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Børn & Kultur

Rapport for anmeldt tilsyn 
                       i kommunale afdelinger og selvejende daginstitutioner 

Afdeling/daginstitution: Børnebakken 

 

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.

(Nedenstående udfyldes af tilsynsførende) 

  
 
 

Tilstede fra dagtilbuddet 

Louise Toft Thomsen, Pædagog 
Pia Kaas, Pædagog 
Annemarie Ludvigsen, Pædagogisk leder 
 

Tilsynsførende 

Mette Bjørn, Konsulent, Børn & Kultur, Kvalitet & Udvikling, Kvalitet & Tilsyn 
 

Tilsynsdato 

26.02.20 
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Tilsynets vurdering 
1: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med personalets sammensætning, kompetencer og evalueringskultur 
 
Bemærkning 
Afdelingen har godt fokus på at børn og forældre møder kendte voksne og en genkendelig 
hverdag, hvis medarbejdere er væk fra afdelingen pga. ferie, kursusaktiviteter eller sygdom. 
Anvendes vikarer tilstræbes det at anvende faste vikarer. 
 
Personalet oplever god adgang til kompetenceudvikling både i området og på relevante kurser 
ligesom de ofte bliver opfordret til at deltage på kurser/temamøder mv. Kursusvirksomhed skal 
have relevans for afdelingen.  
Ny viden bliver delt på nedslagsmøder/teammøder og Tabulex, ligesom personalet er gode til at 
kunne bruge hinandens særlige kompetencer indenfor forskellige områder i dagligdagen. 
 
Området og afdelingen har arbejdet med mødedesign og hvilke medarbejder-(grupper), der 
skal deltage i hvilke møder. Etablering af en evalueringskultur, der tilgodeser det pædagogiske 
læringsmiljø – og ikke kun det enkelte barn – er i en opstart.  Der er eksempler på refleksion 
og tilpasnings af læringsmiljø for børnegruppen. Medarbejderne vil gerne arbejde med mere 
systematisk med evalueringskulturen, herunder hvordan tilrettelæggelsen af læringsmiljøet kan  
optimere børnegruppens læring, trivsel og udvikling. 
Yderligere udvikling på området er i dialog med lederen på tilsynet en konsekvent brug af 
sætningen ”evaluering af læringsmiljø” når dette foregår, ligesom der anbefales en systematisk 
feedback til medarbejderne omkring læringsmiljøer fra PL observationer med tilhørende 
feedback. 
 
Afdelingens arbejde med PLM (Styrkede professionelle læringsmiljøer) har styrket den 
professionelle praksis og medarbejderne er blevet yderligere motiveret for at arbejde med data, 
læringsmiljøer mv.. Der ønskes tydelig ramme og rutiner for eks. dataindsamling samt jævnlig 
brug at inspirationshistorier. Ledelsesteamet er på vej med nye dagsordner, der skal støtte op 
om disse ønsker og fastholde PLM. 
 

 
2: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns læring og udvikling 
 
Bemærkning 
 
Der er god opmærksomhed på leg og læring hele dagen både i aktiviteterne og 
hverdagsrutinerne. 
I dialogen om personalets positionering i eks. legen på legepladsen indtages forskellige 
positioner. Udvikling på dette område kan være at medarbejderne fordeler forskellige roller, så 
der både er systematisk inspiration og udvikling af legen samtidig med de mere praktiske 
funktioner sikres på legepladsen. 
 
Der ses god og systematisk brug af Hjernen & Hjertet samt rettidigt opfølgning på eks. 
fokuspunkter. Dialogprofilen udarbejdes årligt på alle børn og bruges bl.a. i systematiske 
forældresamtaler. Omkring sprogvurderinger ligger der faste procedurer for, hvornår disse 
foretages på alle børn. 
 
Der er stor opmærksomhed på at følge børnenes spor og tilpasse aktiviteterne mv. efter 
børnenes interesser, så de får medindflydelse og øget motivation for disse. Børnene opmuntres 
til medansvar for oprydning af legetøj og passe godt på tingene.  
 
Den styrkede læreplan overordnede hovedpunkter som leg og læring hele dagen, 
evalueringskultur og læringsmiljø er der allerede taget godt fat på i afdelingen. Områdets nye 
styrkede læreplan, hvor medarbejderne har være involveret i hele processen ifm. udarbejdelse, 
forventes præsenteret i færdig form april/maj 2020. Læreplanen ses værende i god tråd med 
PLM. 
 
