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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.  

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 
 
Det samlede indtryk af Farumsødal er et dagtilbud, 
som skal arbejde videre med udviklingen af den 
pædagogisk praksis, af de daglige rutiner og med 
indretningen af læringsmiljøerne. Der ses ofte et 
rigtig godt samspil mellem børn og det pædagogisk 
uddannede personale, hvilket er vigtigt at holde fast 
i og brede ud til alle medarbejdere, så også vikarer 
og nye medhjælpere bidrager til den gode 
pædagogiske kvalitet.  
 
Medarbejderne har stor lyst til at reflektere og 
udvikle praksis og de glæder sig til at arbejde videre 
med at udvikle pædagogikken og understøtte børns 
trivsel, udvikling, læring og dannelse. 
 
Påbud: 

• Der skal arbejdes med pædagogisk indretning 

og legezoner. Fokus på tydelighed i rummene, så 

børnene kan afkode hvor de kan lege fordybet 

og hvor de kan lege aktivt, samt at der er 

opmærksomhed på løbende at arbejde med 

æstetikken og indretningen i rummene og i 

læringsmiljøet generelt. Som et element i den 

pædagogiske indretning skabes plads og 

mulighed for, at børnene kan trække sig og finde 

ro. Der kan arbejdes med at visualisere 

 
Anbefalinger 
 

• At der arbejdes målrettet på udviklingen af 
rutinepædagogikken, så der skabes rutiner, 
der er genkendelige på tværs af huset, så der 
bliver en fælles tilgang til det pædagogiske 
arbejde med et særligt fokus på bevægelsen 
fra privat praktiserende til fagligt funderet 
fælles pædagogisk praksis. 
 

• At der arbejdes videre med organisering og 
struktur i huset, så der bliver skabt plads til 
pædagogisk planlægning, evaluering og 
dokumentation fx PEF, sprogvurderinger og 
trivselsvurderinger. 

 

• At den pædagogiske læreplan bliver et 
redskab, som alle har ejerskab til og som kan 
være med til at sætte en retning for det 
pædagogiske arbejde, hvor der skabes en 
fælles viden og opmærksomhed på den 
pædagogiske tilgang 

 

• At der er fokus på at en anerkendende måde 
at møde børnene på bliver bredt ud til alle 
medarbejdere, så tonen og stemningen i hele 
huset altid er god.  

 

• At det sproglige læringsmiljø styrkes og der 
reflekteres over hvordan praksis kan justeres 
på baggrund af sprogvurderingerne, samt at 
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legezoner fx med billeder af børn, der leger den 

leg som er tiltænkt en legezone og/eller hvordan 

en legezone ser ud, når den er ryddet op. Det 

kan også være billeder af legetøjet på kassen 

eller hylden, hvor der hører til. 

 

medarbejderne uddannes i sprogtrappen og 
lære at bruge redskabet. 

 

• At der arbejdes videre med 
evalueringskulturen og skabt tid til at 
medarbejdere kan deltage i 
læringslaboratorier og få inspiration til det 
videre arbejde 

 

• At der arbejdes videre med 
måltidspædagogik og reflekteres over 
hvordan frokosten ser ud fra et 
børneperspektiv, samt hvilke aftaler og 
struktur omkring frokosten, der kan bidrage 
til at skabe ro og minimere ventetid for 
børnene.  

 
 
 

 

 

Obs.: Forkortelser i teksten: ’BH’ = Børnehave og ’VUG’ = Vuggestue og ’B’ = Barn og ’V’ = Voksen 
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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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



5 
 

 
Opfølgning på seneste tilsynsbesøg 
For det enkelte dagtilbud: 
 
Hvordan har I arbejdet med nedenstående emner, 
der skulle følges op på ved tilsynet i 2019? 
 
” Farumsødal har fokus på at alle børn skal opleve at 
de er en del af et fællesskab. 
Tager ofte afsæt i børns indspil i de pædagogiske 
aktiviteter og vægter børnenes nysgerrighed, 
opfindsomhed og kreative udfoldelser. 
Farumsødal bruger de fælles kommunale 
arbejdsmåder og tiltag, som de finder, kan passe 
sammen med deres børnesyn og pædagogiske 
værdier. 
 
