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Børn & Kultur 

 

Rapport for anmeldt tilsyn 
i kommunale afdelinger og selvejende daginstitutioner 

Afdeling/daginstitution: Børnehuset Guldager 

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 egen rapport. 

(Nedenstående udfyldes af tilsynsførende) 

Tilstede fra dagtilbuddet 

Tina Hansen, Pædagog og Julie Lykkedegn, Pædagog 
Mette Tranberg Christensen Pædagogisk leder 

Tilsynsførende 

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

Tilsynsdato 

22.01.20 
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Tilsynets vurdering 
1: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med personalets sammensætning, kompetencer og evalueringskultur 
 
Bemærkning 
 
Det prioriteres at anvende faste vikarer ved medarbejderes fravær, så både børn og forældre 
møde kendte voksne. 
 
Der opleves god adgang til kompetenceudvikling i Børnehuset Guldager og når der skal flere 
afsted ses der også på om relations dannelse kan styrkes ved at sende eks. to medarbejdere 
afsted der kender hinanden knap så godt. Ny viden bliver delt på nedslagsmøder og der ses på, 
hvordan ny viden kan være til gavn i hele huset med konkrete aktioner. 
 
Børnehuset er godt i gang med evaluering via nyt mødedesign, hvor pædagoger går sammen 
for at evaluere både fysiske og procesorienterede læringsmiljøer. Det sikres at der godt 
grundlag for evaluerer netop læringsmiljøer ved at anvende nedskrevne data, video og billeder 
som understøttelse af hvordan læringsmiljøet bidrager til børns læring. 
Det anbefales. efter observation ved tilsynet af her samling, at sikre evaluering går på tværs i 
hele huset, så gode resultater med børns engagement og motivation bliver at se på alle stuer.  
 
Der opleves en stor opmærksomhed omkring læringsmiljøer og et dynamisk mindset omkring 
hvad er det vi gør der virker – det huset måske selv beskriver som ”En styrket professionel 
bevidsthed”. 
 

 
2: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns læring og udvikling 
 
Bemærkning 
Der er høj grad inddragelse af børn i alle aktiviteter og rutiner hele dagen og der ses en stor 
forståelse af børn lærer hele dagen.  
I forhold til leg er der pt. fokus på at nogle børn måske har brug for lidt vildere lege og forsøge 
at sætte så få rammer for dette uden at nogle kommer til skade. 
 
På legepladsen fornemmes ikke helt samme struktur som i øvrigt i løbet af dagen. ”Vi cirkler 
lidt rundt”, hvorefter personalet positionerer sig i legen. Det kan anbefales at se på strukturen 
netop her, - skal de voksne have forskellige roller enten som opsyn- eller fordybelsesperson? 
 
Omkring dataindsamling -uanset indsamlingsmetode – skal det sikres at disse data bliver 
fastholdt og kan genbesøges. 
 
Der skal sikres en struktur, så fokuspunkter bliver fulgt op rettidigt. 
 
Børnenes perspektiv bliver der lagt mærke til og fulgt, både ved at iagttage og spørge børnene, 
men også ved dialog mellem personalet. Et godt eksempel herpå er ”badning af toiletruller” 
som beskrevet i Egenrapporten pkt. 4. 

 
3: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns trivsel 
 
Bemærkning 
 
TOPI laves på alle børn en gang årligt ligesom der er opmærksomhed ved at lave fokuspunkter. 
Der arbejdes med TVÆRS og ved behov inddrages ressourcepersoner i huset. 
 
Et godt børneliv bliver understøttet med struktur, ro og nærvær. Roen bliver understøttet med 
indretning af de fysiske læringsmiljøer og nedbringelse af støj via struktur og indretning . 
 
Det anbefales at indhente børnenes vurdering af børnemiljøet. 
 

 
4: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med overgange  
 
Bemærkning 
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Der er høj grad af systematik og opfølgning på børns overgange, både når de skal ind i 
Børnehuset, internt og når de skal videre i skole. 
 
