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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 (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 
 
Lille Bjørn tilbyder med sin størrelse og sine rødder i  
Rudolf Steiner en helt særlig pædagogisk tilgang og 
fysisk ramme,  hvilken tilsammen skaber grundlaget  
for børnenes trivsels, læring, udvikling og dannelse i 
en form der ikke findes tilsvarrende i Furesø 
Kommune. 
 
Indretning og  læringsrum skiller sig ud fra det 
gængse dagtilbud,  og de pædagogiske  værdier og   
menneskesyn knyttet til Rodulf Steiner ses at være  
det fælles faglige afsæt for det tilbud man som barn 
og forældre får i Lille Bjørn. 
 
I det øjeblik man træder ind af havelågen mødes 
forældre, børn og på dagen også den tilsynsførende,  
af ro,  et udtalt nærvær og en imødekommenhed 
overfor den enkelte.  De voksne ses i øjenhøjde med 
børnene og huset emmer af god stemning,  hvor alle  
medarbejdere opleves at  have lyst og interesse i at 
være sammen med børnene og  hinanden.  
 
Dagtilbudets struktur og organisering er forankret i 
Steinerpædagogikken,  hvilket afspejler sig i 
dagtilbudets  valg af materialer og legeredskaber, 
såvel som i aktiviteterne på dagen.  
  
I en udviklingsoptik opfordres der til at kigge på,  
hvorledes man sikre samspil og ballance mellem 
Steinerpædagogikkens ramme, rutiner og 
organisering  og inddragelsen af børnenes 

Anbefaling:  

• At der rettes en pædagogisk opmærksomhed 
på,  hvordan det pædagogsike personale kan 
skabe deltagelsesmuligheder for alle,  
eksempelvis igennem  udviklingen og brugen 
af  den ” pædagogiske bagdør”.  

 

• At der rettes en opmærksomhed på, 
hvorledes konflikthåndtering kan finde sted  
med afsæt i den anerkendende tilgang, hvor 
den voksne går på opdagelse i,  hvad der 
ligger bageved barnets handlinger og de 
behov der måtte knytte sig hertil 

 

• At der  kigges på,  om stukturen og de 
voksnes rammesætning understøtter og giver 
gode betingelser for børns fordybelse og 
mulighed for at indgår i og udvikle 
længerevarrende lege. 

 

• At der sættes fokus på dialogen med 
børnene, med afsæt i børnenes optagethed 
her og nu. 

 

• At der rettes en opmærksomhed på at der 
skabes en fælles viden omkring  de sproglige 
strategier,  særligt ift. tid og spørgsmålstyper. 

  

• At der kigges på,  hvordan dagtilbudet kan 
give plads og rum til at inddrage 
barneperspektivet i overensstemmelse med 
den styrkede læreplan.  

 



3 
 

optagethed. Barneperspektivet og arbejdet med 
inddragelse af dette tillægges med de styrkede 
pædagogiske læreplaner stor betydning for den 
pædagogiske praksis 
 
Fantasi og forestillingsevne beskrives som en 
bærende værdi og kraft i Steinerpædagogikken, 
hvilket giver anledning til,  at der fortløbende rettes 
en skærpet opmærksomhed på det sproglige 
læringsmiljø børnene tilbydes. 
  
Endeligt vurderes det at  dagtilbudet vil proffitere af 
at arbejde målrettet med de didaktiske elementer 
Mål og Formål samt Hvad og Hvorfor. Dette kan 
med fordel gøres via metoderne PEF, SMTTE eller 
lignende,  og vil i samme moment kunne bidrage til 
kvalificeringen og udviklingen af en systematisk 
evalueringskultur.   
 
 
 
 
 
Påbud: Ingen  
 

 

• At der arbejdes pædagogisk didaktisk med 
fokus på Mål og Formål samt Hvad og 
Hvorfor eksemplevis ved hjælp af PEF 
(planlægning og evaluering i Furesø),  SMTTE-
modellen eller lignende.  
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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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I Lille Bjørn arbejdes der med en stærk 
pædagogisk opmærksomhed på de voksne som 
forbilleder, som børnene kan spejle sig i.  
 
Der arbejdes med en fast struktur med plads til 
barnets perspektiv. Rammen tilpasses og 
idividuelle behov imødekommes.  
 
Inden Coronaresatriktionerne  startede hver dag 
med at alle gav hånd til hinanden som led i 
overgangen mellem hjem og dagtilbud.  
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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 
Kontakt pædagogisk konsulent eller faglig 
koordinator i Furesø Kommune for introduktion 
til det fælles læringssyn. 
 
