
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Furesø Kommune 

Tilsynsrapport for Farum skovbørnehave 

 

Dato for besøg: 6.januar 2022 

Efterfølgende samtale:  

På grund af personalemæssige omstændigheder har det ikke været muligt at afholde tilsynssamtale med Farum 

Skovbørnehave. Der skal derfor tages forbehold for, at rapporten beskriver konsulentens observationer. 

Deltagere i tilsynssamtale: dagtilbudsleder Grethe Teilmann Toustrup og Karen Thingstrup pædagogisk konsulent og 

tilsynsførende. 
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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 
Anbefaling 
Påbud 
 

  

 

Trivselsvurderinger 

Dagtilbud 
Antal børn 

0-3 år 

Antal 
børn 3-6 

år 
Antal i 

alt 
Børn i pct. med 

trivselsvurdering 

Antal børn med 
bekymring og 

stærk 
bekymring 

Farum 
skovbørnehave  20 20   

 

Sprogvurderinger 

Dagtilbud Antal børn på 2;0-
2;11 år som aktuelt er 

sprogvurderet med 
Sprogtrappen 

Antal børn i særlig eller fokuseret 
indsats vurderet med sprogtrappen 
(inkl. børn under 2 år og over tre år) 

 

Antal børn i særlig eller fokuseret 
indsats i ”talesproglige færdigheder” 
(vurderet med sprogvurdering 3-6 år i 

2021) 
 

Børn i særlig 
eller 

fokuseret 
indsats i alt 

Farum skovbørnehave  ud af 20 (%)    
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Obs.: Forkortelser i teksten: ’BH’ = Børnehave og ’VUG’ = Vuggestue 

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. 
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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” 
 
Dagtilbuddet skriver her (sendes til pædagogisk 
konsulent forud for samtalen): 
 

  

 
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? 
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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. 
 

 
Børnehaven åbner kl. 8. Børnene bliver afleveret i 
spejderhytte om morgenen. Kl. 9 kører bussen ud 
til skoven, hvor de har en base i en lille hytte. Kl. 
14 kører bussen tilbage til spejderhytten og kl. 16 
lukker børnehaven.  
 
 

 

 
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 
 

Der er to faste voksne i Farumskovbørnehave  

 

Observationer inspireret af elementer fra KIDS-materialet, (x.x refererer til KIDS), scores 1 - 5 

Fysiske omgivelser 
 

Rum i rummet (1.1) 
 
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 
 

Spejderhytten?  
 
Der er ikke meget plads inde i hytten i skoven, 
der er kun et lille rum med bænke langs væggen.  
 
Der er god plads ude i skoven.  

 



 

6 
 

Fysiske omgivelser 
 

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. 
 

 
Steder hvor børnene kan finde ro i skoven? Hvad 
tænker I om det? 

 

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”. 
 

 
Det er ikke tydelighed i skoven, her er det de 
voksne der sætte rammerne for leg og samspil. 
 
Inde i hytten i skoven er der tydeligt lagt op til at 
man sidder stille, da der ikke er meget plads og 
ikke anden indretning end bænkene langs 
væggen. 

 

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. 
 

Observeres ikke, da jeg ankommer direkte til 
hytten i skoven.  
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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. 
 

Observers ofte 
 
Ude i skoven opdager V et sted hvor rådyrene har 
ligget og sovet. V viser børnene hvordan rådyrene 
har skubbet bladene til side, så de har kunnet 
ligge og sove.   
 
V2: ”B1 prøv lige at vise V1 en sten, du har 
fundet” 
B1 viser stenen frem 
V1: ”Neej, hvor er den flot. Sikke den ligner en 
mand” (begejstret) 
B1: ”Jeg har selv fundet den” 
V1: ”Hvorhenne? Her ude i skoven?” 
B1: ”Hjemme i mit legehus, så fandt jeg den bare” 
V1: ”Har du et legehus?” 
B1: ”Ja” 
 
Godt samspil og ægte interesse for børnene. 
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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 
 
B1 hiver huen af B2 
V: ”B1, sig lige undskyld” 
B1: ”Undskyld” 
V: ”B3, kom lige og få vanter på” 
I dette eksempel savner jeg at børnene får hjælp i 
situationen, hvor B1 kommer til at handle 
impulsivt og hive huen af B2. Børnene får ikke 
støtte til at indgå i det sociale samspil og forstå 
hinandens intentioner.  
 
To børn sidder ved siden af hinanden. B1 ”driller” 
B2, som siger ”stop” og begynder at græde. 
V: ”B1, hvordan ser B2 ud i ansigtet? Synes hun 
det er sjovt?” 
B1: ”Nej” 
V: ”Nej, og hun siger også stop, så du skal stoppe” 
I dette eksempel får B2 støtte og B1 får hjælp til 
at forstå hvordan hun skal tolke situationen. 
  