Det prioriteres at besøge alle skoler, som der afgives børn til ligesom dette følges op af 
overleveringsamtaler hvor det vurderes hensigtsmæssigt. 

 
5: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med forældresamarbejde  
 
Bemærkning 
Der er tydelig beskrivelse af det formelle forældresamarbejde på hjemmeside. 
Der er daglig dialog og afdelingen er kommet rigtig godt i gang med hjemmelæringsmiljøer, 
hvor forældre kan få inspiration til, hvordan de kan støtte op om barnets læring og udvikling 
med en rød tråd mellem afdeling og hjem. 
 

 
6: Sikkerhed og hygiejne  
 
Bemærkning 
Institutionen fremtræder opryddelig og ren. Rigtig godt fokus på hygiejne med regelmæssig 
afspritning og rengøring mv. 
 
Sikkerhed ingen bemærkninger. 
 

 
 
Eventuelle straks-henstillinger 

 
Ingen 

 
 
Eventuelle udviklingspunkter 

 
Ingen 

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

Børnehavestue 1:  
 
På stuen er 1 medarbejder og 16 børn 
 
”Vi skal lige rydde op, så vi kan holde samling” ”Hvis jeg lige tager det her, rydder du så det der op”? 
Et af børnene vil gerne holde samling på en anden stue, hvor barnet er i gang med en rigtig god leg med et 
barn derfra. Det må barnet rigtig gerne. 
Børnene sætter sig på tæppet til samling undtagen et enkelt barn, der får lov at sidde ved et bord nærved. ” 
”Kan I se der er en voksen” (der bliver peget på den tilsynsførende) ”Vi kan spørge efter samlingen, hvad hun 
laver her”. 
”Efter samlingen må man selv vælge om man vil lege på legepladsen eller man vil lege inde” 
Der kommer endnu en medarbejder og et barn ind på stuen. 
Der synges nu ”Goddag og hej med dig” og der tages en kugleramme frem, så børnene kan tælle hvor mange 
der er her og prøve at huske navnene på de børn der ikke er der. 
”Er der nogen der kan huske, hvad vi må efter samling”. Der er nu gået 15 minutter og der sidder en håndfuld 
børn, der har svært ved at sidde stille længere efter der har været lidt uro mellem dem de sidste minutter. 
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Herefter slutter samlingen. På stuen opleves et anerkendende sprog med ” jeg vil gerne have”, ”Jeg kommer og 
hjælper dig”. En stor del af børnene vælger nu at de vil ud at lege. 
 
Børnehavestue 2: 
 
Her er 18 børn og 3 voksne. 
Her bliver læst historie i samlingen, hvor børnene er aktivt inddraget i fortællingen. Historien handler om 
popcorn og nu skal alle lege en leg, der hedder Popcorn, hvor børnene leger de er popcorn i forskellige stadier 
af popningen. Så bliver der sagt stop undervejs i popningen og de andre børn skal nu gætte, hvad barnet er ved 
poppe til (er det en der skal lave karate, kramme mv). Både børn og personale er meget engagerede i 
samlingen. Herefter slutter samlingen. 
 
I vuggestuen har børnene lige fået formiddagsmad og deles nu op på stuen, hvor et hold skal på legepladsen, 
mens andre leger inde. 
 

  
 

 

 

  
 
 

Små fysiske læringsrum i vuggestuen 

Små rum i det store fællesrum: 
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                                            Egen rapport – udfyldes af tilsynssted 
 
 
Faktuelle oplysninger – besvares af tilsynsstedet 

Dagtilbuddets navn  

Børnehuset Guldager 

 
Adresse  

Jacob Sørensens vej 1, 6710 Esbjerg V 

 
Tlf. og e-mail  

76167030/21457358   mec1@esbjergkommune.dk 

 
Pædagogisk- eller daginstitutionsleder  

Mette T. Christensen 

 
Antal indmeldte 0-2 årige 

13 

 
Antal indmeldte 3-6 årige 

44 

 
 
     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 %: 
 
9,0 
Hvilke overvejelser har dagtilbuddet omkring sygefravær med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdet, for at sikre stabile 
rammer for børnene og pædagogisk kvalitet? 
 
