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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 tilsynsførbende 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: 
 
Græshoppen er et lille dagtilbud bestående af  børn i 
alderen 4 – 6 år.  
 
Huset er gammelt, men velholdt, og stuerne består 
af gode reelle rum.  
 
Legepladsen er Græshoppens helt store aktiv,  og 
skal ses som en aktiv del af det pædagogiske 
læringsmiljø,  hvor forskellige legezoner kan 
etableres og tage form.    
 
Personalets evne til fordeling har betydning for en 
oplevelse af ro og nærvær,  når man træder ind i 
huset.  
 
Sammensætningen af børnegrupppen er meget 
blandet, og qua husets størrelse, er der ofte søgning 
fra familier,  hvis børn har oplevet udfordringer med 
at være i de store fællesskaber og børnemiljøer som 
de lidt større dagtilbud kan tilbyde.  
 
I udviklingen af den pædagogiske praksis anbefales 
at der rettes en særlig opmærksomhed på:   
 

• Bevægelsen fra privatpraktiserende til fælles 
faglig funderet praksis 

• Udvikling af rutinepædagogikken (mål, formål og 
pædagogiske værdier)  

Anbefalinger: 

• At der stilles skarpt på mål og formål med 
den pædagogiske indretning,  herunder at 
tydeliggøre læringsmiljøerne for  
børnene. 
 

• At der arbejdes målrettet med udviklingen af 
de voksnes opmærksomhed på,  at gå på 
opdagelse i børnenes forståelsesverden. 
Samt at de voksne i fællsskab med børnene  
udfolder hvad der optager børnene,  og 
bruge denne viden i de pædagogiske 
tilrettelagte aktiviteter.  
 

• At der i den fremadrettetde pædagogiske 
praksis stilles skabt på, at skabe 
deltagelsesmuligheder for alle børn 

 

• En skærpet opmærksomhed  på  udviklingen  
af forståelsen,  og inddragelsen af 
barneperspektivet,  således at  
barneperspektivet danner afsæt for 
pædagogiske aktiviteter, men også inddrages 
i rutiner, overgange og  konfliktsituationer 

 

• Det anbefales at der arbejdes med en 
sproglig opmærksomhed i 
rutinesituationerne.  
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• At der i voksneinitierede aktiviteter og lege  
indtænkes og skabes deltagelsesmuligheder for 
alle børn (udvikling af viden omkring ”den 
pædagogiske bagdør”)   

• Udviklingen af det sproglige læringsmiljø over 
hele dagen (indtænkt som en del af de 
pædagogiske rutiner.   
 

Påbud: ingen  
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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  
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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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Med den tidligere leder har der været fokus på 
forskellige læreplanstemaer,  og huset har blandt 
andet arbejdet med temaet ”fra jord til bord”. 
 
Personalemøderne har været brugt til refleksion 
og planlægning. Der har været inddraget 
eksterne samarbejdspartnere i husets arbejde 
med temaet natur,  og der er blevet etableret 
højbede. Græshoppen har haft besøg af en 
naturlvejleder der har undervist i at flække 
brande og lave bål sammen med børnene.  
 
Huset har også haft gang i et skraldeprojekt. 
 
Legezoner genbesøges på ny efter lederstop og 
coronarestriktioner. Vi vender vigtigheden af  at 
inddrage børnene i udviklingen og indretning af 
legezonerne i Græshoppen.  
 
Ift. dokumentation har huset tidligere arbejdet 
med praksisfortællinger hvor formål og mål blev 
tydeliggjort. 
 
I dag dokumenteres overvejende via billeder på 
Aula, dog  med en kort beskrivelse af formål. 
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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  
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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: Brug arbejdet med den styrkede 
pædagogiske læreplan til at øge medarbejdernes 
kompetencer til at arbejde didaktisk 
 
Anbefaling: Dokumentation kan med fordel 
udbygges med at beskrive formål og børns udbytte. 
 
Anbefaling: vær mere konsekvent i indretning af 
legezoner. 
 
Anbefaling: at arbejde med sprogligt fokus på tværs 
af stuerne i huset, kan understøtte udviklingen af 
ordforrådet hos børnene, idet de vil møde de 
samme ord og begreber i mange sammenhænge på 
tværs af huset og personalet. 
 
