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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 den pædagogiske konsulent og de to koordinatorer. 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 udkast til rapport. 

Det pædagogiske tilsyn baserer sig i Furesø på materialet KIDS. Dette materiale er baseret på forskning i dagtilbud og formulerer kvalitet i en dansk 

dagtilbudskontekst.  

Derudover indgår i tilsynet, hvordan dagtilbuddet har omsat og implementeret kommunale mål, fx den fælles vision og det fælles læringssyn samt 

lovkrav som den styrkede pædagogiske læreplan. 

De politisk vedtagne rammer for det pædagogiske tilsyn findes på kommunens hjemmeside. 

 

 

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

https://www.furesoe.dk/om-kommunen/fakta/standarder-og-tilsyn/tilsyn-i-dagtilbud/
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Relatere til det pædagogiske grundlag i den styrkede 
pædagogiske læreplan, det fælles læringssyn og 
dannelsesperspektiv 

Kommentarer fra besøg i praksis 
 
Understøtte 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: 
 
Politiske mål og indsatsområder, jf. 
Børne- og Ungepolitik, visionen: Alle børn og unge skal trives, 

udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og 
som en del af sociale fællesskaber 

 
Styrket pædagogisk læreplan – det pædagogiske 
grundlag - inderst i blomsten. 
Hvordan inddrager I børnenes perspektiver? – fortæl om 
konkrete eksempler hvor børn har fået erfaring med at 
de inddrages og oplever medindflydelse 
 
Fælles læringssyn, personlige, sociale og faglige 
kompetencer og dannelsesperspektiv – hvordan bringer I 
det i spil i det pædagogiske arbejde? 
 
 
Mål fra Kvalitetsrapport: 
•Børnenes sproglige udvikling. Målet er: At ud af de børn, 
der ved 3-årsvurderingen havde behov for fokuseret eller 
særlig indsats, er det mere end halvdelen, der ved 
sprogvurderingen før skolestart, alene har brug for en 
generel sprogindsats. (Data fra Rambøll) 
  
•Børns oplevelse af, at de lærer sig noget: 
 Målet er: At alle børn oplever at lære noget og, at de 

 
 
 
 
Fortæl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal trukket fra Rambøll september 2019 
I 2017 var der to 3-årige børn i fokuseret eller særlig 
indsats. 
I 2019 var der ét 5-årigt barn i fokuseret eller særlig 
indsats. 
 
 
 

 
 
I Kildehuset er Maj-Lis Alstrup tiltrådt 
som ny dagtilbudsleder den 1. februar 
2020. 
Kildehuset har været uden egen 
dagtilbudsleder, men med 
stedfortrædende leder i nogle måneder. 
 
 
Den 15. maj er der planlagt en 
pædagogisk dag for personalet, hvor 
det pædagogiske grundlag for 
Kildehuset vil blive beskrevet. 
 
Det faglige fyrtårn og dagtilbudsleder 
holder løbende møder, hvor de taler om 
udvikling og organisering af pædagogisk 
planlægning for personalet. 
 
Læring, trivsel og udvikling tales ind i 
det daglige pædagogiske arbejde med 
børnene. 
 
Arbejdet med at sætte fælles mål og 
findes fælles fodslag er i gang. 
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bliver opmærksomme på egen progression. Målet 
dokumenteres af medarbejderne sammen med børnene. 
Dokumentationen formidles til barnets forældre.  
 
Udviklingspotentialer for dagtilbudsområdet på 
baggrund af seneste pædagogiske tilsyn 

 At forbinde mål fra Børne- og Ungepolitikken og 
indsatsområder i den pædagogiske planlægning 

 At gøre yderligere brug af et didaktisk redskab i alle 
afdelinger/institutioner, der understøtter at børn 
eksperimenterer, opstiller hypoteser og undersøger 

 At binde dagen mere sammen mellem aktiviteter, 
rutiner og børnekultur. Det vil give en rød tråd og 
skabe mere mening for børnene og understøtte 
overføring af læring 

 At koble det tematiske sprogarbejde med 
pædagogiske forløb, der går igen hen over hele 
dagen 

 At udvikle uderum, som et væsentligt læringsrum, 
særligt i institutioner der savner ”faglokaler” 

