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

Afdeling/daginstitution: Esbjerg Børnegård 

 

(Nedenstående udfyldes af tilsynsførende) 

  
 
 

Tilstede fra dagtilbuddet 

Fie E. Møller (pædagog 0-2 årige), Maike Eichler (pædagog 2-4 årige) og Inge Anderson (pædagogisk leder) 
 

Tilsynsførende 

Jesper Odderskov (konsulent i Børn & Kultur) 
 

Tilsynsdato 

13. januar 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Der har været særligt fokus på kompetenceudviklingsforløbet for pædagogerne (styrkede 

professionelle læringsmiljøer).  

Derudover prioriteres kompetenceudvikling hvor der er fælles forløb for flere eller alle 

medarbejdere. Der er et længerevarende forløb i gang for alle afdelinger (og alle medarbejdere) 

i området, hvor det er legen der er i fokus og medarbejdernes tilgange til og arbejde med 

børnenes lege. Virksomheden Legeskibet står for dette forløb, som både består af oplæg og 

konkrete praksiseksempler på lege i det pædagogiske arbejde.  

Afdelingen har endvidere haft en fælles kursusdag for alle medarbejdere i afdelingen 

omhandlende Fri for Mobberi og de redskaber, der arbejdes med i dette. 

 

Der arbejdes med SMTTE som metode til evaluering af indsatser med børnene – både ift. 

fokuspunkt for børn i udsatte positioner og SMTTE for fælles indsatser for grupper af børn. I 

forbindelse med arbejdet med legetemaet har PL’er udarbejdet evaluerings-

/refleksionsspørgsmål til medarbejderne. 

 

I forbindelse med udviklingen af læringsmiljøet gives der udtryk for, at medarbejderne løbende 

kommentere læringsmiljøet i afdelingen og kan spørge ind til kollegers praksis. Men 

fremadrettet anbefales det, at arbejde med mere systematiske observationer af læringsmiljøet 

– både ift. leders observationer af pædagogisk praksis og medarbejdernes observationer af 

hinanden. 

Der orienteres om, at der i indeværende år vil blive arbejdet med at udvikle 

evalueringskulturen i afdelingen. 
 

 

2: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns læring og udvikling 
 

Bemærkning 
 

Afdelingen har arbejdet med at synliggøre læringsindhold i de forskellige lokaler i afdelingen og 

generelt i de pædagogiske aktiviteter. Rundt om i afdelingen er der opsat beskrivelser, der er 

målrettet medarbejdere og forældre, om hvilke læringsfremmende aktiviteter, der kan arbejdes 

med de pågældende steder.  

 

Der arbejdes med børnene i mindre grupper, hvor der bl.a. er fokus på, at de pædagogiske 

aktiviteter tager udgangspunkt i et børneperspektiv. Der arbejdes ikke med fælles tema i 

afdelingen, men med de emner der optager børnene og de kompetenceområder, der er 

relevante for de pågældende børnegrupper. 

 

Der er god bevidsthed om at arbejde med læringsindholdet i dagligdagens rutiner for alle 

aldersgrupper. Afdelingen har sammen med hele området fokus på børnenes leg og hvordan 

medarbejderne kan understøtte og udvikle legen. Der har været fokus på medarbejderne som 

igangsættere af lege, gerne meget enkle leg, men også at medarbejderne følger børnenes 

interesse og aktivitet med legeunderstøttede aktiviteter.   