Anbefaling: Kontakt Laura Basse og få vejledning i 
hvordan I kan styrke jeres indsats overfor børnenes 
sproglige udvikling 
 
 
 
Dagtilbuddet skriver her (sendes til pædagogisk 
konsulent forud for samtalen): 
 

  

 
Evaluering 

 Dagtilbudet har været igennem en svær periode,  
blandt andet grundet flere lederskift. 
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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 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? 
 

 
Arbejdet med udviklingen af en evalueringskultur 
er endnu ikke påbegyndt,  fokus har været rettet 
mod,  at skabe en tryg hverdag for børnene, med 
så mange  genkendelige voksne som muligt.   

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

 
 
 
 

Rekrutteringsudfordringer og lederskift 

 
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 
 

 Den faste kerne af pædagoger skal udvides. Der 
er gode kræfter i huset, i form af kvalificerede 
medarbejder, som dog har brug for flere 
kompetente kollegaer til at løfte den pædagiske 
opgave.  

 

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 
 

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 
 
I Græshoppen består den enkelte stue af to rum,  
hvilket muliggør fordeling af børn og voksne på 
stuerne.  
 
Som led i den pædagogiske indretning, kan man 
med fordel tænke en større grad af indretning 
med ”rum i rummet”. Der bør sættes fokus på,   
at der  etableres legezoner på gulvet, herudover 
vil det være optimalt at tænke i indretning og 
aktiviteter der benytter kubikmetertanken  i 
lighed med brugen af kvardratmeter.  

Der har været tænkt gode tanker omkring 
indretning med legezoner, hvilket huset tidligere 
har  gjort sig gode erfaringer med.  Den tidligere 
leder ønskede at gå en anden vej, hvilket har 
skabt opbrud i den pædagogiske indretning. 
 
I dag arbejdes der med fokus på, at finde tilbage 
til de gode erfaringer hvor tydelige legezoner 
skaber god leg for børnene.      
 
Der er en proces i gang omkring udvikling og 
etablering af lege – og læringsmiljøer, der er sat 
økonomi af til etablering af disse.  
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Fysiske omgivelser 
 

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

Der er ikke områder hvor børnene kan være 
aktive og samtidig områder hvor børnene kan 
være i ro 
 
I de indendørs legemiljøer kan der ikke 
observeres en indretning der muliggør, eller 
lægger op til bevægelse og fysisk aktivitet. 
Indretningen synes overvejende at lægge til rette 
for stillesidende aktiviteter.  Særligt på en af 
stuerne ses en indretnig der tager højde for 
børnenes mulighed for at ”gemme sig” , gå fra og 
finde ro. Der kan med fordel udvikles på dette, 
således at der på tværs af stuerne forefindes 
mulighed for børnenes egen fordybelse og 
uforstyrethed.  
 
Der kan med fordel reflekteres over, hvor der i 
det indendørs læringsmiljø er skabt plads til 
aktiviteter med ”større armbevægelser”  

Der er planer for etablering af et bevægelsesrum. 
 
Som en del af husets pædagogik  tænkes i 
legepladsen med som  en læringszone hvor 
særligt bevægelse kan finde sted.  
 
Legepladsen benyttes i et stort omfang. 

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 enkelte steder hvor det er tydeligt for 
børnen hvad de må og kan 
 
Anbefaling: 
Det anbefales at der stilles skarpt på mål og 
formål med den pædagogiske indretning.  Hvad 
vil de voksne med børnene? og hvordan 
understøtter læringsmiljøet bedst dette? 
 
Læringsmiljøerne kan med fordel gøres tydligere 
for børnene.  

Der er stor forskellighed i stuernes indretning og 
kbvalitetten heraf.  

Relationer 
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Fysiske omgivelser 
 

Samspil ved modtagelse og afsked med børnene  
 
Pædagogen retter sin opmærksomhed på børnene, 
hilser imødekommende og anvender børnenes 
navne, hjælper børnene med at sige 
godmorgen/farvel og støtter børnene i en god 
overgang mellem hjem og daginstitution. 
 

Ofte 
 
Børnene modtages af imødekommende voksne 
der, der hvor der er behov for det,  støtter barnet 
i overgangen. Børnene tilbydes hjælp til at sige 
farvel,  og efterfølgende hjælpes de ind i legen 
eller tilbydes at sidde hos den voksne.  
 