 At udmønte indsatsområdet ”at børn lærer sig 
noget”, særligt med inddragelse af børns perspektiv 

 At give børn lejlighed til at udtrykke synspunkter, 
forstå andres og udvikle kritisk tænkning 

 At inddrage de erfaringer børn har gjort sig samt det 
omgivende lokalsamfund, i en form for ”åbne 
dagtilbud” 

 At arbejde målrettet med børns sociale 
selvhjulpenhed og legekompetencer 

 At sætte fokus på de yngste vuggestuebørns behov 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Opfølgning på seneste tilsynsbesøg 
Temaer vedr. Kildehuset: 

 
 

 
Medarbejder fortæller: 
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 Vil arbejde med metalæring fremadrettet. 
 

 Overvejerat anvende videooptagelse, som redskab til 
at styrke medarbejdernes refleksioner. 

 
 
 
 
 
 

 Ønsker at skrive om mål og hvad der kommer ud af 
det for børnene. Gerne produceret sammen med 
børnene 

 

 Indretningen udfordrer medarbejderne. Savner 
aktivitetsrum. 

 

 Telefonen ringer under måltidet i VUG. Allan tager fat 
i dette. Vil have telefoner på lydløs under måltider. 

 
Hvordan har I arbejdet med de emner, der skulle følges 
op på? 
 

 
 
I samarbejde med Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning har der været 
arbejdet med videooptagelse. Der har 
været arbejdet med kollegial 
observation, med det formål at udvikle 
pædagogisk praksis. Videooptagelserne 
har givet gode refleksioner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Brugen af INFOBA har erstattet 
telefonopkald og medført lang færre 
forstyrrelser.  

 
Hvordan arbejder dagtilbuddet med dokumentation 
- til pædagogisk brug, egen refleksion 
- læringsplatform 
- til pædagogisk brug, støtte til børns udvikling; børn der 
medvirker; porte folio, 
- til formidling til forældre, collager, andet? og andre 
 
I hvilket omfang benytter I INFOBA? 
 

 
 
I legezonen til køkkenleg ses billeder, der understøtter 
brug af legezonen.  
Billederne kunne med fordel sættes ned i børnehøjde. 
 
 

 
 
Ny dagtilbudsleder har en forventning 
om, at der dagligt vil blive skrevet til 
forældrene om det, som børnene 
oplever. 
 
 
For nuværende bruger forældre INFOBA 
til ud- og indtjekning, ferie- og 
fraværsmelding.  
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Evaluering 
Hvordan arbejder I med evaluering af jeres pædagogiske 
indsats 
Evalueringskultur – hvor-hvornår-hvordan. Kom gerne 
med konkrete eksempler 
 

 
 

 
Ny dagtilbudsleder vil påbegynde 
arbejdet med evaluering som udgør en 
del af den nye styrkede læreplan. 

 
Børn 
Særlige lokale forhold, fx: Socioøkonomi 
Hvor ofte bruger I PAF og i hvilke situationer? 
Tidlig opsporing - (data fra INFOBA) – trivselsvurderinger, 
overgangsskemaer, sparringsteams 
 

 
 
 

 
 

 
Fysiske omgivelser: INDE OG UDE 
Læringsmiljø – indretning 
 
1.2: områder for aktiviteter i høj og lav skala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 Støj - der er gode betingelser for kommunikation, en 
god fordeling af voksne og børn og et lavt støjniveau 
 
 

 
 
 
 
Der er balance mellem steder, hvor der sker mange 
ting, og steder, hvor børnene kan være i fred og finde 
ro  
Der er frit gulvareal i vuggestuen at bevæge sig på, der 
er en tumlemadras. Der er enkelte nicher at trække 
sig tilbage i. 
I børnehaven er der gode muligheder for, at børnene 
kan fordele sig i rum, der inviterer til forskelligartet 
leg. Pladsen er trang i børnehavens grupperum. 
Personalet fortæller: at det til tider er nødvendigt at 
afgrænse brugen af alle rum, fx ved personalefravær. 
Det skyldes rummenes placering, som gør, at det ikke 
er muligt at have tilstrækkeligt opsyn med børnene.  
 
