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                               Rapport for anmeldt tilsyn 
              i kommunale afdelinger og selvejende daginstitutioner 2019/20 

Afdeling/daginstitution: Bakkegården 

 

(Nedenstående udfyldes af tilsynsførende) 

  
 
 

Tilstede fra dagtilbuddet 

Helle Krogh (pædagog i vuggestuedel), Soley Simunardóttir (pædagog i børnehavedel) og Berit Lynghede 
(pædagogisk leder) 
 

Tilsynsførende 

Jesper Odderskov (konsulent i Børn & Kultur) 
 

Tilsynsdato 

24. oktober 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børn & Kultur 

 
Ifølge Dagtilbudslovens § 5 skal Kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og 
den måde, hvorpå opgaverne udføres. 
 
Tilsynet omfatter det pædagogiske læringsmiljø, kompetenceudvikling, sikkerhed, hygiejne, sundhed og fysiske 
rammer, som vil danne grundlag for tilsynsrapporten. 
 
Tilsynet er en rundering i daginstitutionen og efterfølgende en dialog med udvalgt personale, pædagogisk 
leder/dagsinstitutionsleder og ved selvejende og private daginstitutioner også et bestyrelsesmedlem. Dialogen vil 
tage afsæt i dagtilbuddets egenrapport. 
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Tilsynets vurdering 

1: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med personalets sammensætning, kompetencer og evalueringskultur 
 

Bemærkning 
 

Ift. medarbejdernes kompetenceudvikling har Bakkegården sammen med to andre afdelinger i 

området været igennem et kompetenceudviklingsforløb, der har været faciliteret af 

Socialstyrelsens praksiskonsulenter. Der har været fokus på evalueringskulturen og 

læringsmiljøet ift. alle børn og blevet arbejdet med forskellige metoder i forløbet.  

 

Afdelingen arbejder derudover på forskellig vis med medarbejdernes kompetenceudvikling, som 

både er målrettet konkrete emner for enkelte medarbejdere og kursusforløb hvor flere eller alle 

medarbejdere har deltaget. I hele området er der skabt netværk som grundlag for 

kompetenceudviklingen i form af netværk for vuggestuepersonalet og børnehavepersonalet, 

hvor det er videndeling og faglig udvikling, der er i fokus. 

 

Afdelingen har meget fint fået rammesat og målrettet observation og feedback som metode til 

at understøtte evalueringskulturen ift. læringsmiljøet. Der anvendes bl.a. filmoptagelser som 

observationsmetode. Indhold for leders og kollegers observationer bliver afgrænset ved et 

fokusspørgsmål, hvor medarbejderen udvælger hvad vedkommende ønsker, der skal 

observeres. Det kan anbefales ift. afdelingens pædagogiske udvikling, at der nogle gange 

udvælges ét fælles emne/område, der observeres på for alle medarbejdere. 

 

Der er lavet en tydelig ramme for refleksionsmøder hver 14. dag for stuepersonalet eller 

vuggestue/børnehavepersonale (PLM-møder), hvor refleksion og sparring omkring 

læringsmiljøet eller børnenes udvikling er en fast integreret del på disse møder. Der udarbejdes 

dagsorden til disse møder, hvor antallet af dagordenspunkter evt. kan reduceres for at sikre tid 

til refleksionsdelen. 

 

SMTTE-modellen anvendes fast på alle stuer som planlægningsredskab af pædagogiske forløb. 

De enkelte forløb bliver evalueret ift. de mål, der er opsat for forløbet. 

 
 
 
 

2: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns læring og udvikling 
 

Bemærkning 
 

Der er en meget tydelig systematik og struktur ift. rammesætning og planlægning af det 

pædagogiske arbejde. Der er bl.a. skema for pædagogernes tilstedeværelse, pauser, 

forberedelse mm., plan for stuernes ture ud af huset og inddeling af børnene i mindre 

børnegrupper. Når der arbejdes med det overordnede tema, er der en plan for hvilken 

medarbejder, der er ansvarlig for de enkelte dage/aktiviteter på stuen. Der arbejdes ud fra 

fælles tema i afdelingen, hvor de enkelte stuer laver en SMTTE-beskrivelse for forløbet med 

børnegruppen på stuen.  

 

Afdelingen arbejder i større udstrækning med mindre børnegrupper med udviklings- og 

relationsmæssige begrundelser bag disse gruppesammensætninger. Når der arbejdes med 

temaforløb er der en bevidsthed om at tage afsæt i børnegruppens kompetencer og 

udfordringer. Det anbefales, at der arbejdes videre med at udvikle brugen af data omkring 

børnenes trivsel og læring for den videre pædagogiske planlægning. 

 

Der er stor opmærksomhed på, at aktiviteterne tager udgangspunkt i barnets perspektiv, så der 

tilrettelægges forløb med afsæt i børnenes interesser, hvor planlagte forløb kan ændres ift. 

børnenes behov og hvad de er optaget af. Børnene bliver inddraget og har medbestemmelse i 

valg af aktiviteter (bl.a. i form af demokratiske afstemninger). Der er bl.a. foretaget 

børneinterview  – med de ældste vuggestuebørn og børnehavebørnene, så deres udsagn kan 

anvendes i den videre planlægning ift. form og indhold af aktiviteter. 
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Der har været en god proces i området omkring implementering af den nye pædagogiske 

læreplan. Alle medarbejdere er blevet inddraget i processen og har læst Ministeriets hæfte om 

rammer og indhold for den nye læreplan. Der er god bevidsthed om, at den nye pædagogiske 

læreplan lægger op til en ramme hvor de seks læreplanstemaer indgår løbende i de 

pædagogiske aktiviteter. Ift. den nye læreplans elementer er der arbejdet målrettet med 

evalueringskulturen, børneperspektivet og forældresamarbejdet. 
 

 
 

3: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns trivsel 

 

Bemærkning 
 

Der er en tydelig procedure for at sikre opmærksomhed på alle børns trivsel. Der er lavet TOPI-

vurdering på alle børn, og alle forældre er informeret om, at der er foretaget vurdering og 

indholdet i denne. Der er lavet en fast procedure for fremgangsmåde ved udarbejdelse af 

fokuspunkt, hvor forældrene inddrages og PL’er giver sparring på de indholdsmæssige 

beskrivelser i fokuspunktet. I fokuspunktet bliver det præciseret hvad der skal arbejdes videre 

med i såvel afdelingen som i hjemmet ift. barnets udfordringer og der følges op på fokuspunkt 

efter sen. 3 mdr. Andre relevante samarbejdspartnere inddrages og der arbejdes med TVÆRS-

samarbejdet. 

 

Der er en god bevidsthed om at sikre et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø i 

Bakkegården. På stuerne og legepladsen arbejdes med at etablere mindre fysisk afgrænsede 

læringsrum, hvor der lægges op til bestemte typer lege/aktiviteter, der kan leges i mindre 

børnegrupper. Der arbejdes flere steder målrettet med den æstetiske del af børne- og 

læringsmiljøet. I gangarealet er der ophængt dokumentation af den pædagogiske praksis og 

materialer om pædagogiske tilgange, der er målrettet forældre, medarbejdere eller børn. 

Materialerne anvendes bl.a. til at understøtte den pædagogiske praksis. 

 

Ift. det psykiske børnemiljø er der fokus på inkluderende børnefællesskaber, hvor der bl.a. 

arbejdes med Fri for Mobberi. Der er opmærksomhed på at lytte til børnene, inddrage børnenes 

perspektiv og lade børnene være medbestemmende i forskellige typer aktiviteter. I 

kommunikationen med barnet er der opmærksomhed på, at den voksne er nærværende og 

vedholdende i dialogen med barnet, hvilket bl.a. kan ses i brugen af metoden ”5 ture i 

karussellen”.  
 