Jeg oplever i afleveringessituationen at 
opmærksomheden, og den pædagogiske tilgang, 
med fordel kan rettes mod barneperspektivet og 
en anerkendelse af barnets følelser. 

 

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

Jævnligt 
 
Anbefaling:   Fremadrettet anbefales det,  at der 
arbejdes målrettet med udviklingen af de voksnes 
opmærksomhed omkring det at gå på opdagelse i 
børnenes forståelsesverden. Herudover 
anbefales at de voksne, i fællsskab med børnene, 
giver plads til  at  udfolde hvad der optager 
børnene. Børnenes optagethed bør danne 
grundlag for de pædagogiske tilrettelagte 
aktiviteter.  
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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. 
 

Af og til 
 
En dreng sidder ved et bord med et pulespil foran 
sig, der sidder flere børn rundt om bordet der 
enten alene, eller sammen med deres venner er 
optaget af at lave puslespil. Drengen skiftevis 
stirrer ned i pulsespillet og ud i luften.  
 
To lidt større piger tager kontakt til ham: ”Skal vi 
hjælpe dig”? Jeg kan ikke høre om drengen 
svarer, men jeg oplever ham passiv,  og pigerne 
mister efter kort tid interessen for ham. Der går 
25 minutter hvor drengen sidder uden kontakt til 
børn elller voksne.  
 
Drengen opleves under store dele af tilsynet at 
være overladt til sig selv. Sporadisk og ganske 
kortvarrigt tilbyder den voksne sit nærvær i én til 
én – kontakt. 
 
Den voksne positionerer sig kortvarrigt  ved siden 
af barnet uden at der lægges til rette for,  eller 
etableres mulighed for, at drengen kan blive 
deltagende i et større eller mindre fælleskab med 
eller uden en voksen.   
 
Drengen fremstår meget sagte i hans 
stemmeførring og fysiske fremtoning, deter i 
situationen oplagt at den voksne justere egen 
stemme og således spejler drengen. 
    
Anbefaling: Det anbefales at der i den 
fremadrettetde pædagogiske praksis stilles skabt 
på, at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn, 
og at der herudover arbejdes målrettet med en 

Der er både pædagogisk og ledelsesmæssigt 
fokus på dette.  
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Fysiske omgivelser 
 

pædagogik der understøtter børnenes erfaring 
med at indgår i både større og mindre 
børnefællesskaber.  

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

Af og til  
 
Det ses flere gange ved tilsynet at den voksne 
ikke er tilstrækkeligt tunet ind på det enkelte 
barn. 
 
En dreng sidder og kigger ud af vinduet (samme 
dreng som der refereres til i ovenstående)  
 
En voksen tager kontakt til drengen. Hun møder 
ham med rolig stemmeføring, men i deres 
kommunikation udebliver undersøgelsen af, hvad 
der kan være på spil for drengen  
 
Pædagogen henvender sig sprogligt og stiller 
spørgsmål der retter sig mod et kognitiv niveau 
jeg ikke oplever drengen kan imødekomme. 
Drengen bliver siddende passivt på stolen, og 
kigger fortsat ud af vinduet.   Den voksne går 
videre.   
 
Anbefaling. En skærpet opmærksomhed hos 
ledelsen og det pædagogiske personale ift.  
udviklingen  af forståelsen og inddragelsen af 
barneperspektivet i den pædagogiske praksis,  
både hvor barneperspektivet danner afsæt for 
pædagogiske aktiviteter, men også i rutiner, 
overganger og  konfliktsituationer .  
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Fysiske omgivelser 
 

Leg og aktivitet 
 

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

Sjældent  
 
Jeg ser ingen mulighed for længerevarrende lege, 
og oplever i stedet at der skal  ryddes op ved alle 
skift. Jeg oplever ikke at der er steder i huset man 
eksempelvis kan ”gemme” sit lego, og 
derigennem få mulighed for at vende tilbage til 
sin leg eksemplevis efter frokost, gruppetid eller 
lignende.    

Siden observationerne har der været arbejdet 
med tiltag der skal muliggøre længerevarrende 
lege. Der er etableret frugtcafé om 
eftermiddagen samt etableret mulighed for 
”legeparkering” hvor eksempelvis lego, 
perleplader eller lignende kan parkeres for at 
blive taget op senere.   