Vi har i området en aftale med FYS PRO – alle fastansatte har mulighed for at bestille tid en gang 
i måneden til massage/vejledning til øvelser. Samtidig kan de kontaktes ved akut opståede 
fysiske skader. Det har betydet at medarbejderne hurtigere bliver behandlet og dermed kortere 
sygemelding. 
I områdets MED udvalg har vi stor fokus på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø – ved 
kontinuerligt at have det med på dagsordenen og særlige fokusområder i løbet vaf året. 
Der afholdes omsorgs samtaler og der tages hånd om eventuelle problemstillinger. 
Mette PL har fokus på tillidsbasseret ledelse – opmærksom på den enkelte medarbejders trivsel, 
oplever at medarbejderne bruger Mette både i forhold til at skabe overblik, planlægning, sparring 
og når de ønsker at ventilere.  
Vi har en høj social kapital, dokumentation fra DBA og dialoger med medarbejderne. Vi er meget 
bevidste om vigtigheden af, at forudsætningen for at sikre stabile rammer for børnene og 
pædagogisk kvalitet afhænger af de professionelle fællesskaber/relationer i samspil med et 
effektivt samarbejde og arbejdsforhold der skaber trivsel både for børn og voksne. 
Vi har siden nov. 2018 haft fokus på kompetenceudvikling i at styrke de faglige fællesskaber og 
samarbejdsrelationer i at løfte kerneopgaven. 

mailto:mec1@esbjergkommune.dk
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Vi planlagde i samarbejde med 2 pædagogiske konsulenter fra pædagogisk enhed en aften med 
udgangspunkt i forskellige problemstillinger i at styrke det fremadrettede samarbejde. 

1. Hjælp til at forandre kulturen i huset, så vi bliver bedre til at kommunikere med hinanden 
- så vi taler til hinanden og ikke om hinanden. Undgå misforståelser. 

2. At få nogle redskaber til, at få modet, når vi konfrontere hinanden med ting vi er 
utilfredse med/undrende overfor. Tillid til at de beslutninger vi træffer ligger der en 
overvejelse bag og bakke hinanden op i situationen. 

3. Hvordan vi lære at se hinandens forskelligheder og bruge forskellighederne til at styrke 
og højne den pædagogiske praksis i Guldager. En lærerig og udviklende proces som vi 
kalder ”Professionelle fællesskaber” hvor alle bidrager aktivt og som fortsat er i gang.  

Vi har udarbejdet smittemodeller og dialoger om fokus ord, det er en længere udredning som vi 
kan være i dialog om på dagen til tilsynet.  
Der afholdes vitaliserende samtaler, (udviklet af lederteamet med udgangspunkt i de 
pædagogiske lærerplaner – arbejdsmiljø og relationer) med henblik på at skabe psykologisk ilt til 
den enkelte medarbejder. Se materialer til tilsynet 
Vi bruger faste vikarer og mødeplanen justeres til hver uge så det hænger sammen på begge 
teams og som et helt hus. 
  
Tilsynets bemærkning 
Ikke drøftet 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
- Alle pædagoger har været på PLM 
- Tina har taget Diplom modul i Leg, kreativitet og læring (Lego fonden) 
- Tina & Pernille har været på et 2 dages kursus i Leg & kreativitet 
- Alle deltager så vidt muligt på Esbjerg kommunes temadage (pædagoger og 

medhjælpere) 
- Vivi (OTR/FOA) er et par gange om året afsted på kursus 
- Julie (AMR) er to gange årligt afsted på Kursus i arbejdsmiljø – sidst i Odense på 

heldagskursus i Stress og psykisk arbejdsmiljø  
- Lene (IT) deltager i kursus hvis det er relevant, samt er hun på uddannelsen i tidlig 

opsporing i forhold til ordblinde børn.  
- Anette og Pernille har været på PAS undervisning (4timer) Viden om hvad adoption 

indebærer for både børn og voksne – viden som også kan bruges ift. for tidlig fødte børn 
og traumatiske oplevelser. 