 
 

4: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med overgange  
 

Bemærkning 

 

Der arbejdes godt med overgangene, såvel de interne i afdelingen som opstarten i afdelingen 

samt overgangen til skolen.  

 

Ved opstart er der samtale med forældrene med afsæt i familien og barnets forhold og behov. 

Der laves aftale om barnets indkøring og forældrene orienteres om rammerne for 

forældresamarbejdet, herunder de årlige forældresamtaler der tilbydes. Der er fokus på 

overgangen fra dagplejen, bl.a. har dagplejere mulighed for at komme på besøg og benytte 

legepladsen. Der er opmærksomhed på at styrke det formelle samarbejde med Dagplejen 

omkring rammer/struktur for overgangen til afdelingen. 

 

I den interne overgang fra vuggestue til børnehavedel udarbejdes dialogprofil på barnet med 

efterfølgende samtale med forældrene. Ved overgangen til skole udarbejdes ligeledes 

dialogprofil og samtale om kommende overgang. SMART skolestart er godt implementeret i 

området med årsplan og fælles mål for børnene i overgangsarbejdet. Som led i samarbejdet om 

overgangen har Bakkegården sammen med en anden afdeling i området fået mulighed for at 

låne lokale på skoleafdeling (Vita) til brug for de kommende skolebørn. 
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5: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med forældresamarbejde  
 

Bemærkning 
 

I området er der formuleret tydelige rammer for forældresamarbejdet. Bakkegården har 

endvidere en pjece om afdelingens værdier/pædagogik, som udleveres til forældrene ved 

opstart. Der afholdes forældrecafeer, forældremøder og forældrearrangementer i Bakkegården. 

Afdelingens forældreråd bidrager aktivt med ideer til aktiviteter med forældrene og står også 

for nogle arrangementer. Forældrerådet har bl.a. arrangeret ”Åben legepladsdag”, hvor de låner 

afdelingens legeplads i udvalgte weekender til leg og samvær med afdelingens børn og 

forældre. 

 

Afdelingen samarbejder på forskellige måder med forældrene om barnets trivsel og læring. Ud 

over hverdagens dialoger med forældrene er der faste årlige samtaler med forældrene om 

barnet med afsæt i dialogprofilen. 

 

I temaforløbet bliver forældrene inddraget ift. at medbringe materialer til afdelingen (ex. 

genbrugsmaterialer) eller om deres profession (ex. ambulanceredder eller sygeplejerske) kan 

understøtte temaindholdet. I forbindelse med SMTTE-beskrivelsen af fællestema kan det 

anbefales, at det tydeliggøres hvordan forældrene i hjemmet kan understøtte de opsatte mål. 

Når der laves fokuspunkt på et barn, er der netop fokus på denne del, hvor der ift. 

målsætningen præciseres hvad såvel afdelingen som forældrene skal arbejde videre med.  

 

Ift. samarbejdet med forældrene om barnets trivsel og læring har afdelingen sat gang i et tiltag 

med læringskufferter indeholdende materialer mm., som barnet får med hjem for at tydeliggøre 

hvad der arbejdes med i afdelingen og hvordan der kan arbejdes videre med dette i hjemmet.  

Derudover udsendes nyhedsbreve på Tabulex, om hvad der arbejdes med i afdelingen og 

ophænges pædagogiske materialer i afdelingen, som også er målrettet forældrene (ex. ”5 ture i 

karussellen”). 
 

 
6: Sikkerhed og hygiejne  
 

Bemærkning 
 

Der er foretaget brandtilsyn den 10. september 2019 uden bemærkninger. Der afholdes 

evakueringsøvelse med alle børn 3 gange om året. Der afholdes ligeledes evakueringsøvelse i 

udflytterbus ud fra evakueringsplan.  

 

Der er foretaget legepladsinspektion den 3/2 2016. Legepladsinspektør er kontaktet og 

foretager snarest en gennemgang af legepladsredskaber inden den formelle inspektion i 2020. 

Der foretages daglig rundering af legepladsen ud fra skema. Ift. den halvårlige driftsinspektion 

anbefales det at anvende skema til dette formål (ligger på EKnet). 

 

Der er planlagt hygiejnebesøg den 12. december 2019 i afdelingen. 
 

 
 

Eventuelle straks-henstillinger 

Ingen 

 

 
 

Eventuelle udviklingspunkter 

Ingen 
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Observationsrunde 

Hvad iagttages – aktiviteter, læringsmiljø, børnemiljø, sikkerhed, hygiejne m.m. 

Der var observation i de børnerelaterede lokaler i tidsrummet kl. 8.45 til 9.30.  
Storegruppen (kommende skolebørn) var ved at gøre klar til at tage i udflytter. Børnene tog udetøj på og satte 
sig i venteposition ved indgangsdøren. Madpakker blev samlet i stor kølertaske, børnene fik gule 
overtræksveste på og gik ud til bussen to og to. Medarbejderne gik med nogle af børnene og hjalp et barn, der 
var ked af det. 
 
På de to vuggestuer var der samlinger. På den ene stue sad børnene ved bordet mens samling på den anden 
stue blev holdt på tæppe på gulvet med de 10 børn og 3 medarbejdere på stuen. Her blev sunget sange, hvor 
de tre medarbejdere lavede tydelige fagter til sangene. Børnene var med til at vælge sangene, der var kendte 
for børnene og nogle børn prøvede at efterligne fagter og synge med. 
 
Efter udflyttergruppen var kørt, gjorde en del af børnehavebørnene sig klar til at tage ud på legepladsen. 
Børnene tog selv udetøj og sko på og fik hjælp af en medarbejder, hvor der var behov. Trods mange børn i 
gangen beskæftiget med påklædning var der et lavt lydniveau, og medarbejderne havde dialoger med de børn 
de hjalp. En medarbejder var sammen med 6 børn på en stue, hvor der blev arbejdet med temaet førstehjælp. 
Børnene sad med deres bamseven (fra Fri for Mobberi), som de gav plaster eller bandage på og havde samtaler 
om hvad der var sket med bamsen.  
 
Der arbejdes målrettet med dokumentation af den pædagogiske praksis igennem billeddokumentation og 
børnenes produktioner. Dokumentationen udskiftes løbende ift. tema, der aktuelt arbejdes med (pt. hænger 
der bl.a. billeder ved vuggestuen om førstehjælpstemaet samt børnenes udsagn ifm. børneinterview ved 
indgangen). Der er ophængte materialer på gangene, som er målrettet børn, medarbejdere eller forældre. 
Materialerne har et klart og overskueligt indhold og bidrager til udsmykningen af gangarealerne. 
 
Efter tilsynssamtaler havde den tilsynsførende en kort gennemgang af legepladsen. 
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 Egenrapport – udfyldes af tilsynssted 
 
 

Faktuelle oplysninger – besvares af tilsynsstedet 

Dagtilbuddets navn  

Bakkegården 

 

Adresse  

Ulvevej 90, 6715 Esbjerg N 

 

Tlf. og e-mail  

7616 2070 – Bakkegården@esbjergkommune.dk 

 

Pædagogisk- eller daginstitutionsleder  

Berit Graungaard Lynghede 

 

Antal indmeldte 0-2 årige 

24 

 

Antal indmeldte 3-6 årige 

46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Bakkegården@esbjergkommune.dk
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1. Dagtilbuddets sygefravær 
Ift. Dagtilbuddets sygefravær vurderes om tilbuddet indeholder stabile rammer og faglige kvalitet til gavn for 
børnenes trivsel og læring 

Angiv gennemsnitlige kalenderdage for de sidste 12 mdr. – for private og selvejende institutioner kan sygefraværet 
enten angives i kalenderdage, arbejdsdage eller i %: 
 
Pr. 1. september 2019: 8,7  
 

Hvilke overvejelser har dagtilbuddet omkring sygefravær med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdet, for at sikre stabile 
rammer for børnene og pædagogisk kvalitet? 
 