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

Det ses kun sjældent udenfor gruppetid at den 
voksne går foran. Positionering ved siden af 
barnet sker af og til, dog mere i gruppetid end 
udenfor i den fri leg.  

Det opleves lejlighedsvist at den voksne går foran 
og igangsætter forskellige lege på legepladsen. 
Eksmepler på dette er kamplege og 
sandkasseaktiviteter.  
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Fysiske omgivelser 
 

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

Samling 
 
Indledningsvist dommineres samlingen af voksne 
der tysser og irettesætter børnene. Herefter 
folder der sig en samling ud, hvor børnenes 
perspektiver inddrages,  blandt andet i  valget af 
sange, hvordan bevægelserne skal være osv. 
Ingen af børnens forslag afvises,  og den voksne 
ses i aktiv deltagelse sammen med børnene. 
 
Der synges og leges en sang der inddrager 
børnenes navne og tøjet beskrives med striber, 
faver og former. Flere børn er for små til at forstå 
beskrivelserne, og man kan med fordel kigge på 
sværhedsgraden af legen, således at flere børn 
oplever succes i legen.  
 
Efter samling inddrages børneperspektivet igen. 
 
Børnen vælger selv om de vil deltage i højtlæsing,  
eller blive til mere sangleg.  
 
I gruppen med sangleg bevæger den voksne sig 
imellem de tre grundpositioner. Der er et højt 
energiniveau,  og børn og voksne udviser glæde i 
fællesskabet. Efter sanglegen går børnene i gang 
med en selvinitieret leg, her ses den voksne også 
at være aktivt deltagende.  
 
 

 

Kommunikation og sprog 
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Fysiske omgivelser 
 

Støj - der er gode betingelser for kommunikation 
 

Der er periodevis gode betingelser for 
kommunikation, særligt skabes der gode rammer 
for børnens sproglige udvikling der hvor de 
voksne har  organiseret sig i mindre grupper.  
 
Ved tilsynet ses en voksen i en aktivitet hvor der 
læses højt for en mindre børnegruppe, 
aktiviteten synes at trække på elementer fra den 
dialogiske læsning. Børnene deler erfaringer med 
at bade,  og den voksne understøtter dem 
relevant ift. at udvide og bygge oven på.  
 
Anbefaling: Det er essentielt for udvikligen og 
kvalificeringen af den pædagogiske praksis i 
Græshoppen,  at der arbejdes målrettet, og med 
en opmærksomhed på, hvordan der kan skabes 
deltagelsesmuligheder for alle børn.  
 
I tilknytning til den sproglige udvikling, da  er det 
væsentligt,  at den voksne er opmærksom på, 
hvorledes man med sin ramme og positionering 
kan støtte de børn der ikke af sig selv byder ind,  
eksempelvis i læseaktiviteten. 
 
 

God fordeling af børnene og ledelsesmæssig 
prioritering af,  at man godt ”må” være alene 
med børnene (i en mindre gruppe) skaber en god 
ro i huset.  

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

De voksne opleves som gode rollemodeller for 
børnene, dog kan der med fordel kigges på, 
hvorledes både den enkelte voksne og 
medarbejdergruppen som helhed, kan udvikle et 
mere varrieret sprog, således at paletten af ord 
og vendinger  børnene møder udvides 
betragteligt. 

Den tilsynsførende giver eksempler på, hvordan 
dette kan se ud i praksis 
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Fysiske omgivelser 
 

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

Organiseringen udfordre under tiden muligheden 
for den gode dialog og muligheden for flere 
turtagninger.  
 
Jeg oplever i spisesituationen med de største 
børn en god organisering og fordeling af børn og 
voksne. De voksne er fordelt ligeligt mellem de 
borde børnene sidder ved (med undtagelsen af et 
enkelt bord)  
 
Ved et af bordene ses dialog hvor børnenes 
optagethed er afsættet for samtalerne. Den 
voksne opleves som faciliterende for samtalen, 
med en opmærksomhed på, at alle børn 
inddrages og gives muligehd for at byde ind. Den 
voksne deltager aktivt i ligeværende dialoger med 
børnene.  
 
Udefra opleves der i spisesituationen et nærvær 
og et sprogligt fokus som element i den voksnes 
måltidspædagogik - en tilgang der med rette 
kunne bredes ud på flere voksne. 
 