 

Der gøres brug af data i forskelligt omfang til vurdering af børnenes kompetencer. Det 

anbefales, at der arbejdes med en mere systematisk brug af data til udvalgte forløb, bl.a. ift. til 

sammensætning af børnegrupper, tilrettelæggelsen af det pædagogiske indhold i forløb samt 

evaluering. 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan er udarbejdet for hele området i samarbejde med 

medarbejdere og områdebestyrelsen. Der har været arbejdet med elementer i det pædagogiske 

grundlag. Emnet leg er der sat særligt fokus på og der arbejdes med at udvikle 

læringsmiljøerne ift. i højere grad at inddrage og tage afsæt i legen. 
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3: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns trivsel 
 

Bemærkning 
 

Der arbejdes med Fri for Mobberi i alle aldersgrupper. Der er god opmærksomhed på, at 

børnene tilbydes forskellige lege/læringsmiljøer på stuerne. På stuerne er legematerialerne 

tilgængelige for børnene og der er mange steder arbejdet med at skabe system og 

overskuelighed i materialer og legetøj, så børnene kan finde de ting de ønsker at beskæftige sig 

med. Det anbefales dog, at der på flere stuer er opmærksomhed på at gøre det ryddeligt og 

kategorisere alle materialerne. 

 

Der informeres om, at der er udarbejdet en børnemiljøvurdering sidst i 2018. Der skal 

udarbejdes en ny børnemiljøvurdering i et børneperspektiv i løbet af 2020.  

 

Der foretages en gennemgang af alle børns trivsel (via TOPI) to gange årligt – i feb/marts og 

aug/sept. Der gives udtryk for, at der altid reageres, når der er bekymring for et barns trivsel 

eller udvikling. Forældrene bliver inddraget i dialogen omkring barnet og i det videre arbejde 

med udarbejdelsen af fokuspunkt, hvor der bl.a. udarbejdes punkt med tiltag for forældrene i 

hjemmet ift. de opsatte mål. 
 

 
4: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med overgange  
 

Bemærkning 

Der er en god bevidsthed i afdelingen om at sikre gode overgange for barnet. 

Ift. opstarten inviteres forældrene ind og der er samtale før og efter opstart. Det er få børn, der 

kommer fra dagplejen, men i de tilfælde er der samarbejde med den konkrete dagplejer og 

forældrene om opstarten. Der er endvidere formelt samarbejde med pædagogisk leder i 

dagplejen. Der er i samarbejde med distriktsskolen udarbejdet beskrivelse for overgangen til 

skole (SMART skolestart). Afdelingen har tættest samarbejde med Danmarksgade skole, men 

har også samarbejde med øvrige skoler i området. 
 

 

5: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med forældresamarbejde  
 

Bemærkning 

Der er i området, i samarbejde med områdebestyrelsen, udarbejdet en beskrivelse til 

forældrene, der omhandler opstart i dagtilbuddet og forældresamarbejdet generelt. 

 

Der er forældresamtaler i forbindelse med opstart i afdelingen, ved overgangen til afsnit for 2-4 

årige og ved overgangen til skole. Dialogværktøjet anvendes ved overgangssamtalerne.  

 

Afdelingen har netop afholdt et forældrearrangement hvor lege med børnene var tema for 

arrangement, bl.a. med det formål, at give forældrene inspiration til hvad og hvordan de kunne 

lege med børnene i hjemmet. Der var mange forældre, der deltog i arrangementet, og det er et 

godt eksempel på et tiltag til at inddrage forældrene mere i det pædagogiske arbejde i 

afdelingen. Det anbefales, at man inddrager forældrene mere målrettet i de generelle 

pædagogiske forløb og aktiviteter, der er på stuerne og i læringsgrupperne, så forældrene også 

kan understøtte de tiltag, der arbejdes med her. 
 

 
6: Sikkerhed og hygiejne  
 

Bemærkning 

• Der har været brandtilsyn den 26/6 2019. Anmærkning er udbedret. 

• Der er foretaget evakueringsøvelse den 20/9 2018. Der skal foretages 

evakueringsøvelse én gang årligt og der skal derfor snarest laves en evakueringsøvelse 

med alle børn i bygningen og i udflytterbussen. 

• Der er foretaget legepladsinspektion den 18/11 2019 uden bemærkninger. 