Der er stor velvillighed og forståelse i institutionen til at få dagen til at hænge sammen i forbindelse med sygdom og 

ferie. Ved sygdom indkaldes vikar i det omfang det vurderes nødvendigt.  

Tilsynets bemærkning 
Bakkegården har tidligere haft et højt sygefravær og er ved senest udtræk nede på 6,8 dage i sygefravær.  
 

 
 

2. På hvilken måde arbejdes der målrettet med medarbejdernes kompetenceudvikling?  

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Der arbejdes målrettet med kompetenceudvikling i institutionen, da det skaber en højere kvalitet i den pædagog faglige 
praksis samt medvirker til øget trivsel og arbejdsglæde. Det prioriteres højt, at jeg som leder understøtter den enkelte 
og teamet før, under og efter et kompetenceudviklingsforløb. Fx tages centrale temaer fra kompetenceudviklingsforløbet 
op på PLM/team- eller personalemøder. 
3 pædagoger har tidligere været på PLM kompetenceudviklingsforløb og 6 pædagoger er netop startet på et opfølgende 
kursus forløb – Styrkede professionelle læringsmiljøer. 
 
I det forløbne år har vi samarbejdet med Praksiskonsulenterne fra Socialstyrelsen, om at mindske den negative sociale 
arv for børn i udsatte positioner. Et at tiltagene omhandler medarbejdernes kompetenceudvikling og hvordan de tager 
medansvar for egen læring og udvikling. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at videreformidle ny 
udvikling og tiltag, som er bearbejdet i samarbejde med praksiskonsulenterne. Eksempelvis kan nævnes et nyt tiltag, 
hvor jeg som pædagogisk leder systematisk laver pædagogiske observationer på stuerne og efterfølgende giver feedback 
og skaber fælles faglig refleksion med medarbejderne. Desuden er der senest udarbejdet et årshjul for kollegiale 
observationer på tværs i huset, - medarbejder reflekterer over, udvikler og videndeler pædagogisk teori og praksis med 
hinanden. 
 
Medarbejderne er løbende på temadage og kurser som har relevans for fælles løsning af kerneopgaven. Vi benytter 
Esbjerg Kommunes tilbud om kompetenceudvikling ”Fælles fokus på læring” – senest var 5 medarbejdere til oplægget 
”Børn med særlige behov”. 
 
I forbindelse med implementering af Sprogvurderinger i Dagtilbud, benyttes sidemandsoplæring, hvor en medarbejder 
har været på kursus og efterfølgende introducerer og videreformidler materialet for resten af personalegruppen. 
 
Vuggestue personale deltager i et fagligt pædagogisk forløb arrangeret for områdets vuggestue medarbejdere, som 
omhandler videndeling, erfaringsudveksling, debatter og oplæg – fx var der et oplæg om hvordan der arbejdes 
hjernesmart med afsæt i neuropsykologien. 
 
Alt pædagogisk personale er uddannet Play Agents ved at have deltaget i Læring gennem Workshop, hvor fokus er på 
legens værdi og muligheder i arbejdet med børns udvikling, trivsel og læring. 
 
En pædagog deltager i praksisnært kursus – tidlig indsats ift. skriftsprogvanskeligheder og ordblindeindsats. En pædagog 
deltager i et diplom modul Leg, Kreativitet og Læring arr. i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og LEGO fonden. 
 
I efteråret startes to forløb op med Mini Nok i samarbejde med Pædagogisk Enhed – hvor der er fokus på børnenes 
opmærksomhed og selvregulering. 
 

Tilsynets bemærkning 
Bakkegården har med to andre afdelinger i området været igennem et kompetenceudviklingsforløb, der har været 
faciliteret af Socialstyrelsens praksiskonsulenter. Der har været fokus på evalueringskultur og læringsmiljø ift. børn i 
udsatte positioner og blevet arbejdet med forskellige metoder i forløbet. Der er bl.a. arbejdet med at opstille fokus- og 
undersøgelsesspørgsmål til læringsmiljøet, hvilket er fortsat som en integreret del af medarbejdernes 
kompetenceudvikling.  
Pædagogisk leder foretager fast en observation (evt. via filmoptagelse) af en medarbejder ift. en afgrænset 
problemstilling (fokusspørgsmål), som medarbejderen har udvalgt. PL’er laver observation hver uge og giver 
efterfølgende feedback til medarbejder. Der er lavet en plan for, at medarbejderne fremover fast skal lave kollegiale 
observationer på hinanden. Den enkelte medarbejder udvælger selv fokusområde inden for læringsmiljøet, som der 
ønskes observation og feedback på.  
 
Afdelingen arbejder derudover på forskellig vis med medarbejdernes kompetenceudvikling, bl.a. er der lavet netværk i 
området for vuggestuepersonalet og børnehavepersonalet, hvor det er videndeling der er i fokus. 
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3. På hvilken måde er der organisatorisk etableret en evalueringskultur?  

Fx: mødestrukturer, observationer/feed back, dialog/refleksioner    

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Hver måned afholdes personalemøder, hvor der er særlig fokus på udvikling af den faglige pædagogiske praksis. 
Personalemøderne tager afsæt i et udarbejdet årshjul for pædagogiske emner inspireret af Ny Styrket Læreplan og 
værktøjer/støttesystemer til pædagogisk praksis. Møderne tilrettelægges således, at der vægtes høj grad af involvering 
og medinddragelse af med arbejderne. Der reflekteres, sparres og erfaringsudveksles med udgangspunkt i kerneopgaven 
og den daglige pædagogiske praksis. Eksempelvis genbesøgte vi i august måned emnet omhandlende barnets perspektiv 
og pædagogernes rolle ift. til dette. 
 
Hver 14. dag der afsat 1 time til PLM/tema møde i såvel vuggestue- og børnehavedelen. Her prioriteres refleksion og 
fælles faglige sparring og udvikling. Der arbejdes ud fra dagsorden udarbejdet af stuerne. Møderne foregår enten stuevis 
eller fælles i vuggestue- og børnehave del. 
 
På såvel PLM/team møder og personalemøder arbejdes der altid med afsæt i et fokus- og et undersøgelse spørgsmål, 
som sikre at den faglige refleksion og data indsamling kommer i højsædet. Dette gøres for at etablere en feedback- og 
evalueringskultur i Bakkegården.  
 
Vi arbejder med SMTTE modellen og reflekterer over og evaluerer indsatsen og udbyttet med henblik på at opnå det 
bedste resultat for det enkelte barn/børnene. Vi dokumenterer, evaluerer og justerer løbende læringsmiljøerne, så vi 
sikre at børnene er i trivsel og udvikling. 
Vi arbejder emnebaseret på tværs af hele huset – i foråret var emnet Venskaber og hverdagsrutiner og efterårets emne 
er Leg og Førstehjælp i børnehøjde. Undervejs i begge emner er forældre involveret fx blev de ældste børn undervist af 
en mor som er sygeplejerske i omsorg og forbindinger samt en anden forælder som er falckredder, kom og viste en 
ambulance frem for alle børnene.  
 
Som nævnt ovenfor laver jeg som pædagogisk leder systematiske observationer samt reflekterer og giver feedback til 
medarbejderne efterfølgende. Jeg prioriterer tid i kalenderen hver uge til observationer/feedback samt ledelse tæt på 
praksis. 
 