Anbefalinger: Styrk jeres didaktiske arbejde, gerne 
med hjælp fra læringsplatformen. Hav mere 
fokuseret dokumentation, fx jeres egne bøger af 
turen til XX, hvor I beskriver børns oplevelser, gerne 
illustreret af børnenes egne produktioner. 
 Beskriv jeres pædagogiske intentioner og børnenes 
udbytte i dokumentation som I deler med forældre 
og som I kan bruge til evaluering af jeres indsats. 
 Der kunne med fordel være billeder i børnehøjde fra 
verden uden for dagtilbuddet, som inspirerer til flere 
udforskende samtaler. 
 Legezoner kunne indrettes med en tydeligere 
markering af funktion og fx billeder med inspiration 
til hvad de kan bruges til, så der lægges op til mere 
nuancerede dialoger og udvidelse af sproget, der 
bruges i legen 
Marker kasser med legetøj visuelt, så børnene 
inspireres til tematiserede lege.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farumsødal har haft fokus på sprogarbejdet ved 
at lave bøger til børnene med billeder og historier 
fra børnehaven og omvendt har vi modtaget fra 
forældrene. 
 
Teaterrummet er ved at blive indrettet til et 
sproglaboratorie. Vi bruger redskabet 
sprogtrappen til at lave sprogvurderinger.  
 
Vi har arbejdet meget med relations arbejdet. 
 
Vi har brugt skolelandbruget og været på ture ud 
af huset og sunget om skoven og dyrene.  
 
Vi er i gang med at forny indretningen og sortere 
og er ved at sætte vores nye møbler på plads og 
indrette. Vi vil gerne indrette legehjørnerne med 
fokus på lys og sanser.  
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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  
 
 

 Samtalerne kunne med fordel blive mere åbne og 
undersøgende. 
Et øget fokus på vidensdeling og samskabelse 
omkring sprogarbejdet for at opkvalificere det 
generelle sprogmiljø. Brug gerne videooptagelser. 
Sæt et øget fokus på en generel opkvalificering af 
personalet i forhold til sprogarbejdet og fx brug af 
sprogstrategier i hverdagen. 
 Juster jeres organisering omkring måltider. Børn skal 
ikke sidde og vente ved bordet i mere end 20 min. 
Søg evt. inspiration i andre dagtilbud. 
Der er brug for at der foretages flere 
sprogvurderinger. Flere især yngre børns sproglige 
udfordringer skal findes, så børnene kan få den 
pædagogiske indsats de har behov for. 
Brug de sproglige milepæle aktivt, når der laves 
trivselsvurderinger for at opspore børn med 
sproglige vanskeligheder tidligere.” 
.  
 
Dagtilbuddet skriver her (sendes til pædagogisk 
konsulent forud for samtalen): 
 

 
Kursus i sprogtrappen er den opkvalificering, der 
har været. 
 
VUG har et barn som har brug for at finde ro 
inden de skal spise, så vi vil gerne bruge 
hjørnerummet inden spisetid for at skabe ro 
inden vi går til bords, så vi er i gang med at 
udvikle en ny rutine.  
 
BH har en voksen ved hvert bord som sidder med 
og taler med børnene og understøtter at børnene 
samtaler med hinanden. De voksne øser op. 
Hvordan kan vi arbejde videre med at styrke den 
sociale interaktion og lære børnene at være 
selvhjulpne ved selv at kunne hælde op? Hvordan 
kan I arbejde videre med indretningen, så 
børnene selv kan hjælpe med at øse op og hælde 
op? Vi har brug for at nye borde til at kunne 
arbejde videre med selvhjulpenhed og 
samarbejde. Anbefaling: indkøb og indretning. 
Tænk sammen i hele huset. 
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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? 
 

  
 
VUG laver evaluering på daglig basis fx hvad skete 
der lige i den situation eller dette fungerer ikke, 
så taler vi om, hvordan vi skaber ro, så vi arbejder 
med ad hoc og daglig evaluering. Vi bruger 
trivselsvurderingerne til at reflektere over det 
enkelte barn. Der er et udviklingspotentiale ift. at 
blive bedre til at dokumentere og skrive ned. Der 
har været store udfordringer med at få tid til at 
deltage i læringslaboratorier, så vi mangler input.  
 