Anbefaling 
Ifølge dagtilbudsloven, skal børn, der giver 
anledning til bekymring omkring et barns 
sproglige udvikling, sprogvurderes. 
Det anbefales at sprogvurdere børn med 
sproglige udfordringer som 3-årige og igen som 5- 
årige såfremt barnet har været i fokuseret eller 
særlig indsat som 3-årige. 
 
Anbefaling 
Der kunne med fordel sættes fokus på at sikre 
dialoger over flere led. 
Desuden anbefales det at deltage i Furesø 
Kommunes sprognetværk. 
 
Anbefaling 
Gå på opdagelse i, hvad der ligger til grund for, at 
børnene ikke deltager aktivt i sangene og om 
dette kan udvikles. 
 

  

 
Evaluering 
 

 Lille Bjørns mange traditioner betyder 
kontinuerlige evalueringer med fokus på,  hvad  
der virker og hvad der ikke gør.  
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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? 
 

 
Næste skridt i udviklingen af en stærk 
evalueringskultur er at inddrage børnenes direkte 
perspektiv.  

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

 
 
 
 

Corona. 
 
Ser man bort fra udfordringerne knyttet til 
Coronapandemien,  så opleves pædagogikken at 
have gode vilkår. Børnegruppen er harmonisk,  og 
forældregruppen aktiv deltagende og 
ressourcestærk.   

 
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 
 

  
 
Ja, alle ansætte har en pædagoguddannelse fra 
Steiner.   

 

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. 
 
Huset er i to etager. I stueplan findes blandt 
andet  garderobe og et køkkenalrum, alrummet 
er indrettet med borde,  men opså en reoler der 
skaber en naturlig opdeling og skaber rum i 
rummet i det store rum. På  førstesalen findes 
mindre funktionsrum som eventyrrummet og 
”dukkekrogen”.   
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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 balance mellem steder, hvor der sker 
mange ting, og steder, hvor børnene kan være i 
fred og finde ro. 
 
Ved tilsynet er børnene udelukkende udenfor, 
dog med undtagelse af den sidste halve time af 
tilsynet, hvor en mindre børnegruppe dækker 
bord og gør klar til frokost. Det er ved tilsynet 
vanskeligt at vurdere indelæringsmiljøet ift. 
aktiviteter i høj og lav skala, da rummene står 
tomme på tidspunktet for tilsynet. Jeg observerer 
at der ikke synes at være indrettet 
indelæringsmiljøer med plads til bevægelse, 
motoriske udfordringer og gernerel fysisk 
aktivitet.  
 
Ved tilsynet ses flere muligheder for at børnene 
kan trække sig og være i fred og ro på 
”legepladsen” (i Lille Bjørn  kaldes det haven).  
 
Jeg bliver optaget af, i hvilket omgfang  det 
indendørs læringsmiljø benyttes.  
 
Jeg ser ikke et indelæringsmiljø der understøtter 
fysisk aktivitet eller muliggør ”større 
armbevægelser” 
 
Indelæringsmiljøet fremstår utidssvarrende   

På forskellige tidspunkter af dagen råder 
dagtilbudet over en stor sal, hvilken benyttes til 
forskellige former for teater, rytmik og 
bevægelse.  
 
Indelæringsmiljøet afspejler den særlige 
pædagogik der knytter sig til 
Steinerpædagogikken. Her tillægges eksempelvis 
trælegetøj og de sanselige materialer stor værdi, 
ligesom naturmaterialer spiler en stor rolle ift. de 
materialer børnene tilbydes. 
 
Fantasi og forestillingsevne tillægges stor værdi. 
 
Bestyrelsesformand supplerer: Forældre oplever 
at huset med dets pædagogik og indretning 
tilbyder børnene nogle gode kontraster. 
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Fysiske omgivelser 
 

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 
børnene hvad de må og kan.  
 
Der ses ingen brug af piktogranmer eller anden 
form for visuel stilladsering.  
 

I tilfælde af,  at der er børn med særlig behov for 
visuel stiladssering, da benyttes blandt andet 
pictogrammer.  
 
Det beskrives hvorledes pædagogerne arbejder 
tydeligheden ind i rummet, samt hvorledes de 
voksne til en hver tid er rollemodeller og dem der 
”dækker” det enkelte rumm op til leg.  
 
 

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. 
 

Næsten altid 
 
I modtagelsen af børnene opleves de voksne med 
en stærk opmærksomhed på det enkelte barn. 
Børnene modtages af nærværende voksne, der 
tager imod børnene i øjenhøjde, og med deres 
rolige stemmeføring synes at skabe en glidende 
overgang fra hjem til dagtilbud.  
 