Der er daglige dialoger og refleksioner ift. pædagogisk praksis med afsæt i kerneopgaven, det enkelte barn og 
læringsmiljøer omkring barnet/børnene. Vi reflekterer og videndeler omkring pædagogens rolle og hvordan vi som 
medarbejder/ fagpersoner kan flytte os for børnene. Vi taler om relationer og vores ansvar heri. Vi udvikler en fælles 
tilgang til inddragende og differentieret forældresamarbejde med barnet i centrum.  
 
Som noget nyt har arbejdsgruppen, nedsat i forbindelse med samarbejdet med Praksiskonsulenterne, udarbejdet et 
årshjul for kollegial observation/supervision. Pædagogerne skiftes til at tage initiativ til observation af hinandens 
pædagogiske praksis – eksempelvis kan det være, at observere hvordan samlingen forløber på nabo stuen eller på tværs 
mellem afdelingerne i huset.  
 

Tilsynets bemærkning 
Afdelingen har meget fint fået rammesat observation og feedback for at skabe en evalueringskultur ift. læringsmiljøet. 
Indhold for leders og kollegers observationer bliver afgrænset ved et fokusspørgsmål. Medarbejderen udvælger selv hvad 
der skal observeres. Det kan være gavnligt ift. afdelingens pædagogiske udvikling, at der nogle gange udvælges ét 
emne/område, der observeres på for alle medarbejdere. 
 
Der er faste møder hver 14. dag for stuepersonalet eller vuggestue/børnehavepersonale (PLM-møder), hvor refleksion og 
sparring omkring læringsmiljøet eller børnenes udvikling er en fast integreret del på disse møder. Der udarbejdes 
dagsorden til disse møder. Det kan anbefales at begrænse antallet af punkter i dagsordenen, så der er tid til at komme i 
dybden med de enkelte punkter. 
 
SMTTE-modellen anvendes fast på alle stuer som planlægningsredskab af pædagogiske forløb. De enkelte forløb bliver 
evalueret ift. de mål der er opsat for forløbet. 
 

 
 

4. Hvordan er der fulgt op på metoder og indhold fra kompetenceudviklingsforløbet - Styrkede professionelle 
læringsmiljøer?  

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Som pædagogisk leder har jeg fokus på, hvordan jeg understøtter pædagogernes deltagelse i kompetenceudviklings 
forløbet PLM. Jeg planlægger og organiserer læring før, under og efter forløbet. Jeg har samtaler med de enkelte 
pædagoger om deres egen læring med afsæt i taksonomien samt fælles refleksioner om, hvordan vi får den nye læring 
og viden omsat i de enkelte teams og i Bakkegården. Der er et fast punkt på personale- og PLM/tema møder, hvor der 
reflekteres og evalueres med afsæt i fokus- og undersøgelsesspørgsmål. I foråret fremlagde pædagogerne deres 
opgave/aktionslæringsforløb på et personalemøde. 
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Ved at prioritere understøttelsen af pædagogerne læringsudbytte, undgås at læringen individualiseres og dermed har en 
høj risiko for at fordampe og ikke komme pædagogisk praksis til gode. Pædagogerne inddrages i, hvordan den nye 
læring/viden kommer i spil i de enkelte teams. 
  

De aktuelle temaer på PLM kompetenceudviklingsforløbet bringes løbende op på personalemøder fx mindset/faglig 
udvikling, data indsamling, børn med særlige behov, forældresamarbejde, tværfagligt samarbejde mv. 
 

Tilsynets bemærkning 
Som nævnt arbejdes der meget målrettet med observation og feedback i hele afdelingen. 6 pædagoger er startet på det 
opfølgende kursusforløb der er i gang pt. Derfor er størstedelen af pædagogerne først ved at få indblik i kursusindhold 
(de har været på 2 kursusdage). Der arbejdes målrettet med at indholdet fra de enkelte kursusdage deles med de øvrige 
medarbejdere, bl.a. på personalemøder. 
 

 
 

5. Hvordan er der arbejdet med retningslinjer for magtanvendelse, og hvornår er dette sidst sket?  

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Sædding/Gjesing områdes lokale retningslinjer for håndtering af udad reagerende børn er godkendt i MED 2018 og 
dermed sendt til personalet. Retningslinjerne bliver gennemgået på et personalemøde her i efteråret. 
Alle medarbejdere kan finde materialet om magtanvendelse på EK net. 
 
Vi har ikke haft magt anvendelser i år. 
 

Tilsynets bemærkning 
Kommunens politikker gennemgåes løbende på personalemøder og retningslinjer for magtanvendelse vil blive 
gennemgået i efteråret. 
 

 
 

6. Hvordan introduceres og oplæres nye medarbejdere til Hjernen&Hjertet?  

Dagtilbuddets bemærkning 
 

Ved sidemandsoplæring af enten PL eller anden medarbejder. Der er udpeget en superbruger af Hjernen og Hjertet i 
Bakkegården, som har til opgave at følge med, introducere og vejlede kollegaer i brugen af systemet. 
 
Der er netop afholdt et internt kursus i Sædding/Gjesing området, hvor alle pædagoger fik muligheden for at 
dygtiggøre sig i Hjernen og Hjertet. 
 

Tilsynets bemærkning 
Afdelingen har en superbruger i H&H, der vejleder kollegerne i systemet. Derudover afholdes der kursus i H&H i 
området, hvor medarbejdere kan melde sig til ved behov. 
 
 
 

 
 
 
 

Børns læring og udvikling – besvares af tilsynsstedet 

7. Hvordan arbejdes der systematisk med pædagogiske læringsmiljøer hele dagen?  

Fx: Leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter, daglige rutiner 

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Vi lægger vægt på at der er læring hele dagen som tilgodeser alle børn i børnehave og vuggestue, - at der er 
læringsmiljøer for børnene inde som ude på legepladsen. Senest har vi etableret bålplads med tilhørende udekøkken, et 
bondegårds legemiljø samt er mudderkøkken på legepladsen. De nye vuggestue legeplads er etableret med 
udgangspunkt i sanse motorik og den det lille barns motoriske udvikling. 
 
Vi vægter leg og venskaber, idet alle mennesker udvikler sig i relation til andre børn og voksne. 
Læringsmiljøet tilpasses og justeres løbende, men afsæt i den enkelte børnegruppe og ift. det enkelte barns udvikling, 
trivsel, læring og dannelse.  
 
De fysiske rammer skal være inspirerende for børnene og indeholde materiale og legeting, som inspirerer til leg og gør 
børnene nysgerrige. De fysiske rammer giver plads til såvel rolige og stillesiddende aktiviteter samt til aktiviteter i høj 
arousal og tempo. 
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De voksne er nærværende og lyttende i dialogen med børnene. De er understøttende i forhold til børnenes leg og ser 
vigtigheden i at legen er udviklende for børnene. Personalet er bevidste om at skabe plads og rum til leg samt bevidste 
om, hvornår de leger med eller er på sidelinjen af legene.  

 
Der arbejdes med læringsmiljøer på alle stuer. Der arbejdes både med hele børnegruppen og med små læringsgrupper 
afhængigt af hvilket emne der er. Vi deler børnene i mindre grupper ud fra børnenes relationer og vi sørger for at 
børnene har medbestemmelse og inddrages aktivt. Vi laver afstemninger og evalueringer i børnehøjde. Eksempelvis 
spørges børnene, om de har lyst til en tur på legepladsen eller de hellere vil ned at fodre hestene. Børnene laver 
afstemning og flertallet får lov at vælge.  
 
Vi mener alle børn skal opleve glæde ved at gå i dagtilbud og at deres ideer og ønsker bliver taget alvorligt. Børnene skal 
opleve en sammenhængende hverdag, hvor hverdagsrytmen er tilrettelagt efter deres behov, så de kan lege og lære 
mest muligt. Børnene skal opleve de voksne som nærværende og nysgerrige- og som nogen der kan lege med. 
 