- Halla har taget børne Yoga kursus bevis  
- Nyt tiltag i området 2019, som tilbyder jobrotation på forskellige måder, hvilket både kan 

kompetenceudvikle og videns dele 
 
Tilsynets bemærkning 
Medarbejderne oplever god adgang til kompetenceudvikling, dette gælder alle medarbejder 
kategorier. Der tænkes også udvikling af relationer personalet imellem, når medarbejdere er på 
kompetenceudvikling, så der ofte bliver sendt flere afsted og med kolleger, så man ikke kender 
allerbedst. 
 
Viden bliver delt i huset. Viden bliver brugt på stuerne og delt på nedslagsmøder, hvor det også 
bliver drøftet hvordan ny viden og kompetencer omsættes til at blive brugt i hele huset. 
 
Omkring PLM har pædagogerne holdt oplæg for hinanden og brugt hinanden ift. 
aktionslæringsforløb. 
 
I samarbejde med Pædagogisk Enhed er kørt et forløb omkring Styrkehuse, hvilket bl.a. har 
givet større åbenhed personalet imellem og fællesskab mellem børnehave og vuggestue. 
 

 
 



 Side 7 af 13 

3. På hvilken måde er der organisatorisk etableret en evalueringskultur?  

Fx: mødestrukturer, observationer/feed back, dialog/refleksioner    
Dagtilbuddets bemærkning 
Vi har arbejdet meget på nedslagsmøder (personalemøder) og teammøder omkring 
evalueringskulturen i at blive klogere på vores pædagogisk praksis. 
Vi har fokus på dialoger, feedback, egne og hinandens refleksioner, det at være nysgerrige på 
hinandens kompetencer, forståelser og pædagogisk praksis. 
Vi gør brug af de faglige redskaber som anvendes i materialerne for den styrkede læreplan f.eks 
De tre trin og fra PLM: Fokusspørgsmål og undersøgelsesspørgsmål 
Børnehave temaet arbejder med at udvikle en ny evalueringskultur, i ønsket om en forbedret 
struktur i hverdagens evaluerings procedurer.  
 
Tilsynets bemærkning 
 
Børnehuset Guldager arbejder med nedskrevne data, video og billeder som understøttelse af, 
hvordan læringsmiljøet bidrager til børnenes læring. Der er bl.a. opmærksomhed på om 
personalet er i lige stor kontakt med alle børn og hvordan kontakten er.  
Data bliver bl.a. brugt til udarbejdelse af SMTTE. 
 
Medarbejderne fremhæver som eksempel, hvordan der er evalueret på samling ”Vi stopper bare 
samlingen, hvis det ikke er børnenes samling. Vi er gode til at drage børn i det vi skal lave i dag 
og vi følger børnenes spor. Samling er blevet en fornøjelse”.  
 
Evaluering har også givet anledning til fokus på struktur. Mere struktur og forberedelse af 
børnene af hvordan dagen ser ud har givet mere ro i huset og dermed plads til at børn bedre kan 
fordybe sig i ofte selvvalgte aktiviteter og lege. Leder fortæller at der reflekteres over ”hvorfor 
gør vi sådan” og huset er gode til at udfordre ”vi plejer” med nye måder at gøre tingene på. 
 

 
 
4. Hvordan er der fulgt op på metoder og indhold fra kompetenceudviklingsforløbet - Styrkede professionelle 
læringsmiljøer?  
Dagtilbuddets bemærkning 
Alle pædagogerne har løbende fremlagt for hinanden og medhjælperne.  
Vi bruger rigtig meget at tale om vores mindset med hinanden, samt dataindsamling (det talte 
og det nedskreven)  
Mette PL er god til at følge op på vores forløb/kursus, samt støtte op om det der besluttes. God 
til at få os som personale til at videns dele med hinanden. 
Personalet er gode til at reflektere sammen for derigennem at afprøve nye tiltag i at styrke den 
pædagogisk praksis, trivsel, udvikling, læring og dannelse for alle børn.  
 
