagogiske ”vindue” hvor barnet er parat til at 
sige farvel til far, tilbydes at læse sammen med den 
voksne. 

 

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

Registreres ofte. 
”Du skal ikke græde, det er der ingen grund til” siger 
en voksne under fælles samling på gårdspladsen. 
Børne taler om og tegner Pokemon, den voksne vil 
gerne kende mere til Pokemon og spørger hvor 
børnene hører om Pokemon. 

Vi taler om vigtigheden af oplæring af nye og 
yngre medarbejdere. 
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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. 
 

Dette registreres ofte under tilsynet. 
Et barn er meget optaget af at bygge med duplo 
klodser, andre børn vil gerne have disse klodser. Den 
voksne forklarer: ”Lad ham lige bygge færdig, så 
finder vi en anden klods”. 
Et barn klaprer med sin madkasse, voksne: ”Hold 
lige op, ellers tager jeg den”. 
Anbefaling: Begrund hvorfor børn bedes om at 
handle anderledes og fortæl hvad de kan gøre i 
stedet. 

Vi drøfter at medarbejdere skal give anvisninger 
til hvad børn skal gøre i stedet. 
Afstemning og feedback medarbejdere imellem 
er vigtig. 
Allan vil tage fat i dette. 

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

Ses næsten altid. 
Et barn står afventende og den voksne foreslår om 
de ”skal finde på noget?” 
Ved frokosten snakker børn om ”sure sokker”, 
medarbejderen spørger om det er drilleri eller om 
alle synes det er sjovt? Det er for sjov. 

 

Leg og aktivitet 
 

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

På dagen for tilsynet er det ikke muligt at vurdere. 
Fortæl om børnenes mulighed for længerevarende 
lege. 

Farum Vejgaard har fokus på at børn ikke 
”zapper” fra leg til leg, men at de får øje for 
muligheder for at udvikle lege. 
Ønsker bedre muligheder for at kunne gemme 
lege, men er udfordrede på plads. 
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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? 
 

Jævnligt ses medarbejdere deltage eller understøtte 
lege. 
I vuggestuen beder en voksen børn om at hente 
bolde og sætter gang i leg med bolde. 
Jeg hører at en ung ansat skal starte denne dag, for 
at lære børn (og medarbejdere?) forskellige lege, 
særligt på legepladsen, måske? Fortæl 
 
Anbefaling: deltag gerne mere i børns lege. 

Børnehaven fortæller at de ofte deltager og går 
foran i børns lege på legepladsen, fx spiler 
fodbold. Inden kan det fx være i ”købmandsleg”. 
Har ansat en ung person der kommer i 
middagsstunden og sætter lege, fx dem Farum 
Vejgaard har taget til sig fra DGI-forløb. 
Tager ind imellem legetøj og aktiviteter med 
udenfor. 
Vi drøfter rammerne for rollelege på legepladsen, 
der kunne være bedre. 

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

Under tilsynet ses dette jævnligt. 
I storbarnsgruppen taber børnene interessen for 
højtlæsningsbogen. Den voksne afslutter inden 
bogen er færdig, den var ret lang. 
Et barn foreslår at de skal have deres kæledyr med i 
børnehave en dag, medarbejderen anerkender den 
gode ide – mon det bliver til noget en dag? 
Anbefaling: Arbejd målrettet og fleksibelt, med af 
sæt i PEF. 

Vuggestuen fortæller at de gerne følger børnenes 
spor, fx når børn vil have ”Pippi-haler” (for kort 
og tyndt hår til fletninger bliver til haler). En 
forælder bakkede op og forærede en Pippi-hest 
der blev leget med. 
Fortæller om en tur der skulle gå til 
Skolelandbruget, men ”kun” nåede til en frossen 
vandpyt, der blev omformet til en skøjtebane, så 
Skolelandbruget måtte besøges en anden dag. 
Børnehaven fortæller at de vurderer ”hvor er 
børnene i dag”, hvad er de parate til. Tager fat i 
børns input og googler sig til viden om dette. 

Kommunikation og sprog 
 

Støj - der er gode betingelser for kommunikation 
 

Der er mange støjdæmpende foranstaltninger i 
Farum Vejgaard, de lader til at virke. 
NB der var ikke fuldt børnefremmøde på dagen. 
 

Fortæller at medarbejderne oplever at der er 
støj, på forskellige dage, fx ved indkøring. 
Arbejder på at minimere, fokus på ”Små 
stemmer”, en klokke der betyder lyt efter… 

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

Jeg ser mange gode rollemodeller. 
En voksen i vuggestuen omtaler sig selv ved sit eget 
navn, i stedet for et benytte stedordet ”jeg”.  
Anbefaling: Brug gerne relevante stedord. 