Vi arbejder med fælles emner på tværs af vuggestue og børnehave – eksempelvis Venskaber og Hverdagsrutiner samt 
Leg og Førstehjælp i børnehøjde. 
 
Vi guider og hjælper børnene med at løse hverdagens problematikker – det kan være stort som småt. De voksne er 
rollemodeller og agerer anerkendende og respektfulde i alle relationer og handlinger. Der er generelt fokus på barnets 
perspektiv, - den demokratiske, empatiske og pædagogiske del.  
 
Det sidste år i børnehaven sættes der særligt fokus på sociale kompetencer, selvregulering og selvhjulpethed.  

 
Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes med at skabe fysiske rammer for læring i lokalerne indendørs og på legepladsen. Der er lavet en struktur 
hvor børnehavegrupper fast tager på ture ud af huset, så der er plads til at arbejde i mindre børnegrupper.  
Der arbejdes ud fra fælles tema i afdelingen, hvor de enkelte stuer laver en SMTTE for forløbet med den konkrete 
børnegruppe. SMTTEn tager udgangspunkt i den tidligere læreplan, og skal fremadrettet have indarbejdet den nye 
pædagogiske læreplan. I den forbindelse kan man evt. tydeliggøre handlinger der er rettet mod legen, planlagte 

aktiviteter eller rutinesituationer.  
Der er en meget tydelig systematik og struktur ift. rammesætning og planlægning af det pædagogiske arbejde. Der er 
bl.a. skema for pædagogernes tilstedeværelse, pauser, forberedelse mm., plan for stuernes ture ud af huset, inddeling af 
børnene i mindre børnegrupper og når der arbejdes med det overordnede tema, er der en plan for hvilken medarbejder 
der er ansvarlig for de enkelte dage/aktiviteter.  
 
Der er gives udtryk for at der arbejdes med læringsmiljøer, hvor medarbejderne er nærværende, understøttende og i 
dialog med barnet. Som understøttende redskab anvendes modellen – 5 ture i karusellen, som skal hjælpe medarbejdere 
og forældre til at fastholde dialogen med barnet, for at give barnet mulighed for at kommunikere, reflektere og opleve 
interesse og engagement fra de voksne. 
 

 

8. Hvordan inddrages og analyseres data i forbindelse med tilrettelæggelse af læringsmiljøet?  

Dagtilbuddets bemærkning 

 
Vi observerer og reflekterer med hinanden i hverdagen, vi øver os i at skabe en refleksions kultur, baseret på faglig 
viden, erfaringer og data. Vi indsamler dokumentation/data i forbindelse med fokus- og undersøgelses spørgsmål på 
personale- og PLM/team møder. 
Pædagogisk leder observerer læringsmiljøer fulgt op af feedback og fælles faglige refleksioner. Personaler superviser og 
observerer på hinanden pædagogiske praksis. 
 
Vi arbejder målrettet med fokuspunkter/handleplaner for de enkelte børn i Hjernen og Hjertet. Vi udarbejder 

ressourceprofil før alle TVÆRS enheds møder samt udarbejder DPU, hvis det der er et særligt behov herfor. 
 
Vi inddrager forældrene i fokuspunkter og vi har udarbejdet en procedure for netop forældreinddragelsen i barnets 
udvikling og trivsel. 

 
Tilsynets bemærkning 
I forhold til inddragelse af data omkring læringsmiljøet er dette systematiseret i høj grad igennem leder- og 
kollegaobservationer. Dette skaber grundlag for vedholdende refleksioner og justeringer i læringsmiljøet. 
Når der arbejdes med temaforløb på stuerne er der en klar bevidsthed om at tage afsæt i børnegruppens kompetencer 
og udfordringer. Der er endvidere arbejdet målrettet med at indhente data igennem børneinterview. Det anbefales, at 
der arbejdes videre med at udvikle brugen af data omkring børnenes trivsel og læring for den videre pædagogiske 
planlægning. 
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9. Hvordan arbejder dagtilbuddet målrettet med progressionen i barnets læring og udvikling?  
Fx: Vurderinger, opfølgning, SMTTE, fokuspunkt, tværfagligt, forældreinddragelse 

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Værktøjerne i Hjernen og Hjertet anvendes til målrettet progression i barnets trivsel, udvikling og læring. 
Dialogværktøjet anvendes til at målrette læring og trivsel i samarbejde med forældrene samt til at målrette indsatsen 

ved overgange fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole ligeledes i samarbejde med forældrene. 
Fokuspunkter og ressourceprofil anvendes til at planlægge udviklingsforløb for det enkelte barn i form af at målsætte, 
tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter/læring/udvikling. 
 
I oktober/november 2019 gennemføres TOPI vurderingerne for alle børn i institutionen. 
 
Alle forældre skal opleve at blive inddraget i deres børns trivsel, læring, udvikling og dannelse på en måde som giver 
mening for dem. Forældrene er de vigtigste samarbejdspartnere og de skal føle sig set, hørt og mødt i samarbejdet 
omkring deres barn. Ved et konstruktivt forældresamarbejde skaber vi i fællesskab de allerbedste trivsels- og 
udviklingsbetingelser for alle børn. 
 
Der arbejdes tværfagligt i TVÆRS samarbejdet som ligeledes er medvirkende til at sikre progression ti barnets læring og 
udvikling. 

 
Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes målrettet med fokuspunkter og mål for barnets trivsel og læring ift. disse.  
Der laves dialogprofiler på børnene på de forskellige årgange, som afsæt for samtaler med forældrene om barnet. 
Afdelingen arbejder med mindre børnegrupper, hvor der ligger udviklings- og relationsmæssige begrundelser bag disse 
gruppesammensætninger, som gør det muligt at arbejde målrettet med børnenes trivsel og læring. 
 

 

10. Beskriv hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager udgangspunkt i et børneperspektiv?  

Hvordan bruger i børnenes perspektiver som grundlag for at udvikle det pædagogiske læringsmiljø? Hvordan arbejder i 
med løbende med at følge børnenes spor? Hvilke tilgange anvendes til at inddrage børnenes perspektiv? (Registrering, 
samtaler, m.m.) 

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Vi hilser og siger godmorgen til store som små og alle børn skal føle sig set, hørt og mødt. Børnene har en høj grad af 
medbestemmelse og indflydelse i valg af, hvad og hvem de ønsker at lege med. Ligeledes har børnene stor indflydelse på 
valg af indhold og aktiviteter på stuen. Fx kan nogle børn ønske at lege med raketten mens andre vælger at lege med 
magneter. Vi er nysgerrige på børnenes ideer og hensigter. Vi skaber gode fysiske børnemiljøer, hvor børnene kan 
udfolde sig. Vi observerer børnene og sikre de er deltagende og engagerede i aktiviteterne. Vi lytter til børnene og 
hjælpe dem med at finde egnede steder at lege og udfolde sig på. 
 
Vi lytter til børnenes ønsker og anerkender dem for deres forslag. Vi arbejder med børneperspektiv og demokrati på flere 
måder, - eksempelvis skal børnene vente på tur, lytte til hinanden til samling mv. Børnene får lov at vælge hvilke 
aktiviteter de ønsker skal foregå – fx vil de male glas til Lysfest eller pynte op til Halloween. Nogle gange laves den 
demokratiske afstemning med røde og blå legoklodser eller ved at sætte kryds på et stykke papir ud for den aktivitet 
barnet ønsker.  
 
Vi inddeler børnene i mindre grupper ud fra børnenes udviklingstrin og gruppens indbyrdes dynamik. Vi tilrettelægger 
den pædagogiske praksis med afsæt i de enkelte børns trivsel og udvikling samt ud fra gruppe sammensætningen. 
 