Tilsynets bemærkning 
 
Medarbejderne fremhæver at der er kigget på de fysiske læringsrum i bl.a. vuggestuen samt på 
strukturen i hverdagen, hvor hele stuen ikke behøver at være samme sted. Der kan godt være 
en del af gruppen på stuen og en anden del på legepladsen. Der er kigget på samlingen, ”hvorfor 
er det den ikke fungere – måske vi er for styrende?”. 
 
PLM (Professionelle Læringsmiljøer), Styrkede læringsmiljøer, dataindsamling, evalueringer kan 
”koges sammen” til større Styrket professionel bevidsthed. ”Vi er blevet anderledes iagttagende 
og er blevet mere bevidste om læringsmiljøer. 
Denne bevidsthed har givet en anden energi i huset. Som eksempel fortælles historie om børn, 
der havde smidt toiletpapirsruller i toilettet og var blevet fascineret af processen der skete, da 
papir mødte vand. Børnenes spor i denne proces blev imødegået af personalet, der dog guidede 
børnene i at finde et mere egnet sted til processen end toiletterne – og således kom der en lille 
læringsproces omkring science ud af det. 
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5. Hvordan er der arbejdet med retningslinjer for magtanvendelse, og hvornår er dette sidst sket?  
Dagtilbuddets bemærkning 
MED har nedskrevet retningslinjer i forhold til magtanvendelse.  
Vi følger de nedskrevne retningslinjer og indberetter til Esbjerg kommune hvis dette er 
nødvendigt.  
Der er indberettet to det sidste halve år, samt at der er blevet lavet handleplaner og 
fokuspunkter.  
Der aftales med forældrene, at når der er sendt en magtanvendelse, så vil det efterfølgende 
blive skrevet ind i fokuspunktet for ikke at skulle udfylde skemaer hvis det sker igen.  
 
Tilsynets bemærkning 
Ikke drøftet 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi har ikke ansat nogen pædagoger som ikke har haft kendskab til Hjernen & Hjertet. Det vil 
være en vurdering fra ansat til ansat hvilken oplæring der er brug for. Der forventes også et 
ansvar selv i at dygtiggøre sig og bede om hjælp, hvis der er noget der svært.  
 
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 laver årsplanlægning – månedsplanlægning. 
Både børnehaven og vuggestuen afholder teammøder og dette er et punkt på dagsorden.  
Vi vil i den kommende periode have fokus på de fysiske rum i forhold til at skabe læringsmiljøer 
for børnene der inspirerer til leg og fordybelse. Vi vil skabe flow hele dagen. 
Der er udarbejdet et skema over hvor de voksne er og hvilke rum et team kan benytte den 
pågældende dag, dette skaber rum til fordybelse hvor der kan tages højde for både Leg, 
planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter. 
Hver morgen fra kl. 7.15-9.00 er der en voksen der har en grøn vinkehånd på sit billede ved 
indgangen. Det betyder at det er den voksen der vinker med de børn der har brug for det, det er 
også den voksen der er i fællesrummet – dette er et nyt tiltag i 2019 vi har i gang sat i den 
pædagogiske overvejelse om at skabe større nærvær og tid til fordybelse for de andre børn og 
voksne på stuerne. Vi har fået positiv feedback fra forældrene og vi oplever den ønskede effekt. 
Hverdagsrutinerne inddrages børnene i. 
 
Tilsynets bemærkning 
Læring er tænkt ind hele dagen og børnene er med i alle aktiviteter. De er med som hjælpere i 
depotet, dækker rullebord, tænder vaskemaskine mv. Inddragelse af børnene er tænkt ind i alle 
dagens rutiner. 
På legepladsen fornemmes, hvad børnene har brug for – vi cirkler lidt rundt. Skal vi lige tage en 
leg og her gås særligt op i at måske særligt drenge har brug for lidt vilde lege også. ”Vi siger 
ikke så meget stop og nej mere”! 
 