Anbefaling: Det anbefales at der arbejds med 
sproglig opmærksomhed i rutinesituationerne, 
samt med fokus på bevægelsen fra 
privatpraktiserende til fagligt velfunderet praksis.   

Der forventes at der i nærmeste fremtid 
påbegyndes en proces omkring måltidet og den 
pædagogik man i huset ønsker skal være 
kendetegnende for denne rutine.  

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

Der kan med fordel sættes fokus på, at den 
voksne  i højere grad stiller åbne og åbnende  
spørgsmål. 
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Fysiske omgivelser 
 

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? 
 

Ikke aktuelt, da der udelukkende er 
børnehavebørn i Græshoppen 

 

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

Overgangen fra stue til gruppetid forekommer 
rodet og ustruktureret. De voksne er utydelige og 
flere børn er usikre på hvad de skal. 
 
Overgangene kalder på en skarp organisering, 
med tydelige voksne der er klare på egen og 
andres ”roller”. Overgange som ekesmpelvis 
overgangen mellem stue og gruppetid vil drage 
fordel af en visuael undertøttelse.  
 
Rutinerne fremstår uden fælles mål og 
pædagogisk retning.  
 
Pædagogikken i rutinerne bærer i høj grad præg 
af privat praksis frem for en fælles funderet 
pædagogik.  
 
Det anbefales at der som led i udviklingen af den 
pædagogiske praksis arbejdes målrettet med 
bevægelsen fra privat praktiserende til fagligt 
funderet praksis, herunder udviklingen af 
rutinepædagogiken.   
 
 

Der udtrykkes et stort ønske om, at der  
fremadrettet arbejdes med og udvikles på husets 
rutinepædagogik. 
 
Det opleves vigtigt at finde frem til en fælles 
forståelse af hvad der er ”skal – opgaver” og hvad 
der bør og skal prioriteres først i de pædagogsike 
rutiner, således at de ikke kun er rutiner der skal 
”afvikles”  men ses og priorietres som de  vigtige 
læringsmiljøer de har påtentiale for at 
blive/være.   
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Afslutning og opsamling 

 
Hvordan realiserer I jeres pædagogiske læreplan i 
dagligdagen – det pædagogiske grundlag (inderst i 
blomsten) og målene for de seks temaer. 
Hvad går godt og hvor er der potentiale for 
udvikling? 
 
Hvordan kommer det fælles lærings- og 
dannelsessyn i spil, i det pædagogiske arbejde? 
Personlige, sociale og faglige kompetencer og 
dannelsesperspektiv. 
 

 Der har været arbejde med flere af elementerne i 
Den styrkede læreplan. 
 
Systematik, målrettethed og oprgansiering 
opleves fortsat som et arbejdspunkt. 
 
I Græshoppen opleves dannelsesperspektivet 
som en del af arbejdet,  særligt i 
spisesituationerne og i de pædagogsike værdier,  
hvor det er en del af Græshoppens pædagogik,  
at understøtte og opfordre børnene til,  at de på 
tværs af alder hjælper hinanden.  

 
Tidlig opsporing 
Data fra Infoba (indhentes 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.” 
 

Ved samtalen er det ikke muligt at pege på 
generelle temaer. Der opleves ikke at være en 
sammenhæng/rød tråd i de udfordringer der er 
kommet frem i udarbejdelsen af 
trivselsvurderingerne 

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

Antal børn i særlig eller fokuseret indsats i 
”talesproglige færdigheder” (vurderet med 
sprogvurdering 3 – 6 år i 2021): 11 
 
Børn i særlig eller fokuseret indsats i alt: 11 
 

Der følges op via samarbejde med relevante 
samarbejdspartnere samt indkaldelse til 
samarbejdmøde hvor forældrene deltager.  

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

 Dette område påkalder sig en øget 
opmærksomhed i det fremadrettede arbejde  
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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. 
 

 Der har været arbejde med flere af elementerne i 
Den styrkede læreplan. 
 
Systematik, målrettethed og oprgansiering 
opleves fortsat som et arbejdspunkt. 
 
I Græshoppen opleves dannelsesperspektivet 
som en del af arbejdet,  særligt i 
spisesituationerne og i de pædagogsike værdier,  
hvor det er en del af Græshoppens pædagogik,  
at understøtte og opfordre børnene til,  at de på 
tværs af alder hjælper hinanden.  

 
Se konklusionen øverst i dokumentet 
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