• Der foretages legepladstjek dagligt. Der skal opmærksomhed på, at der sættes dato på 

skema, når der er foretaget legepladstjek. 

• Der har været hygiejnebesøg den 4/12 2019. 
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Eventuelle straks-henstillinger 

Ingen 

 

 
 

Eventuelle udviklingspunkter 

Ingen 

 

 
 

Observationsrunde 

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

Observation i børnerelaterede lokaler indendørs i tidsrummet kl. 9.00 – 9.30. 
 
Udflyttergruppen var kørt til udflytterbasen (Østskoven) med en gruppe af kommende skolebørn. 
På afdelingens legeplads var der en gruppe børn med medarbejdere. Børn og medarbejdere fra én af stuerne i 
afsnit for 0-2 årige var i garderoben for at tage udetøj på og gå på legepladsen. 
 
Der var gang i forskellige aktiviteter på stuerne. På den ene vuggestuegruppe var der gang i leg med 
sæbebobler (en leg der også blev leget ved fredagens forældrearrangement) og på den anden 
vuggestuegruppe var der bl.a. leg med klodser. På begge stuer sad/stod mindre grupper af børn sammen med 
medarbejder på gulvet omkring aktiviteten/legen. Der var lavt lydniveau på stuerne og medarbejderne havde 
god kontakt til børnene, der var optaget af aktiviteten/legen.   
 
På stuerne for de 2-4 årige og 4-6 årige sad en del af børnene og medarbejderne ved bordene i fælles 
aktivitet/leg (bl.a. tegne og leg med køretøjer). Medarbejderne var fordelt på stuerne og var med i 
aktiviteter/lege med børnene. Der var dialoger børnene imellem og mellem børn og medarbejdere. Mindre 
grupper af børn legede forskellige børneinitierede lege i tilstødende lokaler (til stuerne) under opsyn af 
medarbejdere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

  



 Side 5 af 11 

Egenrapport – udfyldes af tilsynssted 
 
 

Faktuelle oplysninger – besvares af tilsynsstedet 

Dagtilbuddets navn  

Esbjerg Børnegård 

 

Adresse  

Englandsgade 6 

 

Tlf. og e-mail  

76162938 

 

Pædagogisk- eller daginstitutionsleder  

Inge Anderson 

 

Antal indmeldte 0-2 årige 

39 

 

Antal indmeldte 3-6 årige 

54 
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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 %: 

8,1 dag 
 

Hvilke overvejelser har dagtilbuddet omkring sygefravær med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdet, for at sikre stabile 
rammer for børnene og pædagogisk kvalitet? 

Vi har et lavt sygefravær og følge Esbjerg Kommunes strategi for sygefravær 

 
Tilsynets bemærkning 
Kommunens retningslinjer for sygefravær følges. Der kaldes vikar ind når det vurderes nødvendigt og derudover har 
medarbejderne opmærksomhed på at hjælpe hinanden på tværs af stuerne. 
 

 
 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 

De fleste pædagoger har fulgt Esbjerg Kommunes PLM forløb. PLM tages op som punkt på p-

møder med jævne mellemrum, sparring med PL. 

PA har fulgt kompetence forløb i foråret 2019.  

Vi har tilrettelagt og gennemført kompetenceudviklings forløb vedr. sprog, leg, Fri for Mobberi i 

området. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der har været særligt fokus på kompetenceudviklingsforløbet for pædagogerne (styrkede professionelle læringsmiljøer).  
Derudover prioriteres kompetenceudvikling hvor der er fælles forløb for flere eller alle medarbejdere. Der er et 
længerevarende forløb i gang for alle afdelinger (og alle medarbejdere) i området, hvor det er legen der er i fokus og 
medarbejdernes tilgange til og arbejde med børnenes lege. Virksomheden Legeskibet står for dette forløb, som både 
består af oplæg og konkrete praksiseksempler på lege i det pædagogiske arbejde.  
Derudover har der bl.a. været en fælles kursusdag for alle medarbejdere i afdelingen omhandlende Fri for Mobberi og de 
redskaber der arbejdes med i dette. 
 