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



 Side 9 af 13 

Vi tilrettelægger vores læringsmiljøer ud fra observationer, refleksioner og dialoger. Vi ændrer 
på vores pædagogiske praksis når vi bliver opmærksomme på, at vi kan styrke læringsmiljøet 
på en anden måde hvor data og forskning inddrages. Vi er begyndt at arbejde med 
fokusspørgsmål og undersøgelsesspørgsmål i at styrke og opkvalificere læringsmiljøet og pæd. 
praksis. 
 
Tilsynets bemærkning 
Dialog på tilsynet, hvordan datainddragelse for observationer – inde som ude - skal fastholdes 
ved eks. skriftlighed. Data skal kunne genbesøges når tilrettelæggelses af læringsmiljøet skal 
evalueres. 
 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Daglige observationer/dataindsamling. Vi arbejder målrettet med de pædagogiske redskaber vi 
har til rådighed, som ovenstående. For at skabe overblik for det enkelte barn bruges der en 
kalender på hver spisegruppe, hvor der skrives ned hvornår der følges op på barnet.  
Vi afholder f. eks TVÆRS enhedsmøder hvert halve år med forældredeltagelse omkring de børn 
som er tildelt ressourcepædagog. Vi samarbejder tværfagligt efter behov.  
Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes målrettet med de redskaber der er i Hjernen&Hjertet. Det skal dog yderligere tiltag 
for at sikre der bliver fulgt rettidigt op på eks. fokuspunkter. 
 

 
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 arbejder ud fra barnets perspektiv og følger børnenes spor.  
Vi anvender dataindsamling – observationer, SMTTE, den daglige dialog med hinanden kollegaer 
imellem. Vi er lyttende og nysgerrige på det børnene fortæller eller er optaget af.  
 
Tilsynets bemærkning 
Ingen bemærkninger 

 
11. Hvordan er jeres procedure for at foretage sprogvurdering?  

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi følger procedurerne, vi har lavet en mappe med sprogvurderingsmaterialerne. De flere 
sproget børn omkring 3års alderen og ellers hvis der er et barn vi vurderer der har behov for 
det. 
 
Tilsynets bemærkning 
Ingen bemærkninger 

 
 
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 
Vi har løbende ved nedslagsmøder og en pædagogisk dag i hele området været aktiv deltagende 
i implementering af den nye styrkede pædagogiske læreplan. 
Vi arbejder målrettet med læreplanstemaerne i vores tilrettelæggelse af vores læringsmiljøer 
hele året rundt. 
Vi er meget opmærksom på at leg, kreativitet og børns medbestemmelse skal være en del af 
vores pædagogiske praksis. Vi har opmærksomhed på børn i udsatte positioner at få dem 
inkluderet – et godt børnefælleskab.  
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Tilsynets bemærkning 
Hele området er ved at lave en fælles styrket læreplan, hvor alle afdelinger har været med i 
processen med at udarbejde den. Den er nu ved at blive samlet og vil blive præsenteret for 
personalet i løbet af foråret. 
 

 
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 
Se svaret i spørgsmål 12. 
 
Tilsynets bemærkning 
Læreplanstemaer bliver nu ikke tænkt som selvstændige emner, men skal tænkes ind i de 
temaer, der skal i gang. Leg hele dagen samt demokratidannelse er der også sat mere fokus på. 
Endelig er gode børnefællesskaber på dagsordenen. 
 

 
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 laver SMTTE over planlagte pædagogiske forløb og evaluerer derefter. 
Vi dokumenterer gennem SMTTE, Tabulex, billeder og forældre arrangementer. 
Vi har fokus på børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse – vores kerneopgave. 
Tina har været på kompetenceudvikling i forhold til leg, kreativitet og læring (dannelse) og det 
skal implementeres i huset. 
Arbejdet med de pædagogiske lærerplaner, PLM, kompetenceudvikling, fokus på professionelle 
fællesskaber skaber en bred vifte af opkvalificering og effektivisering af hele den organisatoriske 
forventning til en styrket pædagogisk praksis.  
 