BH har et plejebarn som vi skriver observationer 
ned på dagligt, fordi hun er i en udsat position, så 
hun skal støttes bedst muligt og vi har brug for at 
kunne evaluere på hvordan vi kan lave den bedst 
mulig indsats. 
 
BH Vi bruger personalemøderne til at evaluere og 
tale om børn, men mangler tid til planlægning.  
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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  
 
 

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

 
 
 
 

 
 
Lederen har været sygemeldt gennem længere 
tid, derfor er der nogle udfordringer ift. 
organisering og struktur i huset. 
Der er flere langtidssygemeldinger blandt 
personalet.  
 

 
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 
 

  
 
Farumsødal har lige ansat en afdelingsleder, men 
vi har ledige stillinger og kan mærke at der er 
rekrutteringsudfordringer. 
 

 

Observationer inspireret af elementer fra KIDS-materialet,  
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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 
 

VUG: Indretning i vuggestuen har meget fokus på 
gulvplads, borde og stole er skubbet ind til siden.  
En dreng observeres at blive ved med at forsøge 
at kravle op på stole/borde. Hvordan kan rummet 
indrettes, så børnene kan være kropsligt aktive? 
Kan pladsen udnyttes bedre? Fx ved at have 
motoriske 
redskaber/trædesten/forhindringsbane/madras 
til kolbøtter eller lignende?  
Kan indretningen tænkes så børnene bedre selv 
kan gå i gang?  
BH: indretningen med læsehjørne og forskellige 
kroge/muligheder for at skærme en leg. Gangen 
benyttes også, men æstetikken kunne godt være 
mere indbydende. 

Vi meget gerne arbejde videre med indretningen.  

Områder for aktiviteter i høj og lav skala (1.2) 
 
Der er balance mellem steder, hvor der sker mange 
ting, og steder, hvor børnene kan være i fred og 
finde ro. 
 

Legepladsen er et godt bud på et sted med høj 
aktivitet. Hvad med indenfor?  
Hvor kan børnene være fysisk aktive? Især 
vuggestue børn har brug for at udforske verden 
med deres krop gennem hele dagen. 
Hvor kan børnene finde ro og fordybelse? 
Børnehaven har flere legezoner/kroge og det 
observeres også at gangarealerne bruges til leg 
 

 

Aktiviteter og tydelighed (1.7) 
 
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”. 
 

I vuggestuen mangler tydelige legezoner/kroge 
hvor legen bliver skærmet og en mere klar 
markering af hvad man kan lege. 
 
I børnehaven er indretningen tydeligere.  
 
Hvordan kan der arbejdes videre med aktiviteter 
og tydelighed i indretningen? 
 

Annette er god til indretning og Gitte har 
kompetencer ift. at indrette hygge, så der er 
kompetencer i huset 
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Fysiske omgivelser 
 

Relationer 
 

Samspil ved modtagelse og afsked med børnene 
(2.1) 
 
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. 
 

Godt samspil observeres ofte: 
 
VUG: 
Voksen taler med et barn om hvem af de andre 
børn, der er kommet. Børn der bliver afleveret, 
hilses med navn og opmærksomhed. Børnene får 
kram og sidder på skødet, når de ankommer. 
 
Køkkenpersonale giver sig tid til at vinke med 
barn og følger barnet ind på stuen efterfølgende. 
 
BH: 
Børn der bliver afleveret, hilses med navn og 
opmærksomhed fra voksen 
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Fysiske omgivelser 
 

Samspillet mellem pædagogerne og børnene (2.3) 
 
Pædagogerne taler med børnene om deres 
oplevelser og ideer. Samværet bærer præg af 
interesse for børnene. 
 

Godt samspil observeres ofte 
 
VUG:  
To af de mindste børn konkurrerer om en 
voksens opmærksomhed, de bliver mødt roligt og 
tålmodigt og får begge opmærksomhed og 
”konkurrencen” ebber ud. 
 
V1 er på vej på legepladsen med fire børn, som 
har fået overtøj på. Et barn gør tydeligt 
opmærksom på at han gerne vil med ud på 
legepladsen. V1 siger at han skal have tøj på 
først, barnet peger på døren og ser lidt trist ud 
(det virker ikke til at han har forstået). V2 i 
talesætter (i øjenhøjde) at hun henter hans 
overtøj, så han kan komme med ud, barnet går 
med og henter overtøj og kommer tilbage med 
sin jakke. V2 hjælper ham med at få tøj på, så han 
kan komme ud. 
 