Til brug for evaluering af den nye læreplan anbefales det bl.a. at sikre sig data, der kan 
genbesøges med fokus på: 
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 Hvad sker der i læringsmiljøet, der får børn til at flytte sig? 
o Hvad har vi ændret, der understøtter børn flytter sig? 
o Hvad har vi gjort der motiverer børnene? 

 
 

3: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns trivsel 
 
Bemærkning 
 
Der er høj grad af opmærksomhed på at sikre alle børns trivsel ved bl.a opfølgning i Hjernen & 
Hjertet, Dialogprofiler der indgår i årlige forældresamtaler, TVÆRSmøder mv. 
I afdelingen arbejdes med Fri for Mobberi og Sangglad til understøttelse af trivslen. 
 
Omkring børnemiljø, er der i høj grad fokus på at se på hvilke ønsker og behov børnene har 
omkring deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø set med medarbejdernes observationer og i 
nogle tilfælde ved at spørge børnene.  
Der anbefales, at børnemiljøet systematisk vurderes i et børneperspektiv og børnenes 
oplevelser af børnemiljøet inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. Dette 
kan gøres ved at indsamle data fra børnene ved at spørge dem omkring både det fysiske, 
psykiske og æstetiske børnemiljø og præsentere børnene for (forbedrings)resultaterne af deres 
bidrag. 

 
4: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med overgange  
 
Bemærkning 
Børnebakken arbejder med en høj grad af systematik og kvalitet i alle aspekter omkring 
overgange – både ind i afdelingen, internt og når børnene skal videre i førskole med SMART 
skolestart. Der arbejdes fortsat med at skabe et formaliseret og systematisk samarbejde med 
Dagplejen. Dagplejen er yderst velkomne til at besøge afdelingen. 

 
5: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med forældresamarbejde  
 
Bemærkning 
Der er høj grad af opmærksomhed på at inddrage forældre i forhold til deres børns læring, 
trivsel og udvikling. 
Beskrivelse af det formelle forældresamarbejde er tilgængelig på afdelingens hjemmeside 
ligesom forældre inviteres ind i en række temamøder omkring Forældresamskabelse, der er 
aktuelt for hele området. 
 
Afdelingen har taget hul på hjemmelæringsmiljøer, hvor børn har taget billeder af deres hjem 
og hvem de bor sammen med tilbage i afdelingen. 

 
6: Sikkerhed og hygiejne  
 
Bemærkning 
Der er rent, opryddelig overalt i afdelingen. 
 
Ved observation (se denne nedenfor) på vuggestue så bordplacering tæt på vinduerne. Vær 
opmærksom på, at lysindfaldet falder kraftigt ind i rummene, hvorfor aktiviteter, der kræver 
godt lysindfald bør lægges ved vinduerne (her var også nogle gode vindueskarme der kunne 
bruges at lege på/ved). I dialogen med medarbejderne peges på at der kan være megen varme 
ved disse vinduer, særligt i sommermånederne, hvilket selvfølgelig skal tages med i 
overvejelserne om rummets indretning. 

 
 
Eventuelle straks-henstillinger 

 
Ingen 
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Eventuelle udviklingspunkter 

 
Ingen 

 
 
Observationsrunde 

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

Vuggestuegruppe: 
 
På stuen er 8 børn og indledningsvis 2 voksne + der kommer en til senere. 
De 8 børn er placeret i højstole ved to borde, med en voksen ved hvert, hvor børnene får 
formiddagsmad – skorper og skiveskåren frugt. Der serveres vand i krus til maden og vand står i 
lille kande på bordet. Der er ikke anden service på bordet. Børnene kan selv vælge frugt for en 
dyb tallerken, der præsenteres for dem når de har spist det frugt de har. 
”Jeg vil gerne have du sidder pænt”, ”hvad har du fået til morgenmad”, ”har du også fået 
havregrød”?, ”med rosiner”?, ”Har du også fået rosiner”? ”Bagefter skal vi ud at cykle”, ”Hvad 
skal du have på hovedet”? ”Så skal du ud at vaske hænder bagefter (barnet går selv ud og vasker 
hænder og er det eneste barn, der ses vaske hænder efter maden). 
 