Dette tager vuggestuen fat i. 
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Fysiske omgivelser 
 

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

Ses jævnligt. 
Forskellige voksne indtager forskellige roller, nogle 
er praktiske, fx spidser farveblyanter mens andre 
indgår i dialoger med børn. 
En voksne leger med duplo med 6, øges til 9, 
vuggestuebørn, det er svært at være i dialog med 
alle. Et barn der ikke tager sproglige initiativer 
indgår ikke meget i dialoger. 
Fredagsbio begrundes med at børn her ser 
”langsomme film”. Jeg hører kun enkelte dialoger 
om det børnene ser.  
Har børnene ikke rigeligt med skærmtid hjemme? 

 

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

Der stilles lukkede og åbne spørgsmål, sjældent 
åbnende spørgsmål. 
Ved højtlæsning i vuggestuen indgår et æg der er 
gået i stykker. Den voksne foreslår børnene at gå i 
køkkenet og hente et æg, som de ”taber” i en skål 
og taler om hvad der er inden i æg. 
Anbefaling: Udbyg gerne denne eksperimenterende 
tilgang. Brug af åbnende spørgsmål, understøtter 
børnenes refleksioner og evne til at opstille 
hypoteser. 

Et rigtig godt eksempel på en eksperimenterende 
tilgang – mere af det vil Farum Vejgaard gerne. 
 
Vi taler om at vi alle kan styrke det er stille 
åbnende spørgsmål. 

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? 
 

 Mangler at dele stuerne imellem. Talehøre 
konsulent har været på stuemøder i vuggestuen. 
 
Børnehaven skal til at afklare hvem der skal 
deltage på kursus. Det er et puslespil når det pt 
mangler pædagoger. 
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Fysiske omgivelser 
 

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

Børnene får tid til at være selvhjulpne i garderoben. 
Alle børn vasker hænder før frokost i børnehaven. 
Et par børn starter med at spise, mens de øvrige 
sætter sig med deres madkasse og venter. Disse 
børn bliver hurtigt færdige og har svært ved at sidde 
og vente på resten, får lov til at gå fra bordet og 
sætter sig til ”fredagsbio”. Ventetiden skaber uro, så 
der startes for bio’. De andre børn bliver nu hurtigt 
færdige om putter resten af deres mad i madkassen. 
De første 10 min. spises der uden snak, med musik. 
Da time-timer stopper, taler børn og voksne 
sammen ved bordene.  
Hvad er vigtigst, at børnene spiser koncentreret eller 
at de har dialoger i mindre grupper? 
På den anden børnehavestue læser en voksen højt, 
børnene deltager aktivt i historiens fremdrift. 
I storbarnsgruppen spiser børnene af tallerkner – 
hvorfor kun dem? 
Anbefaling: Se jeres måltider igennem, særligt i 
børnehaven. Ift. formål og hvad I opnår ved jeres 
tilrettelæggelse af måltider. 

 
Vi taler om at frokosten afvikles forskelligt på de 
tre børnehavestuer. Det vil være gavnligt at 
genbesøge formålet med måltidet, betydningen 
af at holde samling op til, at starte i fællesskab, 
brug af time-timer, højtlæsning, hvornår 
medarbejderne selv skal spise, hvordan formålet 
kan styre afviklingen mere end tiden, må man 
rejse sig fra bordet straks man er færdig……. 
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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. 
 
 

 
 
Progressionscirklen delvist i brug – hvordan 
kommer I videre? 
Halfdans Rasmussens ABC har før-skolegruppen 
tydeligvis arbejdet med. 

 
 
Har arbejdet videre med progressionscirklen, ud 
over det der er skrevet på den. 
Det er svært at undersøge noget konkret om FFO 
og skole, når børnehaven ikke kan komme på 
besøg pga. corona-restriktioner. 
I stedet har børnene talt med søskende der 
allerede går i skole og FFO, set video fra skolen. 

 
Tidlig opsporing 
Data fra Infoba 
 
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. 

Vi drøfter at 15 børn i opmærksom eller 
bekymring er en del. 
Der er nogle børn med sproglige udfordringer i 
blandt og nogle ”bløde børn”. 
Børn der er hypermobile eller har bløde led er 
også placeret i opmærksomhed. 

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

11 børn ud af 14 er sprogvurderet, svarende til 78 
%. 
5 2 årige er placeret i fokuseret eller særlig 
indsats. 
2 ældre børn er placeret i fokuseret eller særlig 
indsats. 
 
Fortæl om jeres indsatser 

Har et godt samarbejde med tale-hørekonsulent 
der giver sparring og ideer til indsatser. 

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

 Vi nåede ikke dette punkt. 
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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. 
 
 

 
 
Progressionscirklen delvist i brug – hvordan 
kommer I videre? 
Halfdans Rasmussens ABC har før-skolegruppen 
tydeligvis arbejdet med. 

 
 
Har arbejdet videre med progressionscirklen, ud 
over det der er skrevet på den. 
Det er svært at undersøge noget konkret om FFO 
og skole, når børnehaven ikke kan komme på 
besøg pga. corona-restriktioner. 
I stedet har børnene talt med søskende der 
allerede går i skole og FFO, set video fra skolen. 

 
Se konklusionen øverst i dokumentet 
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