Det er tydeligt at de voksne er opmærksomme på 
at fordele sig på legepladsen. En voksen gynger 
med syv børn, der er flere som gerne vil være 
med, de bliver inddraget i at skubbe gyngen. 
 

 
Der er også eksempler på at nogle voksne er lidt 
for ufølsomme over for gråd. Der skal arbejdes 
videre med tonen, som nogle gange bliver for 
hård.  
Arbejde videre med at hjælpe hinanden med at 
overtage konflikter, så børnene får en vej ud og 
hjælpe af en voksen 
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Fysiske omgivelser 
 

Hjælp til at forstå og indgå i sociale samspil i stedet 
for at irettesætte og skælde ud (2.6) 
 
Pædagogen hjælper børnene i situationer, hvor de 
kommer til at handle impulsivt. Pædagogen hjælper 
børnene med at indgå i sociale samspil. 
 

Observeres af og til 
 
En voksen rydder op og en voksen sidder ved 
bordet. To af børnene bliver bedt om at køre 
vognen ned til køkkenet. Et andet barn bliver 
stående ved sikkerhedsgitteret ved døren. 
Voksen: "Er det dig, der lukker lågen?" Barn: "Ja". 
Voksen sætter sig på gulvet og finder kurve til 
børnenes tøj, så de kan blive klar til lur. Børnene 
begynder at tage tøjet af og putte det i deres 
kurv. Barnet står stadig ved lågen, den ene 
voksne fortæller den anden voksne at de har 
lavet en aftale om at hun skal lukke lågen, når de 
to børn med vognen kommer tilbage fra 
køkkenet, derfor får hun lov at blive stående 
indtil lågen er lukket. (godt blik for barnets 
perspektiv) Der er meget godt samspil mellem 
børn og voksne og de voksne hjælper børnene 
med at løse konflikter. De børn, der har fået tøjet 
af sidder/ligger på madrassen og slapper af. En 
voksen forsøger at få et barn til at komme over 
og tage tøjet af, men et andet barn bliver ved 
med at hive i ham. Den voksne spøger: "vil du 
følge ham over til kurven?" Det vil hun gerne og 
de går sammen over til kurven. Situationen kunne 
let være endt med en irettesættelse eller konflikt, 
men det blev løst så fint. 
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Fysiske omgivelser 
 

Pædagogens responsivitet (2.13) 
 
Den voksnes sprog og handling er tilpasset barnets 
udtryk. Pædagogens handling overfor barnet viser, 
at hun har forstået barnets perspektiv. 
 

Observeres ofte 
VUG:  
V: ”det er dine nye støvler”. B: ”sort”. V2:” Ja, det 
er dine nye sorte støvler! Hvor er din hue? Hov, 
jeg sidder på den”. B: (smiler) 
Flere børn bliver hjulpet i tøjet. V er god til at 
sætte ord på fx fødder og sutsko, arm igennem 
ærme.  
B: ”den driller” (om flyverdragt) V: ”du skal have 
foden helt ud (guider”). B: ”kjole på kjole på.” V: 
”Ja, du kan godt beholde kjolen på under 
flyverdragten” B: ”jahhh”.  V: ”sådan” B:” klar?” 
V: ”ja, du er klar til at komme ud nu.” 
 
 
BH: 
Et barn leger med en kost, han siger lyde og fejer 
oppe på væggen af legehuset, men han kommer 
ikke rigtig i gang med en leg. Min tolkning er at 
han har brug for at blive hjulpet i gang med en leg 
og at få vist hvordan han kan bruge kosten og få 
sat ord på sine handlinger.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leg og aktivitet 
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Fysiske omgivelser 
 

Mulighed for længerevarende lege (3.3): 
 