Ofte 
Der ses en god fordeling af børn og voksne. Døre 
åbnes og lukkes efter behov. 
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Fysiske rammer, sikkerhed og hygiejne 
1.11 Antal børn i grupperum 
 
 
 
 
 
 
Legeplads – indretning og brug af 
1.18 Fysiske omgivelser ude: Understøtter rummet 
legen? 
 

 
I VUG er der 12 børn i grupperummene. 
BH er en gruppe på 34 børn, som er fordelt i de mange 
rum, der er til rådighed. Børene er delt op i mindre 
grupper over hele dagen 
 
 
 
 
Der er nogle materialer til rådighed for børnene  
Der ses en fugleredegynge, en bålplads, et legehus, en 
sandkasse, en bakke, en rutsjebane, asfalteret bane 
rundt på legepladsen, overdækket område med borde 
og bænke. Cykler er ikke i brug, når alle er ude. 
Børnene bruger hele legepladsen. Der er inddeling i 
legezoner, så børn kan lege uforstyrret. Der ses ikke 
plads til fælleslege.  
Hvad gør I? 
 
 
 
Der er legeplads på bagsiden af huset, som ikke ses i 
brug.  
 

 
I Børnehaven arbejdes der i tre 
aldersopdelte grupper. 
Der er én gruppe for de 3-årige, én for 
de 4-årige og én for de 5-årige med 
primærvoksne i tilknytning til hver 
gruppe. 
 
 
 
Ny dagtilbudsleder fortæller, at det er 
målet, at legepladsen fremover vil indgå 
som et legerum over hele dagen.  
Når børnene er ude/inde i mindre 
grupper vil det give bedre plads og rum 
for leg. 
 
Medarbejder fortæller, at de tidligere 
har brugt den nærliggende 
Fredtoftepark til at lave slås-lege med 
børnene. 
 

 
Relationer:  
2.2 Samspil mellem pædagogerne og børnene – 
pædagogerne er imødekommende og lydhøre overfor 
børnene 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ofte   
Ved middagslur er der et barn, der foretrækker at 
blive puttet af en bestemt voksen, det imødekommes 
ved, at de voksne bytter opgaver. 
Personalet er meget tålmodige og giver børnene god 
tid til at tænke og handle 
Fx et barn vil finde sit julehjerte. ALLE julehjerter 
gennemgås og barnet finder sit eget som det 
allersidste. 
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2.4 Pædagogens hjælp til inddragelse - pædagogen 
hjælper de børn, der sidder passivt, de børn, der går 
formålsløst rundt og/eller de børn, der forstyrrer legen 
for andre, med at blive involveret i leg eller konstruktiv 
aktivitet  
 
2.8 Underkendelse af barnets perspektiv – barnets 
perspektiv underkendes. Den voksne reagerer med 
regulering og/eller irettesættelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.12 Aktiviteter og engagement - børnene er engagerede 
og synes at opleve aktiviteter som meningsfulde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 At rumme følelser – pædagogen accepterer og 
rummer barnets følelser (at være sammen med barnet, 
mens barnet har følelsen, uden at ville ændre følelsen) 
 

 
Der er ikke situationer, hvor det ses under besøget 
 
 
 
 
 
Jævnligt 
Fx En voksen i VUG tager fat i en stol og stiller den på 
plads. Et barn tager fat i stolen. V: ”Nej du skal ikke 
tage den. Legetøjet skal ryddes op.” Den voksne ser 
ikke barnets intention om at efterligne den voksnes 
handling. 
 
En voksen forlader stuen. Et barn der sad hos denne 
voksen græder ved døren. Ingen sætter ord på 
situationen ift barnet. De voksne taler om, at det er 
døren, der går, der giver anledning til gråden. 
 
 
Ofte  
Ved morgensamling i VUG er børnene deltagende, der 
bruges en sangkuffert, som alle er får en andel i. 
Dagens duks deler mad ud til alle. Voksen spørger 
barnet: ”Hvem mangler brød?” Voksen venter 
tålmodigt på, at barnet tænker. Det er barnet selv der 
mangler brød. 
De voksne er omsorgsfulde, rolige og opmærksomme 
på alle børn. 
 