Der er god og alsidig dialog med børnene i en anerkendende tone. 
Børnene er nu ved at være færdige med at spise og går vante ned på et tæppe i lokalet sammen 
med de tre voksne, hvor aktiviteten er at lege med rasleæg. Børnene vælger selv et rasleæg fra 
en lille kuffert ”Har du ombestemt dig”. Der synges nu en sang, hvor et barn får lov til at gemme 
et rasle æg (på maven, under numsen mv). Der er er glad og medlevende aktivitet fra alle 
børnene både i legen og sangen. 
Lokalet er opryddeligt, overskueligt og bærer præg af nylige aktiviteter. Lokalet er indrettet med 
små legezoner.  
Bordene er placeret ud til vinduerne. Det bør overvejes om det er optimal placering, da der er 
mest lys netop her og vindueskarme, der kan bruges til børns legeaktiviteter (dagslysmængde 
falder jo længere væk fra vinduet). 
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Børnehavegruppe: 
 
På denne stue er der 20 børn og 2 voksne (hvoraf en er i skolepraktik). De voksne er placeret ved 
bordet, hvor der leges med perler og hvor halvdelen af børnene deltager. Derudover er børnene 
fordelt i tre andre zoner, hvor der tegnes, spilles på Ipad ligesom en lille gruppe lege med biler på 
gulvet. 
Der er en glad og anerkendende tone. 
Lokalet er også her opryddeligt, overskueligt og inddelt i funktionszoner og med tydelig 
dokumentation (også i børnehøjde) for nylige aktiviteter. 
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 Egenrapport – udfyldes af tilsynssted 

 
 
Faktuelle oplysninger – besvares af tilsynsstedet 

Dagtilbuddets navn  

Børnebakken Øst og Vest 

 
Adresse  

Bådsmandsvænget 1 og Havbakken 3 

 
Tlf. og e-mail  

30224358 anlud@esbjergkommune.dk 

 
Pædagogisk- eller daginstitutionsleder  

Annemarie Ludvigsen 

 
Antal indmeldte 0-2 årige 

36 

 
Antal indmeldte 3-6 årige 

88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anlud@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 pr. medarbejder for de sidste 12 mdr. – for private og selvejende institutioner kan 
sygefraværet enten angives i kalenderdage, arbejdsdage eller i %: 9,7 dage 
 
 
Hvilke overvejelser har dagtilbuddet omkring sygefravær med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdet, for at sikre stabile 
rammer for børnene og pædagogisk kvalitet? 
Vi arbejder med trivsel på nedslagsmøder, teammøder og i hverdagen. Fejrer vores succeser når 
vi er grønne. 
Har fokus på det der virker. 
Snakker grundlæggende antagelser, som ”Man er mere syg når man arbejder i en daginstitution” 
Vi forsøger så vidt muligt at sætte en vikar på når der er medarbejdere væk. Det skaber 
forudsigelighed og de skal ikke stresse over manglen på personale. 
 
Tilsynets bemærkning 
 
Afdelingen arbejder med at børnene (og deres forældre) skal møde kendte voksne, enten ved at 
flytte de voksne eller fordele børn på stuer, hvor de kende de voksne. Der er fokus på at skabe 
en for børnene genkendelig hverdag, hvor de er i et trygt og nærværende miljø. Dette kan ske 
ved at nogle tilfælde at nedprioriterer planlagte aktiviteter. 
Medarbejderne er fleksible mht. arbejdstid og er gode til at hjælpe til hinanden med en time eller 
to. Er der brug for vikarer, anvendes om muligt faste vikarer. 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi har en på PLM,  
en på diplom i leg, læring og kreativitet, 
en på ordblindekursus. 
Vi arbejder med Sangglad og personalet har fået et kompetenceløft/ekstra uddannelse. 
Vi arbejder målrettet med de styrkede læreplaner, hvor vi i ledelsesteamet til hvert nedslagsmøde har udarbejdet et 
PowerPoint oplæg med et emne. 
Vi arbejder med evaluering ud fra skema i bogen, vi har arbejdet med barnets leg, læst artikel om emnet. 
På teammøder arbejder vi med strukturen – hvor vi kigger på personalets placering, læringsmiljøet og trivslen blandt 
personalet. Senest har vi haft fokus på teamsamarbejde, læst artikel om emnet, snakket jobrotation og hvordan vi 
skaber et højt ydende team. 
 
 
Tilsynets bemærkning 
 
Personalet oplever at der er god adgang til at komme på kursus og bliver kontinuerligt 
præsenteret for muligheder. Medarbejderne peger særligt på PLM (Styrkede professionelle 
læringsmiljøer), som have være meget givende for opkvalificering af praksis. Det er muligt selv 
at ønske at komme på kursus ligesom medarbejdere kan blive opfordret til at søge forskellige 
kurser. Der er oftest dialog om, hvilken værdi kursustilbuddet kan have for afdelingen. 
 
