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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 
 
Dagtilbudet råder over få kvardratmeter, men 
anvender og indretter alle kroge i det lille hus. 
Alrummet fremstår med en skarp indretning med 
gode legezoner, mens husets andet rum kalder på en 
pædagogisk opmærksomhed.  
 
Skomagerbakken har en fantastisk legeplads som 
benyttes aktivt hver dag hele året. 
 
Med ansættelsen af den nye leder, samt den høje 
pædagogandel bestående af  flere pædagoger med 
høj anciennitet,  da er det aktuelt  med afsæt i den 
styrkede pædagogiske læreplan,  at drøfte og 
formulere,  dels praksis omkring samling og 
rutinestituationer og hvordan  disse kan skabe 
ramme for kvalitetsfyldte læringsarenaer,  og dels  
det pædagogiske grundlag som praksis skal står på  
 
Medarbejderene udtrykker stor interesse og lyst til 
at bidrage til videreudvikling af den pædagogiske 
praksis,  og er i det fremadrettede arbejde optaget 
af at skabe kvalitetsfyldte læringsmiljøer for alle 
børn.  
 
Påbud: Ingen  
 

Anbefaling 
 

• At der indrettes rum i rummet der gør det 
muligt for børnene at være i fred og finde ro 
 

• At der arbejdes på at tydeliggøre legetøjets 
placering,  herunder hvor man kan lege med 
hvad.    

 

• At der arbejdes med udviklingen af den 
voksnes rolle som oversætter for børns  
impulsive handlinger. Herudover opfordres til 
en skærpet opmærksomhed på den fortsatte 
anerkendelse af de behov der ligger bag ved 
barnets handlinger. 

 

• At der etableres en pædagogisk bagdør for 
børn der på en eller anden vis udfordres i at 
deltage i det fælles. 
 

• En mere legende pædagogisk praksis hvor de 
voksne er aktiv deltagede.  

 

• At der skabes balance mellem de 
voksenstyrede aktiviteter og lege der er 
børneinitieret og som både kan forgår børn 
imellem samt med den voksne som 
medudvikler.  

 

• At der stilles  skarpt på både samling og 
rutinesituationer som kvalitetesfyldte 
læringsarenaer,  med særligt fokus på de 
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didaktiske elementer MÅL og FORMÅL,  samt 
HVAD gør vi ? og HVORFOR gør vi som vi gør? 
Et redskab til dette kunne være anvendelsen 
af PEF ( model for  Planlægning og Evaluering 
i Furesø) SMTTE eller lignende modeller. 

 

• En øget opmærksomhed på de sproglige 
strategier. Særligt tidsperspektivet bør gives 
opmærskomhed.  

 
 

• At der arbejdes målrettet med kvalificeringen 
af  rutinepædagogikken,  med særlig fokus på  
medinddragelse og børneperspektivet 
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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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skomagerbakken har siden sidste tilsyn 
gennemgået to lederskift, og skal sammen med 
den nye leder (med start 1.1.22) arbejde på at 
finde frem til hvilke pædagogsike ben de som hus 
og personalegruppe skal stå på.  
 
Der opleves at være et stort fokus på børnenes 
sproglige udvikling,  hvor særligt samtaler og 
opdeling i små aldersopdelte grupper er i fokus. 
 
Ved tilsynssamtalen gives udtryk for,  at der 
arbejdes med at  følge barnets spor, hvilket 
ligeledes opleves som et kendetegn for ture ud af 
husets.  
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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  
 
 

 
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: Indgå og udbyg gerne børns lege. 
 
Anbefaling: Beskriv gerne jeres intentioner og 
børnenes udbytte 
 
Anbefaling: Hav gerne flere åbne og undersøgende 
dialoger. Og gerne nogle der udfordrer børnene ifht 
deres nærmeste udviklingszone. 
 
 

 Der arbejdes med en opmærksomhed på de 
voksnes betydning i leg, og på at understøtte 
børns lege og udvikling af legekompetence,  
eksempelvis ved at legen faciliteres i mindre 
grupper.  
 
Der er påbegyndt arbejde med SMTTE.  
 
Beskrivelser af de voksnes intentioner 
kommunikeres via mail og whiteboard.  
 
Der er etableret mindre aldersopdelte grupper  

 
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? 
 

 Der er udarbejdet en SMTTE på husets traditioner  
 
Evaluering foregår på personalemøder med fokus 
på hvad der gik godt. Evalueringen foregår 
mundtligt.  
 
Der gives ved samtalen udtryk for at børnene 
inddrages i evalueringen. 
Forældrebestyrelsesrepræsentanten beretter om 
en god forældrefeedback på de pædagogsiske 
tiltag og aktiviteter.  
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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. 
 