 
Jævnligt  
Et VUG barn bliver afleveret til en voksen, barnet får 
kram af den voksne. Da mor er gået og barnet har 
vinket, smiler voksen til barnet og siger: ”Hvor er du 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anbefaling: at arbejde med at se 
handlinger i et barneperspektiv. De 
voksne sætter ord på børnenes og deres 
egne intentioner og handlinger. De 
voksne anviser muligheder. 
 
Anbefaling: at den voksne sætter ord 
på barnets følelser og handlinger og 
anerkender at barnet bliver ked af 
situationen. Med det formål at barnet 
imødekommes og kan blive klogere på 
sig selv og sine handlinger og følelser. 
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7.5: Pædagogen spejler barnet positivt, så barnet kan se 
sig selv som positiv person i den voksnes mimik, gestus, 
sprog og kropsholdning 
 

dygtig!”  
 
Ofte 
Se under 4.2 
 
 
 

 
Sprog 
2.17 Kommunikation - pædagogen kommunikerer med 
børnene i overensstemmelse med børnenes alder og 
udviklingsmæssige forudsætninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 Børnene opfordres til dialog – de voksne opfordrer 
børnene til dialog 
 
 
 
 
8.3: Dialoger over flere led – der er dialog og samtaler 
mellem børnene og de voksne, hvor samtalen har ”flere 
led”, altså hvor der bliver stillet flere spørgsmål og givet 
flere svar både fra den voksne og barnet 
 

 
 
Jævnligt  
Generelt kunne der med fordel arbejdes med at 
udvide børnenes sprog. 
Undtagelser: 
Hele huset er til fælles julesamling. Der synges og 
tændes lys.  
Der deles pebernødder ud, inden uddeling siger 
voksne, at de vil spise dem alle sammen. 
En voksen kommer ind og spørger, hvem der har 
smidt alt overtøjet på gulvet. Der bliver helt stille i 
salen, indtil nogle børn lurer, at det er drillenissen.  
 
Sjældent 
Samtalerne bærer præg af, voksne der spørger og 
børn der svarer. Voksne spørger til børnenes 
erindring: Kan I huske det? Hvad sang vi? Der kunne 
med fordel stilles mere åbne spørgsmål. 
 
Det høres af og til score 
Det høres ikke meget. Typisk er samtalerne over to-tre 
turtagninger. 
I vuggestuen taler de voksne sammen.  
Der høres voksne, der beskriver, det børnene gør. 
I BH høres ved frokostbordet lidt længere samtaler 
med flere turtagninger og med forskellige temaer. Fx 
taler børnene om at sove hos bedsteforældre og den 

 
 
 
Anbefaling: at der kommer et øget 
fokus på en generel opkvalificering af 
personalet i forhold til sprogarbejdet. 
 
 
Anbefaling: at være forsigtig med ironi 
og tilpasse toneleje til aldersgruppen 
 
 
 
 
 
Anbefaling: at få inspiration fra 
sprogkonsulenten til at stille åbne 
spørgsmål, som kan udvide dialoger 
med børnene. 
 
 
Anbefaling: Fokus på udvikling af 
kommunikation med vuggestuebørn.  
Få inspiration fra sprogkonsulenten til 
at udvide dialoger med børnene. 
 
Anbefaling: der kunne med fordel være 
større fokus på at indrette 
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voksne spørger: Hvad synes du om det? Der tales også 
om forskellige oste og hvad man kan bruge dem til. 
 

omgivelserne, så de inspirerer til 
udforskende samtaler. 
 
Medarbejder giver udtryk for, at der er 
behov for, at personalet får 
opkvalificeret kompetencer til at 
arbejde med børnenes sproglige 
udvikling. 
 