Vi arbejder med Fri for Mobberi både i vuggestue og børnehave. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes i forskellige sammenhænge målrettet på at tage udgangspunkt i børnenes perspektiv. Der er foretaget 
børneinterview  – både med de ældste vuggestuebørn og børnehavebørnene. Ved observation i vuggestue spørges 
børnene om hvilke sange de gerne vil synge. Da der er flere 1 årige, med begrænset sprog overvejes det, at gøre brug af 
figurer som børnene kan vælge ift. inddragelse og medbestemmelse.  
På forskellig vis får børnene i nogle sammenhænge mulighed for at vælge aktiviteter og hvad de ønsker at beskæftige sig 
med.  
Der er god opmærksomhed på at tilrettelægge forløb, med afsæt i børnenes interesser og samtidig at planen kan ændres 
ift. børnenes behov og hvad de er optagede af.  
 

 

11. Hvordan er jeres procedure for at foretage sprogvurdering?  

Dagtilbuddets bemærkning 
  
De 3 årige sprogvurderes ud fra det nye materiale til sprogvurderinger i Hjernen og Hjertet, hvis det vurderes nødvendigt 
af pædagogerne. Tosprogede vurderes efter samme materiale. 
 
Vi samarbejder med tale-hørelærer og barnets forældre, såfremt et barn har brug for en særlig sproglig indsats. 



 Side 12 af 16 

Dialoger, rim og remser er en fast de af hverdagen ligesom der også synges i dagligdagen. 
 

Tilsynets bemærkning 
De 3-årige der skal sprogvurderes bliver sprogvurderet umiddelbart før de skal i børnehave. Det er medarbejderne på 
stuen, der vurderer om der skal foretages sprogvurdering. 
 

 
 

12. Hvilke initiativer har dagtilbuddet foretaget ift. implementering af den nye styrkede pædagogiske 
læreplan?  

Fx: Arbejdet med det pædagogiske grundlag, læringsmiljøet og læreplanstemaer samt inddragelse af medarbejdere og 
bestyrelse    

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Alle medarbejder har læst og er bekendt med den ”Ny styrkede pædagogiske læreplan”, som danner grundlag for det 
pædagogiske arbejde i dagligdagen. 
I Sædding/Gjesing har der været afholdt fælles pædagogisk dag og fælles pædagogisklørdag omkring udarbejdelsen og 
implementeringen af den ”Ny styrkede pædagogiske læreplan”. Her blev der arbejdet med læreplanstemaerne og de 
fælles pædagogiske grundlag. Afsættet i det fælles pædagogiske grundlag skal findes i systemteorien, den neuroaffektive 
psykologi og i relations tænkningen. Det skriftlige materiale fra disse dage bruges i den videre bearbejdelse og 
udformning af Sædding/Gjesing områdets læreplan. 
 
Med afsæt i den ”Ny styrkede læreplan” og valg af emner for en periode, udarbejdes der mål, handleplan og evaluering 
(SMTTE) på forløbet. Vi inddeler børnene i små grupper og samarbejder på tværs af stuerne med udgangspunkt i barnets 
udviklingstrin og behov. Indsatserne tilpasses de enkelte børnegrupper og på den måde opnås de bedste resultater for 
det enkelte barn trivsel, udvikling og læring. 
 
Vi har arbejdet med implementering af den ”Ny styrkede læreplan” i samarbejdet med Praksiskonsulenterne i 2018-
2019. Der er udarbejder en forandringsmodel med en tilhørende aktivitetsplan for de enkelte indsatser. Her har vi særligt 
haft fokus på arbejdet med evaluerings- og refleksionskultur, barnets perspektiv – den pædagogiske, den demokratiske 
og den empatiske del, hvilket blev genbesøgt på et personalemøde i august 2019. Ligeledes har vi haft fokus på 
forældreinddragelsen i deres barns liv i forbindelse med udarbejdelse af fokuspunkter. Der er udarbejdet procedure for 
hvornår og hvordan forældrene inddrages og de spørges om de følger sig inddraget. 
 
 

Tilsynets bemærkning 
Der har været en god proces i området omkring implementering af den nye pædagogiske læreplan. Alle medarbejdere er 
blevet inddraget i processen og har læst Ministeriets hæfte om rammer og indhold for den nye læreplan.  

Nogle pædagoger deltager sammen med lederne i den endelige udformning/beskrivelse af områdets læreplan.  
 

 

13. Hvordan vil den styrkede pædagogiske læreplan ændre jeres pædagogiske praksis?  
Fx: Hvordan inddrages alle læreplanstemaerne løbende i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af aktiviteterne? 

Dagtilbuddets bemærkning 
 
I den pædagogiske praksis, leg, hverdagsrutiner og aktiviteter inddrages læreplanstemaer helt naturligt. 
Der arbejdes i emner for en længere periode fx ”Venskaber og hverdagsrutiner” samt ”Leg og førstehjælp i børnehøjde”. 
Pædagogerne sikre at de 6 læreplanstemaer indgår løbende i de valgte emner. Der udarbejdes SMTTE for de enkelte 
emner og forløb. Målene er de fastlagte pædagogiske mål fra den ”Ny styrkede læreplan”. 
 
Arbejdet med den styrkede læreplan betyder eksempelvis at vi får meget mere fokus på at etablere en refleksions – og 
evalueringskultur. Vi arbejder med systematiske observationer, indsamling af data som fører til nye handlinger.  
På alle personalemøder og PLM/teammøder arbejdes der indledningsvist med fokus- og undersøgelses spørgsmål, 
hvorved der sikres en nysgerrig og reflekterende tilgang til pædagogisk praksis i dagligdagen. 
Vi ser børnene ud fra et dynamisk mindset og med afsæt i et ressourcesyn. Vi har altid det enkelte barn i centrum i den 
daglige pædagogiske praksis. Hvilket betyder at børnene oplever at være i et dynamisk og foranderligt læringsmiljø 
formet efter deres ønsker og behov. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der er god bevidsthed om at den nye læreplan lægger op til en anden ramme for de pædagogiske aktiviteter end den 
man tidligere har benyttet. Der arbejdes med overordnet, fælles tema i hele afdelingen, som målrettes børnene på de 

enkelte stuer. De seks læreplanstemaer indgår løbende i forløbet og enkelte temaer kan have større vægtning end andre 
ift. de behov/udfordringer børnene måtte have.  
Ift. den nye læreplans elementer er der arbejdet målrettet med evalueringskulturen, børneperspektivet og 
forældresamarbejdet. 
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14. Beskriv jeres overvejelser ifm. evaluering af læreplanen? Herunder den løbende pædagogiske dokumentation 
og hvordan I vil vurdere sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og 
dannelse? 

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Der evalueres løbende og den pædagogiske praksis tilpasses, således at indsatsen hele tiden er med afsæt i det enkelte 
barn/børnegruppen/de små læringsgrupper. Med afsæt i praksis observationer og data indsamling, tilrettes indsatsen ift. 

den enkelte børnegruppe eller det enkelte barn. 
 
Som noget nyt arbejdes der på en kollegial sparring/supervision på tværs i huset. Der er udarbejdet støttesystemer til 
såvel observationer og sparring på tværs i huset, hvilket understøtter en refleksions og evalueringskultur i Bakkegården. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der er godt fokus på evalueringen af læringsmiljøet og der er plan for evaluering af temaforløb på stuerne ud fra SMTTE-
model. Der arbejdes på at skabe en ramme for evaluering af sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes trivsel 
og udvikling.  
 