Tilsynets bemærkning 
Læreplanen skal evalueres efter to år, hvorfor det som tidligere beskrevet er vigtigt at kunne 
genfinde data omkring børns læring i de læringsmiljøer, der bliver stillet til rådighed.  
 
 

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 har stor fokus på personalets trivsel da det smitter af ned i børnehøjde og hvordan vores 
mindset og tilgang er til vores arbejde med børnene, forældre og hinanden.  
Se spørgsmål 9-14 
Tilsynets bemærkning 
Der anvendes TOPI oprettes fokus punkter ved behov og der er tæt dialog med forældre omkring 
det enkelte barns trivsel. 
 

 
 
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 har fokus på hvordan vi kan understøtte det gode børneliv, ved at skabe ro, nærvær, omsorg 
og tryghed i hverdagen for alle børn i at skabe optimale rammer for udvikling, trivsel, læring og 
dannelse.  
Pt. har vi fokus på hvordan vi kan nedbringe støjniveauet i fællesrummet, både hvordan vi selv 
organisere os i løbet af dagen og fysiske rum - materialer der kan nedbringe støjen 
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Tilsynets bemærkning 
Ikke drøftet 

 
 
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 
Fra dagpleje til børrehave: vi får besøg af dagplejen i nærområdet 1 gang om måneden og de 
kommer på besøg når der er et barn som har fået plads hos os. Samtidig har vi overleverings 
samtale hvis dette vurderes hensigtsmæssigt for barnet og forældre. Vi er i et samarbejde med 
PL fra dagplejen og PL fra afd.  Galaksen – 2 årlige møder. 
Vi har et udviklende, tæt og positivt samarbejde med Aura Sønderisskolen og afd. Galaksen, vi 
har en overordnet årsplansramme for området og en lokal med egne tiltag/udvikling.  
I området starter vi et nyt tiltag i samarbejde med dagplejen, daginstitutioner og skoler i 
området: Forældre skabelse 
Kan uddybes til tilsyns samtalen med PL  
Tilsynets bemærkning 
Der er systematiske beskrivelser og opfølgning på overgange både internt og eksternt.  
 
I huset åbnes og lukkes der fra fællesrummet, hvilket gør at børn fra henholdsvis vuggestue og 
børnehave tidligt lære hinanden at kende. 
 
Det prioriteres at besøge alle skoler, som Børnehuset Guldager afgiver børn til inden barnet, skal 
starte i skole. 
 

 
 
Forældresamarbejde – besvares af tilsynsstedet 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Til opstartsmødet informeres forældrene om de overordnede rammer f.ek fælles retningslinjer 
for forældresamtaler i hele området, Hjernen & hjertet osv. Samtidig er der forskellige fora på 
Tabulex mht. forældrebestyrelse, forældreråd, nyhedsbrev fra PL. 
Vi ser forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere mht. barnet, så hverdagens dialoger 
anses for vigtige, i at styrke et tillidsfuldt og positivt forældresamarbejde. Det er vigtigt at 
forældrene er med både på den korte og lange bane mht. barnets udvikling, trivsel, læring og 
dannelse. 
 
Tilsynets bemærkning 
Beskrivelser for det formelle forældresamarbejde er til gængelig på hjemmesiden. 

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

Fx: Hjemmelæringsmiljø, forældresamtaler, læringsmål. 
Dagtilbuddets bemærkning 
Vi bruger de pædagogiske redskaber vi har til rådighed i samarbejde med forældrene. Vi 
afholder forældresamtaler og TVÆRS møder efter behov og bruger de forskellige 
samarbejdspartnere som f.eks. psykolog, talepædagog, fysioterapeut, læringskonsulenter, 
områderådgiver, sundhedsplejerske osv.  
Se spørgsmål 18 
Tilsynets bemærkning 
Der er god dialog mellem forældre og afdeling. Afdelingen inviterer til samarbejde med 
forældrene omkring alle børns læring og trivsel. Dette ses ved ophæng i afdelingen ”Hvad laver 
mor, hvad laver far”? Det hænger sange, så forældre kan synge med deres børn hjemme eller 
læsning/samtale om månedens bog ligesom  QR- koder med inspiration på forskellig vis hænger 
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rundt om på væggene. Alt som små overskuelige projekter/opgaver/læringsstunder. Dette bliver 
taget godt imod af forældrene, der er nysgerrige hvordan de kan bidrage. 
 