 
Leg og aktivitet: 
3.8 Facilitering af lege - Sætter pædagogen lege i gang i 
de forskellige områder  
 
 
 
5.3 Pædagogens inddragelse af børnenes perspektiv – 
Pædagogen lader sig inspirere af børnenes bidrag, så 
barnet får mulighed for at opleve, at dets bidrag har 
betydning for fællesskabet 
 
 
 
 
 
5.8 Indflydelse på at være ude og inde- børnene kan 
individuelt vælge, om de vil lege ude eller inde 
 
6.8 Børnene som aktive kulturskabere – der gives rum til 
børnenes egne kulturelle udtryksformer og aktiviteter 
både kropsligt, sprogligt og materielt, f.eks. børnerim og 
remser, udvikling af lege og eksperimenter med 
forskellige materialer 
 
 

 
 
Ses ikke under besøget 
 
 
 
 
Ofte  
Ifm samling i VUG er der et lille barn, der gerne vil 
holde samling på den anden stue. Voksen spørger på 
barnets stue, om barnet kan komme på besøg til 
samling. Anden voksen siger med glæde i stemmen: 
”Hvor hyggeligt X!” og barnet er med dér, hvor det 
gerne vil være. 
 
 
Sjældent 
 
 
Jævnligt 
Efter fælles julesamling er der en gruppe børn, der 
leger videre på nisseleg og nisseløjer. Børnene vil 
skrive breve til nissen. Den voksne går med på 
historien og understøtter legen, så den fortsætter 
længe. 
Medarbejder fortæller, at julegave-værkstedet er ret 

 
 
Anbefaling: at voksne faciliterer nye 
lege, så børnenes legerepertoire 
udvides og børn får mulighed for at 
afprøve og udvikle nye positioner og 
roller. 
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9.3 Fordybet længerevarende fokuseret opmærksomhed 
og turtagning i ansigt-til-ansigt-kontakten 
 
 
9.7 Imødekommenhed – de voksne er imødekommende 
overfor børnenes initiativer og følger deres engagement 
 

produktorienteret ellers er der oftest fokus på 
processen i det kreative arbejde. Der ses 
voksenstyring og børn, der er fordybede og 
begejstrede. 
 
Jævnligt 
Det ses under frokosten i BH, på badeværelset og i 
garderoben.  
 
Jævnligt 
Hele huset er til julesamling. Et lille barn har sovet en 
formiddagslur og kommer på armen af en voksen ind i 
rummet. Et andet større barn smiler og siger 
begejstret hans navn. Børnene kender tydeligvis 
hinanden og viser glæde ved hinanden. 
Det lille barn har en storesøster, som får god tid til at 
sige godmorgen til sin lillebror. De sidder sammen i 
rundkredsen. 
 

 
Rutiner 
Måltider, af- og påklædning i garderoben – 
tilsynsførendes iagttagelser 
 

 
Personalet bruger tid og har løbende fokus på at lave 
aftaler med hinanden om dagens gang. De spørger 
ofte hinanden, om det der skal foregå. Det tager fokus 
fra det pædagogiske arbejde med børnene. 
 
 
Op ad formiddagen er der ikke stolet ned i 
dukkekrogen.  
 
 
Ved morgensamling i VUG er børnene lidt deltagende i 
oprydning efter sig selv. 
I vuggestuen ses børnene ikke være selvhjulpne ved 
frokosten. Den voksne smører madder, deler ud og 
hælder vand op. I BH er børnene med til at gøre 

 
Anbefaling: at organisere og få struktur 
på pædagogiske aktiviteter og de 
praktiske opgaver, der skal løses i 
hverdagen. Så personalet ved, hvem der 
gør hvad.  
 
Anbefaling: opmærksomhed på at 
rummene er indbydende og klar til at 
blive taget i brug 
 
Anbefaling: at børnene inddrages i 
hverdagens rutiner, som rummer 
uendeligt læringspotentiale.  
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frokostvogn klar, de rydder op efter sig selv og nogle 
børn vasker borde af. 
Der er godt fokus på at være selvhjulpen i garderoben. 

Ny dagtilbudsleder fortæller, at fokus vil 
være på gradvis at få opbygget struktur 
for det pædagogiske arbejde henover 
hele dagen. 

 
Data, information og dialog herom: 

  

 
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 
 

 
 
Andel pædagoger: 
7 pædagoger  
Andel pædagogmedhjælpere: 
3 pædagogmedhjælpere  
Andel PAU: 
1 
 

 

 
Sprogvurderinger 
Gennemførte, 3 årige og 5 årige, fordeling (G, F, S), data 
fra Rambøll 
Hvordan fulgte I op; hvad var jeres indsats? 
 