Viden fra kursusvirksomhed bliver delt på nedslagsmøder og referater fra disse møder findes på 
Tabulex. Hvis man som medarbejder, gerne vil have udbygget yderligere viden konsulterer man 
kollega – evt. ved at komme på besøg med lille børnegruppe. 
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3. På hvilken måde er der organisatorisk etableret en evalueringskultur?  

Fx: mødestrukturer, observationer/feed back, dialog/refleksioner    
Dagtilbuddets bemærkning: Vi har brugt materialet fra EVA ”Redskab til selvevaluering” og ”Evaluerende pædagogisk 
praksis” 
Vi laver SMTTE-modeller, som skaber klarhed over udfordringen og evaluerer løbende. 
Ligeledes udarbejdes fokuspunkter og noter i Hjernen og Hjertet. 
Vi har i ledelsesteamet arbejdet med mødedesign. 
Vi har lavet en dag til børnerelateret arbejde, set på deltagere, tidspunkt, indhold. Har udarbejdet dagsordner til møder. 
Vi har gennem Sangglad skabt en kultur, hvor sangsamlinger er blevet evaluerede via vores sangkonsulent. 
 
 
Tilsynets bemærkning 
 
Pædagogerne går fra hver anden uge, hvor der eks. udarbejdes SMTTE-modeller (Børnerelateret 
tid). Ofte for det enkelte barn eller på børnegrupper. Der er i det hele taget arbejdet meget med 
mødedesign og hvilke medarbejdergrupper der skal indgå i de enkelte møder. 
 
Leder peger eksempler, hvor der er arbejdet med data og hvor dette har givet anledninger til 
ændringer i både læringsmiljøer, strategi for børn der bider og bemanding på givne tidspunkter.  
 
Det er ikke helt klart for medarbejderne, hvordan der systematisk evalueres på eks. 
læringsmiljøet og hvordan indhentet viden kan bruges fremadrettet i det pædagogiske arbejde. I 
dialog med lederen er der evaluering på flere ting, men selve ordet evaluering skal måske 
systematisk anvendes så det er klart for alle, hvornår det er vi evaluere. 
  

 
 
4. Hvordan er der fulgt op på metoder og indhold fra kompetenceudviklingsforløbet - Styrkede professionelle 
læringsmiljøer?  
Dagtilbuddets bemærkning PLM er blevet en helt naturlig del af Børnebakkens hverdag. 
Vi har fokus på at indsamle data. 
Udarbejder modeller, hvor vi indsamler data (eks. hvem leger sammen i storgruppen) 
Vi reflekterer løbende over vores mindset. 
Vi har udarbejdet dagsordner i ledelsesteamet, som nu skal ud og leve i praksis. 
Jeg har som leder haft fokus på den enkelte medarbejders kompetencer, hvor jeg gør et øget brug af disse. 
Jeg har haft fokus på medledelse, hvor medarbejdernes kompetencer bruges til fordel for kerneopgaven (trivsel, læring 
og trivsel) 
Jeg har som leder haft øget fokus på teamsamarbejdet. 
Vi har skabt et samarbejde med forældrene, hvor nysgerrige spørgsmål og dataindsamling er i fokus. 
Vigtigst har vi skabt en fælles kultur hvor børnene inddrages. 
 
 
Tilsynets bemærkning 
 
 I PLM har skabt et fælles udviklende sprog og justering af praksis.  Ordet ”open mindset” kontra 
”fixed mindset” har åbnet op for mulighed for at være nysgerrige på hinandens praksis og gjort 
det nemmere og mere legalt at sparre med kolleger omkring forskellige udfordringer og hvordan 
disse kan tackles. 
 