De gode relationer er særligt tydelige til jul. Her havde forældrene pyntet hele afdelingen op som 
særlig overraskelsen til børn og personale, ligesom personalet fik en julekalender i december, 
med glade tilkendegivelser. 
 

 
 
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:  
Tik brandsynet d. 11.09 havde Julie AMR lavet en ny brandevakueringsplan som blev 
gennemgået. Samtidig var der lavet aftale med brandmanden om at bruge lidt tid sammen med 
børnene – han fortalte dem om hvordan vi forholder os i forhold til hvis der opstår brand og 
børnene havde mulighed for at stille ham spørgsmål. De havde mange gode spørgsmål.  
 
Tilsynets bemærkning 
Rigtig god idè med inddragelse af brandmand. Det har helt sikkert øge motivationen og 
forståelsen hos mange børn, da brandalarmen gik. 
 

 
 
21. Evakueringsøvelse –hvornår er der sidst gennemført evakueringsøvelse med børn?  
Angiv dato: 
Op til brandøvelsen d. 17.09 fik børnene information dagene forinden om, hvad der var vigtigt 
hvis og når brandalarmen sætter i gang.  
Derudover var der en spontan brandøvelse d. 26.11, da brandalarmen satte i gang ved en fejl. 
Men oplevelsen var at mange børn vidste hvad de skulle gøre og de nåede også lige at hoppe i et 
par støvler på vej ud. 
 
Tilsynets bemærkning 
Ingen bemærkninger 

 

22. Legepladsinspektion – Hvornår er det sidst udført og har legepladsinspektionen givet anledning til 
udarbejdelse af en handleplan?   
Angiv dato: 
12.12.19 der var kun få anmærkninger. 
 
Dagtilbuddet bemærkning:  
Der er bestilt de mærker som er faldet af, gyngens hængsel er fast gjort og kontakt til JRJ om 
at udbedre et hul på højen ved rutsjebanen er iværksat. 
 
Tilsynets bemærkning 
Ingen bemærkninger 

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

Angiv dato: 11.12.19 
 
Dagtilbuddet bemærkning: 
Vi havde før tilsynet bestilt nye sæbedispensere, spritdispensere og håndklæde holdere til hele 
huset, hvilket naturligvis blev positivt modtaget.  
Vi kan blive bedre til at have en kontinuerlig plan over hvornår der vaskes sengetøj. 
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Jeg kunne fortælle at når vi har nogen i virksomheds praktik så er der en daglig fast opgave i at 
spritte alle håndtag af. Et forslag var at alle de digitale redskaber også sprittes af, hvilket vil 
blive indført.  
 
Tilsynets bemærkning 
 
Rigtig fint at der også er fokus på de digitale redskaber ift. rengøring.  

 
24. Hvad er jeres praksis for en sikkerhedsmæssig rundering af legeplads og lokaler?   
Dagtilbuddet bemærkning 
Vi følger procedurerne ved daglig rundering på legepladsen. Der er lagt ind i årsplanen hvem 
der er ansvarlig. (kvartaler) 
Vi har i slutningen af 2018 gennemgået alle rum for sikkerhed og handlet derpå. Samtidig har 
vi fokus på sikkerheden i dagligdagen. 
 
Tilsynets bemærkning 
Rundering bliver dagligt dokumenteret på skema. 

 
 
 
Egen rapport udarbejdet af: Personalet og PL Mette T. Christensen 
Dato: 15.01.20 
(Besvares af tilsynssted) 
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