 

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

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 

Der er planlagte etagemøder, sparring med PL herunder refleksion og tilbagemeldinger, tid til 

andet arbejde, SMITTE, Hjernen og Hjertet,  
 

Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes med SMTTE som metode til evaluering af indsatser med børnene – både ift. fokuspunkt for børn i udsatte 
positioner og SMTTE for fælles indsatser for grupper af børn. PL har desuden udarbejdet spørgsmål til medarbejdernes 
evaluering af indsatsområde omhandlende legen. 
I forhold til læringsmiljøet gives der udtryk for, at medarbejderne løbende kommentere læringsmiljøet i afdelingen og 
kan spørge ind til kollegers praksis. Men fremadrettet anbefales det, at arbejde med mere systematiske observationer af 
læringsmiljøet – både ift. leders observationer af pædagogisk praksis og medarbejdernes observationer af hinanden. 
Observationer kan eks. afgrænset til konkrete læringsmiljøer i dagligdagen. 
 

 

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

Dagtilbuddets bemærkning 

Tages op på p-møder, sparring med PL.  

Rød etage har arbejdet med læringskonsulent i et forløb omkring læringsmiljøer. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der informeres om, at der foretages dataindsamling i konkret situationer eller til konkrete forløb. Det anbefales, at 
brugen af data styrkes – både ift. læringsmiljøet og ift. børnenes trivsel og læring. 
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5. Hvordan er der arbejdet med retningslinjer for magtanvendelse, og hvornår er dette sidst sket?  

Dagtilbuddets bemærkning 

Vi har haft det på om punkt på p-møde og til sparring på enkelte børn. 

Seneste 19.9.2018 

 
Tilsynets bemærkning 
Det anbefales, at retningslinjerne gennemgåes på personalemøde i 2020. 
 

 
 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 

PL orienterer ved opstart og H og H, gennemgås når en TOPI vurdering åbnes.  

Der gennemgås eksisterende fokuspkt. med nærmeste kollegaer og/eller PL. Vi bruger 

sidemandsoplæring. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der er god opmærksomhed på at medarbejderne er sat ind i brugen af H&H og der er løbende sparring for 
medarbejdere omkring indhold i fokuspunkt. 
 

 
 
 

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 
 

Der er synlige læringsmål i forhold til daglige rutiner, der arbejdes i mindre grupper, fokus på 

mindre læringsgrupper/forløb om eftermiddagen, voksenstyret leg inde og ude, medinddragelse 

af børneperspektiv. 
 

Tilsynets bemærkning 

Afdelingen har arbejdet med at synliggøre læringsindhold i de forskellige lokaler i afdelingen og generelt i de 
pædagogiske aktiviteter. Rundt om i afdelingen er der opsat beskrivelser, der er målrettet medarbejdere og forældre, om 
hvilke læringsfremmende aktiviteter, der er de pågældende steder.  
 
Der arbejdes med børnene i mindre gruppe for at målrette aktiviteterne børnenes kompetencer. Aldersgrupperne fra 2 år 
bliver inddelt i læringsgrupper, som medarbejderne sammensætter ift. børnenes kompetencer og det der ønskes 
fremmet i børnenes udvikling. Der arbejdes fast med læringsgrupper mandag-torsdag og om fredagen er Fri for Mobberi 
en del af de pædagogiske aktiviteter. Det anbefales, at der udarbejdes en tydeligere rammesætning for mål og indhold i 
læringsgrupperne (ift. at målrette aktiviteterne og skabe grundlag for evaluering). 
 