 
 
 

Børns trivsel – besvares af tilsynsstedet 

15. Beskriv hvordan dagtilbuddets procedure er for at sikre alle børns trivsel?  

Fx: Systematisk gennemgang af alle børn, samarbejde med forældre, fagpersoner. Kort beskrivelse 

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Der er netop afviklet TOPI vurderinger, hvor alle børn gennemgås med henblik på at sikre trivsel, udvikling, læring og 
dannelse for alle børn. Desuden gennemgås børnene løbende på PLM/temamøder og her besluttes om der skal laves et 
tiltag i form af fx udarbejdelse af et fokuspunkt for det enkelte barn. 
Der er et tæt samarbejde med forældrene, - de inddrages i fx fokuspunkter for at sikre barnets optimale trivsel, 
udvikling, læring og dannelse både i hjemmet og i institutionen. Der er dagligt dialog med forældrene om barnets 
hverdag. Der afprøves forskellige former for ”sammenhænge” imellem hjem og dagtilbud – eksempelvis som en lille 
kuffert om, hvad barnet har beskæftiget sig med i institutionen eller billeder fra hjemmet af det barnet har lavet hjemme 
i weekenden. 
 
Der arbejdes tværfagligt i TVÆRS samarbejdet. 
 
Der arbejdes med afsæt i kerneopgaven og med fokus på det enkelte barns udvikling og behov. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der er lavet TOPI-vurdering på alle børn og alle forældre er informeret om at der foretaget vurdering og indholdet i 
denne. Der er en lavet en fast procedure for fremgangsmåde ved udarbejdelse af fokuspunkt, hvor forældre inddrages og 
PL’er giver sparring på beskrivelse og indhold i fokuspunkt. Andre relevante samarbejdspartnere inddrages og der 
arbejdes med TVÆRS samarbejdet. 
Der foretages opfølgning på fokuspunkter, der skal dog opmærksomhed på 2 børn, hvor der pt. mangler opfølgning. 
 

 
 

16. Hvordan arbejder I med at sikre et godt børnemiljø?  

Fx: Det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø samt vurdering af børnemiljøet i et børneperspektiv 

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Institutionen er indrettet i lokaler med plads og rum til leg og læring – såvel inde som ude. Der er etableret 
læringsmiljøer med udgangspunkt i børnenes alder, interesser og udvikling fx med små rum i rummet. Det fysiske 
børnemiljø er indrettet så materialerne og legetøjet vækker børnenes interesse og nysgerrighed og der er tilgængeligt for 
børnene. Vi har et udvalg af særlige materialer der kan inddrages i forhold til særlige indsatser/aktiviteter. Vi samler 
børnene i mindre grupper som medvirker til mere ro i aktiviteten og færre forstyrrelser i legen. 
 
Det psykiske børnemiljø bærer præg af, at børnene mødes respektfuldt og anerkendende. De voksne udviser 
nysgerrighed og forståelse for barnets fortællinger. Vi arbejder med ”5 ture i karussellen” (Artefakt som hænger rundt i 
institutionen), som sikrer at vi voksne forbliver nysgerrige på barnet, at vi stiller flere spørgsmål og appellerer til at 
barnets fortællinger bliver længere og dybere. Forældrene inddrages og opfordres til at bruge ”5 ture i Karusellen” her 
som hjemme. 
 
Det er vigtigt at der er et højt æstetisk børnemiljø, hvor de fysiske rammer fremstår velholdte og opryddelige. Børnene 
er selv med til at fremstille udsmykning til væggene/rummene med afsæt i det aktuelle tema eller årstid – fx Halloween. 

Vi forsøger at udskifte udsmykningen, således at det altid er aktuelt det der fremvises på væggene ligesom at det så vidt 
muligt hænger i børnehøjde. 
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Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes bevidst med den æstetiske del af børnemiljøet. Særligt på gangarealet er der ophængt dokumentation af 
den pædagogiske praksis og materialer om pædagogiske tilgange, som er ophængt, så det bidrager til udsmykningen. 
PL’er har en klar strategi med ophængning af forskellige materiale for at understøtte konkrete tilgange ift. pædagogisk 

indhold (ex. ”5 ture i karusellen”) og planlægning/struktur. 
 
Ift. det fysiske børnemiljø er gangarealet ved børnehavestuerne udfordret af at børnegarderoberne bl.a. hænger her. Der 
er en bevidsthed om hvordan gangen benyttes og hvornår børnene kommer ud og klæder om, så der undgås for meget 
uro. På mange stuer arbejdes med at etablere mindre fysisk, afgrænsede læringsrum hvor der lægges op til bestemte 
typer lege/aktiviteter. 
 
Ift. det psykiske børnemiljø arbejde der med Fri for Mobberi og et fokus på børnefællesskaberne. Der er stor 
opmærksomhed på at lytte til børnene og spørge nærmere ind til barnets fortælling/udsagn/oplevelse mm. 
 

 
 

Overgange – besvares af tilsynsstedet 

17. Hvordan arbejder dagtilbuddet målrettet på at skabe sammenhæng i børnenes liv ifm. overgange?           
(interne, fra hjem til dagpleje/dagtilbud, Dagpleje/dagtilbud til dagtilbud, dagtilbud til skole, dagtilbud til fritidsliv  

Fx: Via dialogværktøj, samarbejdsmøder, forberede overgang, barnets kompetencer, forældreinddragelse, 
sundhedsplejen, overlevering, opstart/indkøring, Smart skolestart 

Dagtilbuddets bemærkning 
 
I samarbejde med forældrebestyrelsen er der udarbejdet ”Forældresamarbejde i Sædding/Gjesing området”, der bl.a. 
indeholder en oversigt over de samtaler, der tilbydes forældrene i Sædding /Gjesing området. Alle samtaler har til 
hensigt at sikre den optimale trivsel, læring, udvikling og dannelse for de enkelte børn. 
 
Ved opstart i Bakkegården afholdes et opstartsmøde med forældrene, hvor indkøring og opstart aftales. Der tages 
udgangspunkt i det enkelte barn/familie. Nogle forældre har måske allerede forinden været på et lille forbesøg for at se 
institutionen. 
 
Ved overgang fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole udarbejdes dialogprofil af både forældre og 
personale. Med afsæt i dialogprofilen afholdes samtaler med forældrene om overgangene. 
 
I Sædding/Gjesing området er der etableret et samarbejde med BOHR skolen med afsæt i Smart Skolestart. Der er 
udarbejdet fælles mål for overgangen således at der skabes sammenhæng og progression ift. børnenes læring og trivsel. 
Der er udarbejdet en årsplan for samarbejdet, der sikrer en god overgang for alle børn. Således er der en rød tråd i de 
indsatser og aktiviteter der iværksættes for børnene. Som noget nyt begynder Bakkegården at låne et lokale på 
Vitaskolen, således at de kommende skolebørn lærer skolen at kende og vænner sig til at have deres gang der. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes godt med overgangene, såvel interne i afdelingen som overgangen til skolen. SMART skolestart er 
implementeret i området med årsplan og fælles mål samt brug af lokaler på nærmeste skoleafdeling. Ved opstart er der 
samtale med forældrene hvor de får udleveret pjecer om afdelingen og forældresamarbejdet generelt bl.a. ift. 
forældresamtaler (aftalt for hele området). Ift. overgangen fra dagplejen har dagplejere mulighed for at komme på besøg 
og benytte legepladsen. Det formelle samarbejde med Dagplejen omkring rammer/struktur for overgangen vil 
fremadrettet blive udviklet. 
 