Indsamling af data er har været med til at give nye perspektiver og fakta, som ikke er set ved 
hidtidig praksis. Dette giver en kvalificering af det professionelle arbejde, som er med til at 
inspirere til  at ”gøre mere af dette”. Medarbejderne vil gerne have rutine, der giver yderligere 
udvikling på brug af data eks med en tydeligere ramme for hvornår, med hvem og hvor tit, så 
praksis omkring dette fortsat sikres. Der nævnes ønske om flere inspirationshistorier omkring 
data, eks. på nedslagsmøder. Dette er på vej, med de dagsordner, der er udarbejdet i 
ledelsesteamet og som der nævnes skal ud at leve i praksis. 
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5. Hvordan er der arbejdet med retningslinjer for magtanvendelse, og hvornår er dette sidst sket?  
Dagtilbuddets bemærkning Vi arbejder løbende med retningslinjer for magtanvendelse. 
Sidst på teammødet i vuggestuen. 
Vi har gennemgået dem på personalemøde medio 2018. 
Alle opfordres til at læse i vores MED-mapper hvor der også er litteratur omkring det, redigeret 2017. 
På seneste nedslagsmøde, havde vi en gennemgang af vold og seksuelle overgreb, der snakkede vi også vores rolle og 
hvilken magt vi sidder med. Hvor vigtigt det er at vi har en øget opmærksomhed på emnet, bla. via øget viden. 
 
Tilsynets bemærkning 
 
Ikke drøftet 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Det foregår gennem hands on oplæring med deres kolleger på stuen. 
Det gennemgås når det er relevant og skal bruges. 
Louise Toft Thomsen er vores IT superbruger. 
Tilsynets bemærkning 
 
Ikke drøftet 
 

 
 
 
 
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 arbejder systematisk med indsamling af data, udarbejdelse af SMTTE modeller på 
læringsforløb. 
Læringsmiljøet – fysisk hvor vi til stadighed udvikler det bedste læringsmiljø, opdeling med små rum i rummet, 
legetøjets placering, rummenes funktion,  
Læringsmiljø, hvor vi har barnets perspektiv i centrum. Lytter til dem, både deres verbale og non verbale sprog. 
Vi har fokus på legens betydning, opdeler børnene i mindre grupper (alder, udvikling, køn) 
Følger børnenes spor i legen, observerer dem og bliver inspireret af dette, har fokus på bevægelse i legen (cykler, løber, 
løbecykler, legepladsen osv.) 
Sangglad er vores DNA og dermed et vigtigt læringsmiljø, med sangsamlinger flere gange ugentligt. 
Digitale fokus, har vi via vores digitale superbruger, ved at inspirere hinanden og have fokus på at bruge det i 
hverdagen. 
Tilsynets bemærkning 
 
 
Der er god opmærksomhed på at læring foregår hele dagen, både i legen, aktiviteterne og 
hverdagsrutinerne. Dialog om medarbejdernes positionering i leg eks. på legepladsen, hvor 
medarbejderne ser at børnene søger dem, hvis de sætter sig ned i sandkassen eller de indgår 
med en rolle, hvis børnene er optaget af en leg (når der eks. leges restaurant) og ryger ud igen 
”hvis vi ikke er interessante nok”. Enkelte gange går de voksne forrest og leger eks flyvemaskine 
med de oplevelser en sådan kan få på rejsen, hvilket får børn til at følge og få ny inspiration til 
måder at lege på. Disse legemomenter, hvor de voksne går forrest opstår spontant og er ikke 
tilrettelagt. 
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8. Hvordan inddrages og analyseres data i forbindelse med tilrettelæggelse af læringsmiljøet?  
Dagtilbuddets bemærkning 
Børnenes udgangspunkt vigtigt, hvad siger de? Hvad oplever de? 
Forældrene som en vidensbank. 
Vi arbejder med øget viden på nedslagsmøder, teammøder, stuemøder som giver øget viden om emner (leg, 
læringsmiljø, evaluering mm.) som skaber grundlag at skabe en øget kvalitet i læringsmiljøet. 
Vi reflekterer i fællesskab, både i dagligdagen og på møder. 
Vi arbejder med at undre os over grundlæggende antagelser (hvad kan vi forvente af børnene? Hvordan skaber vi de 
bedste hverdagsrutiner) udfordre plejer. 
 
Tilsynets bemærkning 
Data med børnene som udgangspunkt høres ofte som praksisfortællinger. Data har også givet 
ændringer i læringsmiljø (se pkt. 3). 
 

 
9. Hvordan arbejder dagtilbuddet målrettet med progressionen i barnets læring og udvikling?  
Fx: Vurderinger, opfølgning, SMTTE, fokuspunkt, tværfagligt, forældreinddragelse 

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi gør brug af Hjernen og Hjertets redskaber – eks. fokuspunkt. 
Ud fra det enkelte barns kompetencer afdækker vi behovet for et læringsmiljø (sprog = fokusord og en kuffert med 
sprogøvelser med hjem i weekenden) 
Bevægelse = sparring med ergoterapeut, løbecykler, cykelture, gåture i nærmiljøet og leg med børnene på legepladsen. 
(Har eks. lavet en SMTTE-model der handlede om at lære at hoppe) 
Vi afholder TVÆRS møder med relevante samarbejdspartnere og forældre. 
Vi skaber et fælles læringsmiljø med forældrene, ved at have fokus på åbenhed – ugentlige beskrivelser mundtligt, dele 
faglige refleksioner (Eks. at børnene har en kuffert med hjem med aktiviteter som er dem der også arbejdes med i 
Børnebakken. 
 