Børnene har mulighed for længerevarende lege 
uden at blive afbrudt 
 

BH:  
Børnehaven på legepladsen efter frokost 
Der er 3 voksne og alle børnehavebørn. 
Det er en meget stor legeplads! Hvordan når I 
hele vejen rundt? 
En voksen spiller guitar og tryller, der er mellem 
6-14 børn, som deltager i større eller mindre 
grad. En voksen bygger med 4-6 børn og går lidt 
rundt på legepladsen. En voksen sidder i 
sandkassen med 8 børn. Det er rigtig fint at de 
voksne er i gang med ting, som børnene kan 
deltage i, nogle aktiviteter trækker mange børn, 
men er der nogen I ikke får øje på? Eksempelvis 
driller en gruppe af store piger en mindre dreng, 
ved at de går helt tæt på ham for at få ham til at 
slå ud efter dem og så griner de - jeg stoppede 
dem. 
En voksen spiller musik for børnene ved 
sandkassen 18-20 børn er med til at synge og 
danse. Voksen beder et barn om at lade være 
med at kaste med sand og prøver at inddrage 
ham i hvilken sang der skal spilles, holder 
øjenkontakt og giver ham tid til at svare. 
Da børnene skal ind fra legepladsen samles den 
ene stue og repeterer reglerne, når man skal ind 
fra legepladsen; at man skal ligge sit tøj på plads 
og gå (ikke løbe) ned ad gangen stille som en 
ninja for ikke at vække de børn, der stadig sover. 
Godt samspil i gaderoben, de børn, der kæmper 
med tøjet får ros for et godt forsøg. Et par børn 
bliver også kaldt tilbage for at hænge tøjet på 
plads. 
 

 
 
Vi plejer at have en indevagt, som hjælper børn 
på toilettet og med tøjskift og være 4-5 voksne på 
legepladsen og vi har arbejder med inddeling i 
zoner, hvor hver voksen har ansvaret for et 
område. Vi plejer at være gode til at fordele os 
efter hinanden. 
Vi har ikke en formuleret plan for legepladsen, 
men vil arbejde videre med at aftale en struktur, 
så også vikarer kan blive introduceret til vores 
fælles plan.  
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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? 
 

Observeres af og til 
 
VUG: 
Et barn giver en voksen lidt sand på en plastik 
skovl: "nam nam" V: "Er det til mig? Hvad er det? 
Er det kage? Namme nam" (lader som om hun 
spiser)  
 
BH:  
På legepladsen er en rigtig god gemmeleg i gang, 
hvor flere børn og voksne deltager over længere 
tid. De voksne sætter ord på: "Nu skal vi finde 
NAVN - hvor mon han har gemt sig? Sig kuk kuk! 
Der var NAVN, det var godt vi fandt ham" 
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Fysiske omgivelser 
 

Indflydelse på aktiviteter (3.14) 
 
Pædagogen indretter og forandrer aktiviteten i 
forhold til børnenes engagement og motivation. 
 

Observeres sjældent 
 
BH: Højtlæsning, voksen viser forsiden af bogen 
til børnene: 
 V: ”hvad er det for nogle lange tynde bløde 
nogen?” B1: ”spaghetti” V: ”ja, det er spaghetti 
og hvad er det (peger på kødboller) der er lavet af 
kød?” B2: ”den grådige kat” V: ”ja, vi skal læse 
den grådige kat”. 
Den voksne taler med børnene om bogen og 
spørger ind til hvad der sker, så børnene 
(pigerne) bliver inddraget og er aktive i 
højtlæsningen, de ældste børn svarer oftest. En 
dreng har helt mistet fokus og er ikke længere 
interesseret i historien, han får at vide at han skal 
sætte sig ned og tie stille.  
Højtlæsning bliver tilpasset til pigerne, som 
deltager aktivt. Hvordan kunne drengen 
engageres og motiveres til at være med? 
 
Hvordan har børnene indflydelse på samling? 
Hvordan kan børnene bidrage og inddrages 
mere?  
 

 
Vi arbejder med at inddrage børnene i at vælge 
om vi skal læse en bog og hvilken bog.  
Vi følger børnenes spor fx hvis de vil lave 
modellervoks, så trækker det flere børn med. 
 
Hvordan gøres det på alle stuer?  
 
Vi arbejder også med at sidde på gulvet og lege, 
for at inspirere børnene. 
 
Vi har også en børnekost så børnene hjælper med 
at rydde op og feje og sætte stolene op. 
Både bh og vug bliver inddraget i oprydning og 
aftørring af borde 
 
 

Kommunikation og sprog 
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Fysiske omgivelser 
 

Støj - der er gode betingelser for kommunikation 
 

VUG: 
Når alle børn og voksne bliver på stuen er der 
ikke gode betingelser for kommunikation pga. 
støj. Hvordan fordeler I jer normalt? 
 