 
 
 
 

 
Der har igennem en længere periode været store 
udfordringer omkring et enkelt barn, hvilket har 
trukket store væksler på 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 
 

 Både ledelse og personaler har været skiftet ud 
siden sidste tilsyn. 
 
Skomagerbakken består af 3 pædagoger og 1 
medhjælper 
 
 

 

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 
 
Dagtilbudet råder over få kvardratmeter, men 
anvender og indretter alle kroge i det lille hus.   
 
Der ses ved tilsynet en god opmærksomhed på, 
at fællesrummet  er opdelt, således at der er 
plads til børn og voksnes læseaktivitet, i et rum 
der ellers ved første øjekast dommineres at 
”kreating”.   

Ved tilsynssamtalen berettes om at der lægges 
vægt på fleksible rum.  
 
Der er oprettet et ”legetek” hvorfra legetøj går på 
skift med ny aktualitet som mål.  
 
Kontoret benyttes som en del af børnenes 
legezone. Her trækker de voksne sig ind med 
mindre brønegrupper i fobindelse med 
pædagogiske aktiviteter. 
 
I et rum er der mulighed for at tage puder frem, 
de voksne oplever at de  ”dækker rummet  op” 
når de vurderer at der er behov for dette. 
 
Rummet forandrer sig ift. hvad børnene kalder 
på.   
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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. 
 

I de indedørs lege – og læringsmiljøer er der i 
nogen grad skabt balance mellem steder hvor der 
sker mange ting og steder hvor børnene kan 
fordybe sig. 
Der kan ved tilsynet observeres et rum med få 
møbler,  som i udgangspunktet ligner et rum med 
plads til bevægelse, rummet er dog samtidig 
indrettet med dukkekrog, hvilket skaber 
disharmoni med rummets ellers forventede 
anvendelse.  
 
I udgangspunktet ses der ikke i den indendørs  
indretning, at være skabt plads til bevægelser, ej 
heller synes der indretningsmæssigt at være 
skabt  mulighed for,  at et eller to børn kan 
trække sig til ro og fordybelse.  
 
Anbefaling: Indretning af rum i rummet der gør 
det muligt for børnene at være i fred og finde ro 
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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 er indrettet med en høj grad af synlighed og 
tilgængelighed hvad angår materialer og 
remedier knyttet til de kreativer aktiviteter.  
 
Herudover fremgår en veletableret og tydelig 
læsekrog, der er afskærmet  og afgrænset ift. 
alrummets kreative ”værksted”. Legetøjet der 
ellers udgør en del af indretningen i husets alrum, 
samt indretningen i det tilstødende lokale (lokalet 
med plads til et minimum af bevægelsesaktivitet 
såvel som en ”dukkekrog” synes mindre tydelig.  
 
Refleksion/Anbefaling: Der kan med fordel 
arbejdes på at tydeliggøre legetøjets placering 
samt hvor man kan lege med hvad.    
 
  

Bordene udgør en aktiv del af legezone.  

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. 
 

Jeg ser ved tilsynet kun en enkelt aflevering. Her 
afleveres barnet direkte ind i en mindre samling. 
Den voksnes opmærskomhed retter sig i den 
forbindelse primært mod de andre børn, og den 
samling den voksne er i gang med.  

Bestyrelsesrepræsentant Anne : Beskrivelsen 
synes fra et forældreperspktiv ikke repræsentativ 
for den praksis man som forældre oplever hver 
dag i Skomagerbakken. Forældrene giver udtryk 
for en oplevelse af et stort nærvær hos de voksne 
der er omkring børnene.  
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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. 
 

Af og til  
 
Jeg oplever ved tilsynet af og til,  at pædagogerne 
taler med børnene om deres oplevelser og ideer.  
 
Ved tilsynet opleves et ulmindeligt højt 
samtaletempo. Ofte hører jeg den voksne spørger 
barnet, men tempoet efterlader mig med en 
oplevelser af,  at den voksne ikke har tid (giver sig 
tid) til aktivt at lytte,  og således forekommer 
spørgsmålene overfladiske.  
 
Jeg oplever at samværet i udgangspunktet bærer 
præg af interesse for børnene, men på dagen for 
tilsynet opleves som nævnt i ovenstående et 
ualmindeligt højt tempo,  både i aktiviterne og i 
de voksnes samvær, hvilket udfordrer de voksnes 
evne til nærvær med det enkelte barn og/eller 
børnegruppe.  
 