 
Tilsynets bemærkning 
Der er rettidig opfølgning på fokuspunkter i Hjernen & Hjertet 
Dialogprofiler udarbejdes årligt på alle børn 
Der vurderes på barnets sprog når det er 3 år og 3 mdr., og løbende, hvis der ses udfordringer. 
 

 
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 har dialoger med børnene, oftest i hverdagen (eks. ved spisning) eller strukturerede hvor vi stiller børnene planlagte 
spørgsmål (Sangglad hvad er det? Spørgsmål om leg og venner) 
I vuggestuen følger vi barnets spor og afkoder deres non verbale sprog. 
Vi laver skemaer, hvor vi får en øget viden om det enkelte barn/børnegruppen (legerelationer – hvem leger med hvem) 
Så vi efterfølgende kan tale med børnene om emnet på en mere kvalificeret måde. 
Vi arbejder med det fysiske læringsmiljø, forenkler tilbuddet på hylderne, inddrager børnene i hvilke interesser de har og 
inddrager dem også i at rydde op og passe på de ting vi har. 
Tilsynets bemærkning 
 
Personalet er meget opmærksomme på at følge barnets interesser og spor. ”Vi er begyndt at 
spørge børnene om indretning” ligesom der arbejdes på at give børnene ejerskab for at legetøjet 
kommer på plads efter endt leg og der bliver passet på legetøjet. Medarbejderne er spørger 
løbende omkring børnenes interesser og er begyndt at nedskrive børnenes svar. 
 
De ændringer det giver i tilpasning af aktiviteter og læringsmiljø anbefales præsenteret for 
børnene, så de ser, at de har medindflydelse på egen hverdag. 
 

 
11. Hvordan er jeres procedure for at foretage sprogvurdering?  

Dagtilbuddets bemærkning 
Proceduren er ved at blive etableret.  
Det er de ansatte i børnehaveafdelingerne der har ansvaret. Det skal vurderes når barnet er 3 år og 3 måneder. 
Personalet synes det er ”svært” at få børnene til at koncentrere sig, billederne er gamle og svære at afkode. 
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Men de øver sig og får det bedste resultat ud af det. 
 
Tilsynets bemærkning 
Ikke drøftet 
 

 
 
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 
De styrkede læreplaner og PLM går hånd i hånd hos os og kan ikke adskilles. 
Vi har siden juli 2018 arbejdet med læreplanerne. 
Først på ledelsesniveau med kursusdage hvor vi fik udarbejdet vores fælles visioner  
Herefter havde vi en pædagogisk lørdag hvor personalet deltog i at udforme målene til de 6 læreplanstemaer.  
Vi arbejder med emner på nedslagsmøder: Leg, evaluering, læringsmiljø. 
Vi arbejder generelt med emnerne i hverdagen (hvad er dannelse af børn, hvordan skaber vi det bedste 
forældresamarbejde mm.) 
Det er en løbende proces som vi skal arbejde med mange år frem i tiden. 
 
Punkt 2 har jeg også beskrevet det. 
 
 
Tilsynets bemærkning 
Det forventes at personalet bliver præsenteret for områdets nye styrkede læreplan i april/maj 
2020. Medarbejderne har været involveret i processen med udarbejdelse af indhold undervejs og 
arbejder allerede med leg og læring hele dagen, evaluering og læringsmiljø. 
 
 

 
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 
Øget fokus på evaluering – at vi indsamler data, reflekterer både før, under og efter læringsforløbene. 
Læringsmiljøer – At vi skaber det bedste fysiske miljø for børnene (plads til bevægelse, stille aktiviteter), det er deres 
arbejdsplads hvor de tilbringer mange timer.  
Udvikler et læringsmiljø, hvor læring (i et bredt perspektiv) er i fokus. Hvor vi arbejder med det sociale (Fri for mobberi, 
Sangglad), med dannelse (hvordan taler vi sammen og hvad er vigtigt vi giver børnene med i livet) 
Børneperspektiv at børnene er med til at bestemme og deltager i så mange aktiviteter som overhovedet muligt. Vi skal 
som medarbejdere have børnene til at deltage i eget liv. 
Forældresamarbejde: Bruger meget tid på forældrerådsmøder til at inddrage forældre og høre deres holdninger.  
Forældrefællesskaber et tema vi har øget fokus på via oplægsaftner med inddragelse og sideløbende arbejder vi med det 
i på nedslagsmøder. 
 