 

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

Observeres ofte 
To børn taler sammen. B1 stiller spørgsmål og B2 
svarer ja hver gang.  
B1: ”Hvorfor siger du ja til det hele?” 
B2: ”Det er fordi jeg har ja-hatten på” 
V (griner): ”Det er altid godt at have ja-hatten på”  

 

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 
 

Observeres af og til 
Fire børn leger at de rister pølser. V deltager i 
legen og hjælper børnene til at fastholde legen, 
da et barn gerne vil bestemme over de andre. V 
kommer med input og leger med. 
B til V: ”Du skal puste, den er varm” V puster og 
”spiser” pølsen.  
 

 

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 
Fem børn kommer i konflikt. B1 begynder at 
græde og henvender sig til mig og begynder at 
forklare hvad der skete. V kommer og hjælper 
med at løse konflikten og går igen. B1 henvender 
sig igen til mig for at få hjælp til konflikten. Jeg 
henviser til V, men B1 forsøger selv at løse 
konflikten, det ender med at B1 blive slået med 
en pind. B1 vender grædende tilbage til mig for at 
få hjælp, jeg trøster og V kommer og overtager.  
 
Dette eksempel foregår i ”kontortiden” mellem 
kl. 9-10. Hvordan er tilrettelægger I normalt 
denne tid? Måske kunne konflikten være taget i 
opløbet, hvis de voksne gik ved siden af legen. 
 

 

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

Observeres sjældent  

Kommunikation og sprog 
 

Støj - der er gode betingelser for kommunikation 
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Fysiske omgivelser 
 

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

Børnene har fundet knust is fra en vandpyt, de 
tror det er glasskår og er meget optagede af det. 
De voksne taler med børnene om at det er is 
ligesom isterninger fra fryseren.  
 
B og V taler om dyrene i skoven og V fortæller om 
pindsvin, der går i hi og sover hele vinteren. 
B: ”Ej, det er fjollet” 
V: ”Nej, det er faktisk ret smart af pindsvinet” 
B: ”Jeg tror på dig” 
V: ”Jeg tror også på dig” 
 

 

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

Observeres af og til  

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

Kl. 10 er der frugt. Nogle børn tisser, mens andre 
sidder og venter på en træstamme foran hytten, 
da alle er klar går de ind i hytten. V deler 
vådservietter ud og børnene vasker hænder. 
Børnene tager deres madpakker frem og spiser. 
Et barn spørger om der er vitaminer i æblet. V 
taler med børnene om vitaminer i grøntsager og 
frugt. Børnene kender rutinen og ved hvordan 
man sorterer affaldet. De gemmer fx æbleskrog 
til dyrene i skoven. Efter maden bliver børnene 
råbt op og de ”går catwalk”, hvis de eksempelvis 
har fået nye støvler, mens de andre børn kigger 
på. Herefter synger de sange blandt andet Mester 
Jakob på flere forskellige sprog. Efter sangene 
taler børn og voksne om det dyr, der blev læst 
højt om dagen før. Dagens dyr er ræven, som V 
læser højt om. Børnene lytter og kommer med 
enkelte kommentarer ind i mellem. V svarer på 
børnenes input. Efter frugt/sange/højtlæsning 
skal de ud i skoven.  
De har forskellige ”pladser” i skoven, som de 
besøger på skift alt efter vejret og humøret. På 
turen ud i skoven er et stop med en lille samling, 
hvor børnene står i en cirkel og laver en leg, hvor 
de klapper stavelser. Da de når frem til pladsen i 
skoven går børnene i gang med at lege. Efter ca. 
40 min. er det tid til at gå tilbage mod hytten for 
at spise frokost.  
 
Der observeres en høj grad af voksen-initierede 
aktiviteter. Refleksioner ift. Hvordan kan I arbejde 
med at de voksne følger børnenes spor? 
Hvilke tanker har I om inddragelse og 
medbestemmelse?  

 



 

12 
 

 

 

 

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. 
 

  

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

  

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

  



 

13 
 

 
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. 
 

  

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

  

 
Se konklusionen øverst i dokumentet 
 

  

 

 

Scorer ud fra observationerne: 

• Score 1 = Dette observeres sjældent (observeres ikke, eller kun en til to gange på en dag) 

• Score 2 = Dette observeres af og til (ganske få gange, under fem gange på en dag) 

• Score 3 = Dette observeres jævnligt (over syv gange på en dag) 

• Score 4 = Dette observeres ofte (de angivne handlinger observeres gennem hele dagen med nogle undtagelser) 

• Score 5 = Dette observeres næsten altid (forekommer konsekvent og hos alle pædagoger og pædagogisk personale gennem hele dagen med en enkelt eller ingen undtagelse) 
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