   

Repræsentanterne for Skomagerbakken beretter 
om,  at dagen som den udformede sig ved 
tilsynet ingenlunde var repræsentativ for den 
pædagogiske praksis der er kendetegnende for 
Skomagerbakken. Dagen var kunstig og opsat 
efter krav fra den tidligere leder.    
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Fysiske omgivelser 
 

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

Jævnligt 
 
Jeg oplever ingen konflikter mellem børnenen, 
men ser børn der på forskellig vis har brug for 
noget andet end flertallet. Disse børn opleves at 
have særligt brug for guidning, og jeg kan ved 
tilsynet observerer hvorledes de voksne jævnligt 
tilbyder denne guidning og støtte til det enkelte 
barn. 
 
Anbefaling: Der kan med fordel arbejdes på 
udviklingen af den voksnes rolle som oversætter 
for børns  impulsive handlinger. Herudover 
opfordres til en skærpet opmærksomhed på den 
fortsatte anerkendelse af de behov ligger bag ved 
barnets handlinger.   
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Fysiske omgivelser 
 

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

 
Barn: Jeg gidder ikke være med, jeg behøves ikke 
at være med. 
 
Voksen: Det kan jeg godt høre, det er sådan du 
har det lige nu, men jer er sikker på du gene vil 
være med når vi skal gå Lucia og din mor 
kommer.   
 
Forud for drengens udsagn har der været en 
mindre konflikt mellem de to drenge. Den voksne 
har lukket konflikten ned, og anerkender i 
stituationen at drengen ikke har lyst, men lader 
ikke til at forstå de perspektiver der er afsæt for 
det der kommer til udtryk hos drengen og hans  
modstand på deltagelse. 
 
Anbefaling: Det anbefales at arbejde med en 
faglig opmærksomhed på,  at skabe en 
pædagogisk bagdør for børn der på den ene eller 
anden vis udfordres i at deltage i det fælles.   
  

 

Leg og aktivitet 
 

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

Sjældent. 
 
Overnstående  ”vurdering” skal ses i 
sammenhæng med tidspunktet for tilsynet (9 – 
12) og det faktum at der på dagen for tilsynet 
ikke ses nogen ”fri og uforstyret” leg.  
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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? 
 

Jeg observerer  en høj grad af  voksenstyrring (og 
overstyrring).  
 
Ved tilsynet ses udelukkende voksenstyrrede og 
vokseninitierede aktiviteter, hvor den voksne 
positionerer sig foran børnene.  
 
Den voksne ses sjældent aktiv og legende med 
børnene, dog med momentvise undtagelser i det 
planlagte nisseløb,  hvor den voksne af og til ses 
aktivt deltagende og støttende der hvor børnene 
har brug for en hånd i ryggen.  
 
Anbefaling: At der udvikles en mere legende 
pædagogisk praksis hvor de voksne er aktiv 
deltagede. 
 
Anbefaling: at der skabes balance mellem de 
voksenstyrede aktiviteter og lege der er 
børneinitieret og som både kan forgår børn 
imellem samt med den voksne som medudvikler.  
 
 

Dagen var kunstigt opsat og afspejlede således 
ikke den vanlige praksis eller den pædagogik der 
fremadrettet ønskes at arbejdes videre med i 
Skomagerbakken.  
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Fysiske omgivelser 
 

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

Nej ikke det kan ikke opserveres på dagens tilsyn.  
 
Jeg oplever at den voksne er styret af egen 
dagsorden med et minimum af opmærksomhed 
på, hvad  børnene er optaget af. 
 
Det ses dog i nisseløbet, at aktiviteten udvides,  
idet en af de voksne vurderer at flere børn har 
”behov” for mere træning.  
 
Anbefaling: At der stilles  skarpt på både samling 
og rutinesituationer som kvalitetesfyldte 
læringsarenaer,  med særligt fokus på de 
didaktiske elementer MÅL og FORMÅL samt 
HVAD gør vi ? og HVORFOR gør vi som vi gør? Et 
redskab til dette kunne være anvendelsen af PEF 
( model for  Planlægning og Evaluering i Furesø) 
SMTTE eller lignende modeller.   

 

Kommunikation og sprog 
 

Støj - der er gode betingelser for kommunikation 
 

Der opleves flere gange et højt støjniveau i huset,  
hvilket har betydning for muligheden for 
kommunikation blandt børn og voksne  

Det opleves vanskeligt at undgår i et lille hus.  
 
Anne Brun supplerer med betydningen af 
opdeling af børnene i mindre grupper over hele 
dagen, samt anvendelse af uderummet som en 
del af læringsmiljøet.  
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Pædagogerne er gode sproglige rollemodeller og 
bruger et rigt og varieret sprog sammen med 
børnene (tilpasset børnenes alder og færdigheder) 
 

Særligt i en af grupperne opleves den voksnes 
opmærksomhed at rette sig mod børnens 
sproglige udvikling.  
 