Tilsynets bemærkning 
Ingen bemærkninger 
 

 
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 
Vi evaluerer løbende – har meget fokus på at skabe en evalueringskultur. 
Bruger Hjernen og hjertets modeller, SMITTE modeller, evalueringshjul. 
Vi evaluerer i hverdagen, stiller nysgerrige spørgsmål og indsamler data, på møder, hvor vi evaluerer børnenes læring, 
trivsel og udvikling. 
Evaluering de læringsforløb vi etablerer. 
Evaluerer på vores egen rolle og hinandens. 
Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere er også en metode til at evaluere vores praksis. 
 
Tilsynets bemærkning 
Det er vigtigt at kunne genbesøge de data, der evt. indhentes ved i den løbende evaluering, 
særligt i forhold til: 

 Hvad sker der i læringsmiljøet, der får børnene til at rykke sig? 
o Hvad har vi ændret, der understøtter at børn flytter sig? 
o Hvad har vi gjort der motiverer børnene? 
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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 
Vi udarbejder TOPI en gang årligt, hvor vi systematisk ser på alle børns trivsel. Vi afholder samtaler med alle forældre 
mindst en gang årligt, som også skaber mulighed for at tale om overstående (Ud fra dialogprofil) 
Vi udarbejder ressourceprofil ved manglende trivsel/udvikling hos barnet. Vi udarbejder fokuspunkter. 
Ved øgede udfordringer udarbejder vi DPU. 
Vi afholder TVÆRS-møder hvor vi sparrer med eksterne samarbejdspartnere og forældre. 
Vi forholder os til om det enkelte barn skal sprogvurderes. 
Vi laver en plan for det enkelte kommende skolebarns udvikling via samtale med forældre, overlevering til 
skolefritidsordning og skole. 
 
Vi arbejder med Fri for mobberi og Sangglad som nogle af de initiativer der skaber trivsel. 
 
 
 
Tilsynets bemærkning 
 
Der er god systematik omkring at sikre alle børns trivsel. Forældre inddrages løbende og 
relevante samarbejdspartnere inddrages efter behov. 
 

 
 
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 
Vi tager udgangspunkt i den børnegruppe vi har.  
Tilrettelægger dagen, så der er et læringsmiljø med fokus på det hele barn (sprog/sang, motorik, udeliv/legeplads, 
bevægelse vilde/stille, fordybelse/koncentration, spontane/planlagte aktiviteter, selvvalgte/planlagte aktiviteter. 
Vi inddrager børnene, spørg dem og ser på hvad de fortæller uden ord, indsamler data, spørg forældrene – som jo 
kender børnene bedst. 
 
Vi har fokus på det fysiske læringsmiljø, også med inddragelse af børnene. 
 
 
Tilsynets bemærkning 
 
Der er rigtig god opmærksomhed på at følge hvilke ønsker og behov børnene har – både i 
vuggestue og børnehave. Denne opmærksomhed bliver omsat til at tilpasse aktiviteter, 
læringsmiljø og trivsel bl.a. i Fri for Mobberi. 
Børnenes perspektiv anbefales yderligere inddraget via systematisk indsamling af data og 
inddrage børnene i, hvor de har været medbestemmende som led i deres demokratiske 
dannelse.  
 

 
 
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 
Nye forældre inviteres på besøg og ser Børnebakken. Når barnet starter tager vi en snak omkring barnets behov osv. 
Vi har udarbejdet en pjece til nye forældre (skal lige laves til lille pjece) 
Fra vuggestue til børnehave, besøg i børnehaven inden start, overleveringssamtale med forældrene og pædagoger fra 
vuggestue/børnehave. 



 Side 13 af 14

Fra dagpleje til børnehave, det er ikke så formaliseret endnu, men det arbejder vi på i Hjerting. Dagplejerne er altid 
velkomne til at komme på besøg. Vi holder enkelte overleveringer. 
Børnehave til skole, SMART skolestart. Storgruppen på skolen en dag ugentligt, øst/vest børn sammen en dag ugentligt, 
en formiddag hvor de er samlet i hver deres hus. 
Overleveringsbeskrivelser udarbejdes, gennemgås med forældrene og sendes til skolen. Hvis et barn har brug for det, 
laver vi en mundtlig overlevering, kan også være med forældrenes deltagelse. 
Forældreaften, hvor deltager en fra skolen/fritteren. 
 