Hvad tænker I om støjniveauet i børnehaven? 
 
 

BH 
Vi har tidligere alders opdelt børnene, så har de 
store fx været på tur, så der var bedre plads til de 
børn, der blev tilbage. 
 

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

Observeres jævnligt 
VUG: 
Fokus på de før-sproglige ytringer: Et barn siger: 
"Wahh", men får ingen respons (det kunne 
eksempelvis være "ja, tigeren siger wahh") 
 
V: "AV, sagde VOKSENNAVNs tå" (da et barn 
træder på den). OBS: vigtigt at bruge de korrekte 
stedord, altså "min tå" og tæer siger ikke noget. 
 

VUG 
 

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

Frokost: Der er ro ved bordene, ved et bord 
hyggesnakker en voksen med børnene om at få 
vand i koppen og om at være genert. Der er 
meget stille ved de andre borde.  
Rutinerne omkring frokost er oplagte steder at 
sætte ord på og benævne. Det er her og nu sprog 
og understøtter det børnene er optagede af. 
 
VUG:  
B: "Mere mad?" V: "Du får en lille smule" Barn 
kigger på mig: "ikke mere vand". Voksen hælder 
op uden at svare. Jeg svarer: "Er der ikke mere 
vand? Nu fik du vand i koppen".  
Det er vigtigt at svare på børns initiativer og 
sætte ord på. 

Styrkelse af det sproglige læringsmiljø det kunnen 
eksempelvis være fokus på UGLe. Sørge for at 
brede det gode sprogarbejde til alle 
medarbejdere.  
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Fysiske omgivelser 
 

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

Observeres sjældent  

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? 
 

 VUG medarbejdere er ikke blevet uddannet i 
redskabet sprogtrappen, enkelte af BHs 
medarbejdere er uddannet. Uddannelse i 
sprogtrappen er vigtig, fordi den også giver nogle 
pejlemærker for arbejdet med det sproglige 
læringsmiljø. 
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Rutiner og overgange 
 
Der er skabt en tydelig pædagogik i hverdagens 
rutinesituationer og overgange 
 

VUG:  
En voksen går ind fra legepladsen med fem børn, 
der bliver en del uro, børnene leger, stikker af og 
kravler op i stedet for at tage tøjet af (måske er 
der for mange forstyrrelser i garderoben i form af 
spændende ting?) Den voksne ender med at tage 
tøjet af de fleste børn. 
Kender børnene rutinen? Ved de hvad de skal? 
Hvordan kan der arbejdes videre med børnenes 
selvhjulpenhed? 
 
Frokost: De tre første børn, der bliver sat ved 
bordet får at vide at de skal spise, men de sidder 
14 minutter ved bordet inden de får mad, det er 
MEGET længe at vente for et vuggestue barn. Der 
er ingen aktivitet, mens der ventes på maden 
(vaske hænder, læse historie, dække bord, selv 
kravle op, hente hagesmækker eller lege længere 
tid). De voksne bruger tid på at få børnene til at 
sidde stille. Der er syv børn og tre voksne på 
stuen. Udtrykket: "Sæt dig ned på numsen" bliver 
gentaget 21 gange inden maden bliver serveret. 
Kun en voksen sidder selv på numsen (børn gør 
hvad voksne gør ikke hvad de siger). De to andre 
voksen er optaget af praktiske ting (hente mad og 
rydde op) Børnene bliver sat ved bordet, får 
hagesmækken på og får tørret hænderne med 
våd klud. De skiftevis leger/driller/keder  
sig/græder. Det er envejs kommunikation fra de 
voksne fx.: "Nu får du lige en hagesmæk på" 
Børnene bliver ikke inddraget. De voksnes 
indbyrdes kommunikation handler om hvem der 
er blevet skiftet og har fået tørret hænder. De to 
voksne øser maden op og stiller den til afkøling i 
vindueskarmen. Børnene vender sig og kigger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er en anbefaling at der bliver arbejdet med 
rutinerne i Farumsødal, så der bliver en fælles 
praksis på tværs af huset.  
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efter maden. Voksen: "Det skal lige blive koldt, 
der kommer mad om lidt". Det fik børnene også 
at vide 14 min. tidligere. Børnene har mange før-
sproglige initiativer, som ikke mødes fx. lyde, 
pegegestik og kigge efter. Der er meget stille, da 
først maden er serveret. Er det bevidst eller? 
 