Børn der har brug for lidt ekstra tid til ”at lande” 
tilbydes dette, og den voksne er tilrådighed med 
nærvær og en hånd.   
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Fysiske omgivelser 
 

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

Jævnligt 
 
Samværet bærer overvejende præg af interesse 
for børnene. Ved tilsynet observeres i mindre 
grad en opmærksomhed  på at inddrage 
børnenes oplevelser og ideer som afsæt for leg 
og pædagogiske aktiviteter. 
 
Dagen opleves overvejende styret af de voksnes 
dagsorden.  

Beskrivelsen fra den tilsynsførende opleves 
atypisk fra den sædvanlige pædagogiske praksis i 
Lille Bjørn. 
 
Det beskrives hvorledes man på dagen  havde et 
ønske om at vise den tilsynsførende hele turen,  
og at turen derfor på dagen bliver en smule mere 
stresset. Det beskrives hvorledes man normalvis 
vil være mere fordybet, og med en 
opmærksomhed på at følge børnenes 
optagethed.    
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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. 
 

Jævnligt 
 
Jeg oplever ved tilsynet ingen konflikter mellem 
børnene, og  de voksne ses hverken at 
irettesætte børnene eller at skælde ud. 
 
Observation: 
Der skal dannes en rundkreds af børn og voksne 
foran huset. En voksen fortæller børnene hvem 
de skal tage i hånden,  hvorefter det bliver til en 
rundkreds bestående at både børn og voksne. 
Den voksne nævne på ny et af børnenes navne, 
men dette barn afviser at gøre som den voksne  
beder barnet om, og barnet bevæger sig i 
stedetfor væk fra gruppen. 
 
Voksen 1: Det er ok ”X” har bare lige brug for lidt 
mere tid. Barnet  bevæger sig gradvist længere 
væk fra gruppen. Børn og voksne begynder at 
synge. De voksnes blik ses kortvarrigt at 
orienterer sig mod ”X”, men barnet får lov at 
bevæge sig uden for gruppen, og barnets valg 
gives tilsyneladende ingen negativ energi fra de 
voksne. barnets adfærd synes heller ikke at at 
påvirke børnegruppen.  ”X” kobler sig ikke på 
noget tidspunkt på samlingen.  
 
Samlingen brydes op, og alle skal nu på tur.  
 
Voksen 1 sætter rammen for hvem der skal gå 
sammen  hånd i hånd. Børnene sammensættes af 
et større og et mindre barn. 
 
Voksen 2  beder X om at komme, barnet 
respondere ikke verbalt, men bevæger sig 

Med afsæt i Steiner arbejdes der ud fra en 
forståelse omkring barnets egen fri vilje.  
 
Der er generelt en stor opmærksomhed på at 
skabe deltagelsesmuligheder for alle børn,  dette 
gøres blandt andet ved at inddrage og give børn 
særlige opgaver.  
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Fysiske omgivelser 
 

længerer væk fra gruppen. Voksen 2 søger 
tættere over mod X og siger: Du er 5 år og skal 
snart i skole,  så skal man ikke opføre sig sådan 
der, så kan man godt finde ud af at komme når 
man er fem år.  
 
Anbefaling:  
At der rettes en pædagogisk opmærksomhed på,  
hvordan det pædagogsike personale kan skabe 
deltagelsesmuligheder for alle,  eksempelvis 
igennem  udviklingen og brugen af ”en 
pædagogisk bagdør”.  
 
Anbefaling: At der rettes en opmærksomhed på 
hvorledes konflikthåndtering kan finde sted  med 
afsæt i den anerkendende tilgang, hvor den 
voksne går på opdagelse i,  hvad der ligger 
bageved barnets handlinger og de behov der 
måtte knytte sig hertil.  

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

Jævnligt  

Leg og aktivitet 
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Fysiske omgivelser 
 

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

Sjældent 
 
På dagen for tilsynet ses organiseringen ikke at 
give mulighed for lege af længerevarrende 
karakter. 
 
Observation:   
Børnene afleveres, kaldes til samling, venter , 
laver sangsamling, går på tur, stopper ved 
ønsketræet, ved hytten og spiser knækbrød, ved 
bakken,  går videre og går hjem.  En mindre 
børnegruppe hjælper med borddækning,  mens 
andre leger videre i haven (legepladsen). 
 
Over formiddagen bliver børnene således afbrudt 
i deres lege mange gange,  og som konsekvens 
heraf, udfordres deres mulighed for 
legefordybelse og flow. På dagens skovtur 
opleves flere oprud og forstyrrelser,  som fra den 
tilsynsførendes perspektiv opleves unødvendige  
idet børnen ses fordybede og i god leg allerede 
ved første stop på turen. 
  