Den voksne går på opdagelse i ordenes betydning 
(dette med afsæt i sange og sanglege den voksne 
præsenterer for børnene). Den voksne folder 
ordene ud,  når de møder dem i sangen, og på 
den vis udfoldes ordene:  lunte, pløkker, 
stemmebånd og rovdyr.   
 
Ved tilsynet fremstår det uklart for mig,  hvorvidt 
den voksne rammer børnens nærmeste 
udviklingszone,  eller om  det planlagte  bevæger 
sig udenfor zonen.  Anledningen til denne 
opmærksomhed er børnens svingende 
opmærksomhed,  på trods af at samlingen i sit 
udgangspunktet opleves at være godt tilrettelagt 
med en god dynamik og til trods for dette,  
alligevel ikke formår at holde et fælles fokus med 
fordybede børn   
 
I samme samling er der nedslag i hvilke 
forskellige bjørne der findes. De synger om en 
bjørn , men det er den voksnes optagethed af 
bjørnene der danner afsæt for den voksnes snak 
omkring forskellige arter. 
 
I situtuationen synes den voksne i høj grad at 
gøre brug af undervisningstonen og børnens 
perspektiv inddrages ikke. Tempoet i denne 
samling opleves også meget højt.    
 
Anbefaling:  I situationen hvor der tales om 
forskellige bjørne anbefales en øget 

Til tilsynssamtalen gives der udtryk for et 
pædfagogisk mål om en dynamisk samling samt 
en formål om at samlingen understøtter og nære 
børnenes nysgerrighed  
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Fysiske omgivelser 
 

opmærksomhed på de sproglige strategier. 
Særligt tidsperspektivet bør gives 
opmærskomhed her. Jeg hører den voksne 
spørger, men børnenes gives ikke tilstrækkelig 
med tid til at svarre.  

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

Ved spisning,  og i de mindre grupper opleves der 
god mulighed for dialog. Man kan dog med fordel 
arbejde med en skærpet opmærksomhed på,  at 
udvide antallet af turtagninger og inddragelse af 
de børn der ikke af sig selv byder ind i 
fælleskabet.  

 

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

På dagen for tilsynet kan dette ikke observeres. 
  
Anbefaling: At alle medarbejdere introduceres, 
eller støttes til at arbejde bevidst med 
sprogstrategierne eksempelvis via UGle (udkig, 
give tid og Lytte) hvor arbejdet med at stille åbne 
og åbnende  spørgsmål ligger inplicit. 
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Fysiske omgivelser 
 

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

Nej 
 
Der kan ved tilsynet ikke observeres en tydelig 
pædagogik i hverdagens rutinesituationer og 
overgange.   
 
I forbindelse med måltidet ses de voksne at gøre 
alt det praktiske. De voksne henter kopper, 
hælder mælk op osv. Der er ingen inddragelse af 
børnene i måltidet,  og generelt opleves 
barneperspektivet minimalt  indraget i den 
pædagogiske praksis, både hvad angår de 
pædagogsike tilrettelagte aktiviteter, såvel som 
rutinesituationer og overgange.  
 
Anbefaling:   
At der arbejdes målrettet på udviklingen af 
rutinepædagogikken,  med særlig fokus på  
medinddragelse og børneperspektivet,  dette i 
overensstemmelse med kravene i den  Styrkede 
pædagogiske læreplan. 
  

Der er her tale om et efterslæb fra 
restriktionerne i tilknytning til Corona.  
 
Ved tilsynssamtalen fortælles der om,  hvorledes 
børnenen før Corona bvar inddraget mere aktivt i 
måltidet, men også at de oplever aktiv 
inddragelse i andre perioder af dagen, 
eksempelvis har børnene under corona bidraget 
til at rengøre legetøj ude på legepladsen.  

 

 

 

Afslutning og opsamling 

 
Hvordan realiserer I jeres pædagogiske læreplan i 
dagligdagen – det pædagogiske grundlag (inderst i 
blomsten) og målene for de seks temaer. 

 Dette punkt blev ikke vendt ved tilsynssamtalen 
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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. 
 

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

 Skomagerbakken arbejde ikke på nuværende 
tidspunkt med ”værktøjet”  Tidelig opsporing.  
 
De benytter personalemøder til at gennemgå 
børnene.  

 
Sprogvurderinger 
 
Hvordan fulgte I op; hvad var jeres indsats? 
 

 Alle børn er sprogvurderet 
 
Talepædagogen inddrages der hvor det måtte 
være relevant, ligeledes benyttes talepædagogen 
til sparring og ideer til,  hvorledes man kan støtte 
de konkrete børn eller børnegruppe i deres 
talesproglige  udvikling.  

 
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 en opmærksomhed på det 
enkelte barn ift. til kompetence og 
udviklingsniveau.   

 
Se konklusionen øverst i dokumentet 
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