 
 
41 % af børnene er sprogvurderet heraf er 2 børn i 
fokuseret eller særlig indsats 

 

 
Trivselsvurderinger 
Er der generelle temaer fra jeres trivselsvurderinger der 
peger på at I skal lave en indsats? 
 

 
 
40 % af børnene er trivselsvurderet 
5 børn i opmærksomhed eller bekymring 

 
Der vil blive planlagt en struktur for 
arbejdet med trivselsvurderinger. 
 
Der er taget fat på arbejdet med 
individuelle læreplaner, 
samarbejdsmøder med forældre, 
samarbejde med tale/hørekonsulenter, 
psykolog og PPR pædagoger. 
 

Frokostordning 
Har I en lokal Mad & Måltidsstrategi eller følger I den 
kommunale? 
Hvad er jeres økologi procent? 

 
Der er ikke frokostordning for børnehavebørnene. 
 
90 % økologi 
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Konklusion 
Samlet vurdering af dagtilbuddets pædagogiske virke 
Anbefaling 
Påbud 
 

 
 
Dagtilbuddet fremstår slidt og med behov for 
organisering. Dagtilbuddet forventes at flytte til nye 
lokaler i nær fremtid. 
 
De voksne er omsorgsfulde, rolige og opmærksomme 
på alle børn. 
Stemningen er rolig og over hele besøget ses voksne 
sammen med børn, med børn på skødet og i hånden. 
Børnene må være, hvor de vil og bevæger sig frit 
omkring. Der er god tid til modtagelse af børnene om 
morgenen. 
 
Det er tydeligt, at alle børn kender hinanden og viser 
interesse for hinanden. Søskende har mulighed for at 
mødes. Store børn viser omsorg for mindre børn. 
 
Børnene arbejder sammen i større og mindre grupper. 
Fx Julesamling for hele huset, Luciaoptog med alle BH 
børn sammen og julegaveværksteder i mindre 
grupper. 

 
 
Anbefaling: at arbejde med at se 
handlinger i et barneperspektiv. De 
voksne sætter ord på børnenes og deres 
egne intentioner og handlinger. De 
voksne anviser muligheder. 
 
Anbefaling: at den voksne sætter ord 
på barnets følelser og handlinger og 
anerkender, at barnet bliver ked af 
situationen. Med det formål at barnet 
imødekommes og kan blive klogere på 
sig selv og sine handlinger og følelser. 
 
Anbefaling: at der kommer et øget 
fokus på en generel opkvalificering af 
personalet i forhold til sprogarbejdet. 
 
Anbefaling: at være forsigtig med ironi 
og tilpasse toneleje til aldersgruppen 
 
Anbefaling: at få inspiration fra 
sprogkonsulenten til at stille åbne 
spørgsmål, som kan udvide dialoger 
med børnene. 
 
Anbefaling: Fokus på udvikling af 
kommunikation med vuggestuebørn.  
Få inspiration fra sprogkonsulenten til 
at udvide dialoger med børnene. 
 
Anbefaling: der kunne med fordel være 
større fokus på at indrette 
omgivelserne, så de inspirerer til 
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udforskende samtaler. 
 
Anbefaling: at voksne faciliterer nye 
lege, så børnenes legerepertoire 
udvides og børn får mulighed for at 
afprøve og udvikle nye positioner og 
roller. 
 
Anbefaling: at organisere og få struktur 
på pædagogiske aktiviteter og de 
praktiske opgaver, der skal løses i 
hverdagen. Så personalet ved, hvem der 
gør hvad.  
 
 Anbefaling: opmærksomhed på at 
rummene er indbydende og klar til at 
blive taget i brug 
 
Anbefaling: at børnene inddrages i 
hverdagens rutiner, som rummer 
uendeligt læringspotentiale.  
 
 
Kildehusets nye dagtilbudsleder 
fortæller, at hun har sat gang i en del 
nye tiltag. Hun vurderer, at der i 
Kildehuset er et godt fundament at 
bygge videre på. Der er god grobund for 
pædagogisk udvikling. 
 
Medarbejder fortæller, at de glæder sig 
til at tage fat på de nye tiltag. 
 

 