Tilsynets bemærkning 
 Der er høj grad af systematik omkring alt fra barnets opstart i afdelingen, hvor forældre 
inddrages for at sikre en god start. Interne overgange kvalificeres med små besøg i børnehave 
med personale fra vuggestuen, så barnet får en tryg overgang. Videre gang i skolen er 
systematisk både i form af overleveringssamtaler, besøg på kommende skole sammen med 
børnene, præsentation af medarbejder fra førskole for forældrene mv. 
 

 
 
Forældresamarbejde – besvares af tilsynsstedet 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Når et nyt barn starter udleveres følgende: 
Indsats om tidlig udvikling og læring 
Forældreportalen 
GDPR 
Børnebakkens åbningstider 
Hvordan bruges tabulex. 
”Kan selv, vil selv” 
(Snart pjece om Børnebakken) 
 
Ud over dette informeres de løbende på tabulex. 
Personalet laver hverdagsbeskrivelser, planer for dagen/ugen/måneden, arrangementer osv. 
Jeg informerer løbende om nyheder, arrangementer, tiltag osv.  
 
  
 
Tilsynets bemærkning 
 
Stor opmærksomhed på at inddrage og informere forældre om rammerne for 
forældresamarbejde. 

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

Fx: Hjemmelæringsmiljø, forældresamtaler, læringsmål. 
Dagtilbuddets bemærkning  
Via daglig orientering, løbende samtaler, planlagte samtaler, forældremøder hvor medarbejderne fortæller/viser film om 
børnenes hverdag osv. 
Via minimum en årlig samtale ud fra dialoghjulet. 
TVÆRS-møder. 
 
 
Tilsynets bemærkning 
 
Børnebakken informerer på Tabulex, hvilke fokusord og emner der pt. arbejdes med. 
 
Der er begyndende tiltag omkring hjemmelæringsmiljøer. Senest fremhæves at børnene har fået 
IPad med hjem (i dialog med forældre), hvor de skulle tage billeder af deres hjem, deres 
værelse og hvem der bor i huset. Billederne er taget med tilbage, hvor børnene har fortalt om 
disse billeder. 

 
 
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)? 
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Angiv dato for brandtilsyn samt for matrikler, såfremt afdelingen har mere end en: 
 
Dagtilbuddet bemærkning: 1/6 2018 på Bådsmandsvænget og Havbakken. 
Intet at bemærke. 
Vi skal have tilsyn igen tirsdag 25/2 2020 
 
Tilsynets bemærkning 
 
 
Ingen bemærkninger 

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

Angiv dato: Endnu ikke udført. 
Planlægges snarest. 
 
Tilsynets bemærkning 
 
Det er aftalt på tilsynet at der senest med udgangen af marts 2020 er afholdt evakueringsøvelse med børn i 
Børnebakken. 
 

 

22. Legepladsinspektion – Hvornår er det sidst udført og har legepladsinspektionen givet anledning til 
udarbejdelse af en handleplan?   
Angiv dato: 11/10 2019 i begge huse. 
 
Dagtilbuddet bemærkning:  
Mindre anmærkninger begge steder, som er blevet udbedret 
 
Tilsynets bemærkning 
 
Dialog på tilsynet om at både legepladsrapport og handleplan for evt. udbedring skal findes på afdelingens hjemmeside 
Er anmærkninger udbedret som her, skal det fremgå af handleplanens status. 

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

Angiv dato: Maj 2017. 
Vi har en ny aftale 4/3 2020 
 
Dagtilbuddet bemærkning: 
 
Tilsynets bemærkning 
 
Ikke drøftet 

 
24. Hvad er jeres praksis for en sikkerhedsmæssig rundering af legeplads og lokaler?   
Dagtilbuddet bemærkning Daglig rundering, praksis er at det er den der møde kl 7:30 i begge huse der laver 
runderingen. 
 
Tilsynets bemærkning 
 
Der udarbejdes skema dagligt for runderingen både i Børnebakken Øst og Børnebakken Vest. 
 

 
Egenrapport udarbejdet af: Annemarie Ludvigsen 
Dato: Afsluttet d. 24/2 2020 
(Besvares af tilsynssted)
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