De voksne rydder op efter maden og børnene 
sidder på numsen. De voksne tager hagesmækker 
af børnene, sætter deres tallerkner på vognen og 
tørrer bordet af. Børnene får deres sutter og skal 
blive siddende ved bordet Hvilke tanker ligger 
bag denne struktur? Hvordan kan børnene 
inddrages og blive mere selvhjulpne? 
 
BH:  
Børnehaven inde til frugt 
Børnene skal sidde stille og vente, mens de 
voksne kommer og går og tysser på børnene hver 
gang de er på stuen. Da alle børn er samlet rejser 
alle sig og holder i hånd for at lave en cirkel 
(håndvask og corona) Børnene skal sætte sig igen 
og være stille mens en voksen råber børnene op. 
Et barn, der har fødselsdag skal fortælle hvad han 
har med til at dele ud – der bliver en lidt 
anspændt stemning, fordi der bliver tysset på de 
andre børn og fødselsdagsbarnet bliver genert og 
taler ikke så højt/tydeligt. B: ”vi synger hele tiden 
fødselsdag” V: ”ja, men sådan er det jo alle 
glæder sig til at holde deres fødselsdag” 
Fødselsdagsbarnet deler ud alle skal være stille 
og sidde stille i mens. Der bliver flere gange tysset 
på børnene. Efter frugt sætter børnene selv deres 
kop til opvask. Hvordan opleves samlingen fra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan bliver det hyggeligt og rart for et 
børneperspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
Arbejder videre med rutinerne 
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Fysiske omgivelser 
 

børnenes perspektiv?  Kan flere børn inddrages? 
Kan børnene være mere aktive? 
 
Der deles chokoladeboller med glasur og slik ud 
og slikposer (sukkerpolitik?) 
 
Hvordan opleves disse eksempler på rutiner og 
overgange af børnene? Hvordan kan I arbejde 
videre med strukturen i rutinerne? Hvad vil I have 
fokus på først? 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

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. 
 

 Det har været en turbulent tid 

 
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. 

Arbejdet med trivselsvurderinger skal sættes i 
system. 

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

72% af to årige er vurderet med sprogtrappen 
7 børn er i særlig eller fokuseret indsats (vurderet 
med sprogtrappen) 
9 børn er i særlig eller fokuseret indsats i 
”talesproglige færdigheder” (vurderet med 
sprogvurdering 3-6 år i 2021) 
16 børn i alt er i særlig eller fokuseret indsats. 
 

Rigtig godt at der bliver lavet sprogvurderinger, 
det er vigtigt at der er en plan for hvordan der 
følges op på sprogarbejdet. 
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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. 
 

 Det har været en turbulent tid 

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

  
 
Farumsødal arbejder med at inddrage børn i det 
omfang det kan lade sig gøre. Medarbejderne har 
et fokus på børn der ”flagrer”.  
Der bliver arbejdet lidt forskelligt på stuerne i BH. 
Første prioritet har været at gøre børnene trygge 
og få dem i gang med at lege med hinanden. Der 
har været fokus på både at arbejde med stuen og 
i mindre grupper.  
Sikre at der er en systematik på tværs af huset 
om hvordan børnene trivselsvurderes og hvordan 
der følges op på børnene. 
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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. 
 

 Det har været en turbulent tid 

Andet Overhørte samtale på gangen, hvor en voksen 
fortæller en anden voksen, at et barn skal vækkes 
kl. 14, men et andet barn må sove så længe hun 
vil. Er det normal praksis at vække 
vuggestuebørn? Hvad tænker I om det? 
 
VUG:  
Børnene bliver skiftet før de får frokost, de vasker 
ikke hænder, men får tørret hænderne med en 
våd skumklud. Hvornår vasker børnene hænder 
med rindende vand og sæbe? 
 

Farumsødal har en opmærksomhed på, at der 
forskningsmæssigt at evidens for at god søvn 
avler god søvn, men det har ført til konflikter 
med forældrene, derfor har vi forsøgt at 
balancere. 

 
Se konklusionen øverst i dokumentet 
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