 
Anbefaling:  
Det anbefales at kigge på,  om stukturen og de 
voksnes rammesætning understøtter og giver 
gode betingelser for børns fordybelse og 
mulighed for at indgår i, og udvikle 
længerevarrende lege. 

Dette skyldes dagens aktivitet, og havde tilsynet 
strakt sig over en længere periode, ville der have 
været mulighed for at se en højerer grad af 
legeflow, og lege der udfoldede sig over en 
længerer periode af dagen.  
 
Yder mere skal observationerne ses i lyset af et 
dagtilbud og en medarbejdergruppe der ønskede 
at vise alt på de tre timer tilsynet varede.   
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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? 
 

Ved tilsynet deltager den tilsynsførende 
overvejende i dagens aktivitet ”skovtur”. De 
voksne observeres overvejende at positionere sig 
”ved siden” af og ”bagved”. 
 
De voksne observeres ikke i direkte leg med 
børnene, men særligt en voksen observeres 
aktivt deltagende og understøttende ift. 
børnenes nærmeste udviklingszone da de leger 
på skrænten. Denne voksen ses aktivt deltagende 
i børnenes leg på skrænten og guider og vejleder 
både verbalt og fysisk.  

 

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

På dagen for tilsynet observeres dette  kun i ringe 
grad.   

 

Kommunikation og sprog 
 

Støj - der er gode betingelser for kommunikation 
 

Ja – den lille børnegruppe, uderummet, de 
voksnes stemmeføring og tydelige rammesætning 
synes at have god effekt på det minimale 
støjniveau. 

 

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

Ja  
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Fysiske omgivelser 
 

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

Der kan med fordel sættes fokus på,  hvordan 
man kan understøtte muligheden for, at der 
kommer flere turtagninger både mellem børn og 
mellem børn og voksne. 
 
Anbefaling: Sæt gerne fokus på dialogen med 
børnene blandt andet på gåturen til og fra 
skoven.  Denne aktivet rummer et stort 
potentiale for sproglig stimuli og er en oplagt 
mulighed for at arbejde med afsæt i børnenes 
optagethed her og nu.  

 

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

Af og til 
 
Anbefaling: Der kan med fordel skabes en 
opmærksomhed og deles viden om  de sproglige 
strategier,  eksempelvis brugen af åbne og 
åbnende  spørgsmål,  samt elementet omkring tid 
med en særlig opmæksomhed på at  give barnet 
tid til at svare (vi skal vente 18 sek, når vi har 
stillet et spørgsmål). 
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Fysiske omgivelser 
 

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

De rutiner og overgange  som jeg præcenteres for 
ved tilsynet,  synes at afspejle en tydelig 
pædagogik.   
 
Anbefaling: 
For både rutiner, overgange og de pædagogisk 
tilrettelagte aktiviterer opleves det essentielt at 
der kigges på,  hvordan dagtilbudet kan give plads 
og rum til at inddrage barneperspektivet i 
overensstemmelse med den styrkede læreplan. 
Det opleves ved dagens tilsyn en tydelig ramme 
og struktur, men også at denne i høj grad synes at  
udspringer af de voksnes dagsorden, og i mindre 
grad rummer eller tager afsæt  i børnenes 
optagethed. 
 
  

 

 

 

 

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? 

 Der arbejdes hver dag med et tydeligt 
dannelsesfokus, hvor de voksne er tydlige 
rollemodeller i handling og relation. Der arbejdes 
med en respekt for den anden og med en respekt 
for naturen og det omgivende samfund.  
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Personlige, sociale og faglige kompetencer og 
dannelsesperspektiv. 
 

 
Tidlig opsporing (Data trækkes fra Infoba af CDSF)  
 
Er der generelle temaer fra jeres trivselsvurderinger 
der peger på at I skal lave en indsats?  
 

 Der arbejdes ikke direkte i det kommunale 
værktøj ”tidlig opsporing”. Dagtilbudet benytter 
børneiagttagelser systematisk ved brug af et 
antroppsofisk skema.  
 
Børnene tages op på personalemødet via en 
systematik der sikre at alle børn tages op og 
gennemgåes  minimum 3 gange årligt.   

 
Sprogvurderinger (Der trækkes data fra Rambøl)   
 
Hvordan fulgte I op; hvad var jeres indsats? 
 

  

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

 Der arbejdes med voksenguidning og med at de 
voksne støtter det enkelte barn.  

 
Se konklusionen øverst i dokumentet 
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