Der er god bevidsthed om at arbejde med læringsindholdet i dagligdagens rutiner for alle aldersgrupper. Afdelingen har 
sammen med hele området fokus på børnenes leg og hvordan medarbejderne kan understøtte og udvikle legen. Der har 
været fokus på at medarbejderne er igangsættere af lege, gerne meget enkle leg, men også at medarbejderne følger 
børnenes interesse og aktivitet med legeunderstøttede aktiviteter.   
 

 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 

Fokus på børnegruppen, det enkelte barn, mindre gruppe. 

Dataindsamling f.eks. ord, barnets initiativ i forhold til andre børn. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der gøres brug af data i forskelligt omfang til vurdering af børnenes kompetencer. 
Det anbefales, at der arbejdes med en mere systematisk brug af data til udvalgte forløb. Data kan bl.a. anvendes til 
sammensætning af børnegrupper, tilrettelæggelsen af det pædagogiske indhold i forløb samt evaluering. 
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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 

 

Hjernen og Hjertet, Tværs, sparring, SMITTE.  

Øver os hver dag i at inddrage forældrene. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der gøres brug af forskellige redskaber til at følge barnets progression. Ex. dialogværktøjet, sprogvurderinger, 
ressourceprofil og fokuspunkt.  
 

 

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 
 

Den nye styrkede læreplan der tager udgangspunkt i barneperspektiv. Personalet har været 

medinddraget af læreplan. 

Mindre grupper.  

Dagtilbudstermometeret, DCUM 
 

Tilsynets bemærkning 
Der er god bevidsthed om at pædagogiske aktiviteter kan tage udgangspunkt i et børneperspektiv. Eksempelvis har 
arbejdet i læringsgrupperne fokus på børnenes interesser og relationer. Arbejdet med legen som tema har i høj grad 
fokus på børneperspektivet. 
 

 

11. Hvordan er jeres procedure for at foretage sprogvurdering?  

Dagtilbuddets bemærkning 
 

Laves omkring 3 år. Følges op på to-sprogede hvert halve eller hele år. Følges op hvert år på 

børn med udfordringer. 

Laves fokuspkt. med forældretiltag. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der foretages sprogvurdering på børn i alderen omkring 3 år, når der er bekymring for barnets sproglige udvikling.  
Der skal henvises til retningslinjer for sprogvurdering, der angiver, at der følges op på en sprogvurdering hvert halve år. 
Der skal kun foretages sprogvurdering på to-sprogede børn, hvis der er bekymring omkring barnets sproglige udvikling. 
 

 
 

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 gennem siden okt.2018 arbejdet med læreplanen i personalegruppen i hele området, både 

børnesyn, grundlag, læringsmiljø og læreplanstemaer. På en pæd.lørdag er områdets læreplan 

sendt ud til personalet og der blev sat fokus på nogle områder. Bestyrelsen har været med i 

arbejdet. 
 

Tilsynets bemærkning 
Den styrkede pædagogiske læreplan er udarbejdet for hele området i samarbejde med medarbejdere og 
områdebestyrelsen. Der har været arbejdet med elementer i det pædagogiske grundlag. Emnet leg er der sat særligt 
fokus på og der arbejdes med at udvikle læringsmiljøerne ift. i højere grad at inddrage og tage afsæt i legen. 
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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 

 

Fokus på læreplanen hele dagen, samarbejde med forældrene vil fylde meget mere. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der er fokus på at skabe læringsmiljøer hele dagen og inddrage forældrene i børnenes læring. Der er opmærksomhed på, 
at læreplanstemaerne inddrages løbende i de pædagogiske aktiviteter og temaerne indgår i et samspil med hinanden. 
 

 

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 
 

Leg i uge 2, leg (levende legekultur). 

Refleksion i forhold til hvad der virker og hvad der ikke virker. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der laves SMTTE på nogle forløb for børn individuelt (fokuspunkt) og i børnegrupper.  

Der vil i indeværende år blive sat fokus på at udvikle evalueringskulturen i afdelingen. 
 

 

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 
 

De fleste børn vurderes i TOPI to gange årligt.  