 
 

Forældresamarbejde – besvares af tilsynsstedet 

18. Hvad er de overordnede rammer for forældresamarbejdet, og hvor findes disse tilgængelige for forældre?  

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Der er lavet princip for forældresamarbejde i Sædding/Gjesing området i samarbejde med Områdebestyrelsen, hvor der 
bl.a. står dette: 
”Forældresamarbejde er at bygge bro mellem børns to livsverdner. Forældrene er vigtige aktører i at medvirke til at 
skabe livs- og læringsmiljøer, der fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring, samt deltagelsesmuligheder i 
fællesskaber. Derfor er vores fornemmeste opgave som samarbejdspartnere, at sikre optimal trivsel, udvikling og læring 
for barnet, både i daginstitution og hjem.  
Det er vigtigt, at I føler jer velkomne og trygge ved at aflevere jeres barn i institutionen og at I oplever et tillidsfuldt og 
konstruktivt samarbejde med os, så børnene får de bedst mulige trivsels- og udviklingsbetingelser i den tid, de går i 
vuggestuen eller børnehaven. Gensidig respekt, hvor vi åbent og ærligt samarbejder og er i dialog om barnet, samt et 
højt gensidigt informationsniveau, er med til at sikre de bedste opvækstbetingelser for barnet”. 
 
Der er ligeledes en oversigt over de faste samtaler, der bliver tilbudt forældrene i løbet af barnets tid i institutionen.  
Forældrene får ”princip for forældresamarbejde i Sædding/Gjesing” udleveret ved opstart i institutionen og den er 
tilgængelig på Tabulex.  



 Side 15 af 16 

 

Tilsynets bemærkning 
I området er der formuleret tydelige rammer for forældresamarbejdet, bl.a. med faste årlige forældresamtaler. 
Bakkegården har endvidere en pjece om afdelingens værdier/pædagogik, som udleveres til forældrene ved opstart. 
 
Afdelingens forældreråd bidrager aktivt med ideer til tiltag og står også for forskellige arrangementer. Der har været 
afholdt forældrecafeer i samarbejde med Forældrerådet (bl.a. med emnet digitalisering). Forældrerådet står endvidere 
for ”Åben legepladsdag”, hvor de låner afdelingens legeplads i udvalgte weekender til leg og samvær med afdelingens 
børn og forældre.  
Bakkegården afholder endvidere fælles forældremøder og forældrearrangementer (ex. Luciafest og sommerfest). 
 

 

19. Hvordan samarbejder dagtilbud med forældrene om børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse?  

Fx: Hjemmelæringsmiljø, forældresamtaler, læringsmål. 

Dagtilbuddets bemærkning 
 
I hverdagen er der dialoger og korte samtaler med forældrene om dagens gang. Der er fastlagte samtaler i løbet af 
barnets tid i institutionen, - alle samtaler har sigte mod at sikre barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. 
I samarbejde med områdebestyrelsen er der udarbejdet ”Forældresamarbejde i Sædding/Gjesing”, der bl.a. indeholder 
en oversigt over faste samtaler som tilbydes forældrene i den tid deres barn er i institutionen. 
 
I forhold til hjemmelæringsmiljøer så giver vi råd, vejledning samt inspirerer forældrene til at understøtte barnets læring 
i hjemmet at føre dialoger med barnet og samt via billede materiale og højtlæsning. De enkelte stuer arbejder med små 
læringskufferter som skal bruges mellem hjem og institution med aktuel materiale for de i gang værende aktiviteter i 
institution/hjem. 

Tilsynets bemærkning 
Afdelingen samarbejder på forskellige måder med forældrene om barnets trivsel og læring. Ud over hverdagens dialoger 
med forældrene er der faste årlige samtaler med forældrene om barnet, med afsæt i dialogprofilen, som både 
medarbejder og forældre udarbejder. 
Når der laves fokuspunkt på et barn, bliver der ift. målsætningen præciseret hvad såvel afdelingen som forældrene skal 
arbejde videre med. Det kan anbefales, at denne tilgang også indarbejdes i SMTTEn for de enkelte stuer ift. fællestema, 
således at det tydeliggøres hvad forældrene kan gøre i hjemmet ift. temaet og de opsatte mål. Ift. temaforløb bliver 
forældrene inddraget, hvor de spørges om hvad de kan bidrage med ex. ift. professioner eller medbringe materialer til 
afdelingen (genbrugsmaterialer). 
Der arbejdes med læringskufferter med materialer mm., som barnet får med hjem ift. tydeliggøre hvad der arbejdes med 
i afdelingen og hvordan der kan arbejdes videre med dette i hjemmet.  
Der udsendes nyhedsbreve på Tabulex om hvad der arbejdes med i afdelingen. Den dialogbaserede tilgang – ”5 ture i 
karusellen” er også præsenteret for forældrene på Tabulex og hænger på plakat synlig i afdelingen flere steder.  
 

 
 

Sikkerhed og hygiejne – besvares af tilsynsstedet 

20. Brandtilsyn – Hvornår er det sidst udført og hvordan er der evt. fulgt op på tilsynet ved anmærkninger?  
 
Såfremt der er enheder, hvor der ikke har været brandtilsyn, hvordan sikre du brandsikkerheden som leder 
(matrikler med <50 personer og/eller < 10 sovebørn, udflytterbaser, pædagogiske udflugtsmål, busser mv)? 

Angiv dato for brandtilsyn samt for matrikler, såfremt afdelingen har mere end en: 
 
Dagtilbuddet bemærkning: 
 
Sidste brandtilsyn blev afholdt den 10 september 2019 og der var ingen bemærkninger. 
 

Tilsynets bemærkning 
 

 
 

21. Evakueringsøvelse –hvornår er der sidst gennemført evakueringsøvelse med børn?  

Angiv dato: 
 
Den 11. oktober 2019. 
 

Tilsynets bemærkning 
Evakueringsøvelse den 11. oktober blev udsat, men der afholdes 3 gange om året evakueringsøvelse med alle børn. 
Der er evakueringsplan for udflytterbussen og denne har ligeledes været afholdt (der er plan for evakuering og hvornår 
øvelse skal afholdes). 
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22. Legepladsinspektion – Hvornår er det sidst udført og har legepladsinspektionen givet anledning til 

udarbejdelse af en handleplan?   

Angiv dato:  

 
Sidste legeplads inspektion var 14. marts 2014. 
 
I efteråret 2018 blev der etableret ny vuggestuelegeplads, som blev godkendt af tilsynsførende fra Esbjerg Kommune i 
november 2018.  
 
Der udføres legeplads inspektion næste gang i 2020. 
Dagtilbuddet bemærkning:  
 

Tilsynets bemærkning 
Der er foretaget legepladsinspektion den 3/2 2016. Ift. legepladsredskaber på børnehavens del anbefales det at 
kontakte legepladsinspektør, for at få foretaget gennemgang af redskaber (uden legepladsrapport) inden den formelle 
inspektion i 2020. 
 

 

23. Hygiejnebesøg – Hvornår er det sidst udført og hvordan er der fulgt op på hygiejnebesøg?  

Angiv dato: Datoen kendes ikke. 

 
Dagtilbuddet bemærkning: 
 
Næste hygiejne besøg v/ sundhedsplejerske er planlagt til 12. december 2019. 
 

Tilsynets bemærkning 
 

 

24. Hvad er jeres praksis for en sikkerhedsmæssig rundering af legeplads og lokaler?   

Dagtilbuddet bemærkning 
 
Legepladsen gennemgås hver dag, hvor skemaet Legepladssikkerhed – rutinemæssig visuel kontrol udfyldes 
efterfølgende.  
 

Tilsynets bemærkning 
Der foretages daglig rundering af legepladsen ud fra skema.  
Ift. den halvårlige driftsinspektion anbefales det af anvende skema, der også ligger på EKnet. 
 

 
Egenrapport udarbejdet af: Berit Lynghede 
Dato: 14. oktober 2029 
(Besvares af tilsynssted) 