Forældrene tilbydes opstartsmøder og ved gruppeskift, fokuspkt., dialogprofiler, 

sprogvurderinger, 
 

Tilsynets bemærkning 
Der foretages en gennemgang af alle børns trivsel (via TOPI) to gange årligt – i feb/marts og aug/sept. 
Der gives udtryk for, at der altid reageres når der er bekymring for et barns trivsel eller udvikling. Forældrene bliver 
inddraget i dialogen omkring barnet og i det videre arbejde med udarbejdelsen af fokuspunkt. 
 

 
 

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 
 

Fokus på at alle børn indgår i fællesskaber, at alle børn har gode relationer til både børn og 

voksne, laver pop-op-læringsmiljøer.  

Årlig vurdering af børnemiljø ved hjælp Dagtilbudtermometeret 
 

Tilsynets bemærkning 
Der er god opmærksomhed på, at børnene tilbydes forskellige lege/læringsmiljøer på stuerne. På stuerne er 
legematerialerne tilgængelige for børnene og der er mange steder arbejdet med at skabe system og overskuelighed i 
materialer og legetøj, så børnene kan finde de ting de ønsker at beskæftige sig med. Det anbefales dog, at der på flere 
stuer arbejdes med at rydde op i vindueskarme, hylder mm.  
 
Der arbejdes med Fri for Mobberi i alle aldersgrupper og børnenes bamser (bamseven) hænger på vægge på stuerne. 
 
Der informeres, at der er udarbejdet en børnemiljøvurdering sidst i 2018. Det anbefales, at der udarbejdes en ny 
børnemiljøvurdering i et børneperspektiv i løbet af 2020. Kan udarbejdes ud fra en kvantitativ eller kvalitativ (ex. 
børneinterview) vurdering.  
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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 
 

Den gode opstart for børn og forældre (området), kontakt til PL fra dagplejen, overlevering og 

besøg etagerne imellem, overleveringssamtale til anden inst., SMART, dialogprofil 
 

Tilsynets bemærkning 
Der er en god bevidsthed i afdelingen om at sikre gode overgange for barnet. 
Ift. opstarten inviteres forældrene ind og der er samtale før og efter opstart. Det er få børn, der kommer fra dagplejen, 
men i de tilfælde er der samarbejde med den konkrete dagplejer og forældre om opstarten. Der er endvidere formelt 
samarbejde med pædagogisk leder i dagplejen. Der er i samarbejde med distriktsskolen udarbejdet beskrivelse for 
overgangen til skole (SMART skolestart). Afdelingen har tættest samarbejde med Danmarksgade skole, men har også 
samarbejde med øvrige skoler i området. 
 

 
 

Forældresamarbejde – besvares af tilsynsstedet 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 

Den gode opstart for børn og forældre. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der er i området (i samarbejde med områdebestyrelsen) udarbejdet en beskrivelse til forældrene, der omhandler opstart 
i dagtilbuddet og forældresamarbejdet generelt. 
 

 

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

Fx: Hjemmelæringsmiljø, forældresamtaler, læringsmål. 

Dagtilbuddets bemærkning 
 

Forældresamtaler, info fra forældrene, tværfagligt samarbejde med deltagelse af forældrene, 

synlige læringsmål og opfordringer til at de bakker op, samtaler om hvad der kan arbejdes med 

derhjemme (dagligdags rutiner). 

Nye materialer til hjemmelæringsmiljøer. F.eks. bogstavskufferter. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der er forældresamtaler i forbindelse med opstart i afdelingen, ved overgangen til afsnit for 2-4 årige og ved overgangen 
til skole. Dialogværktøjet anvendes ved overgangssamtalerne.  
Forældre inddrages ved bekymring for børn i udsatte positioner. Når der udarbejdes fokuspunkt udarbejdes der tiltag for 
forældrene i hjemmet ift. de opsatte mål. Afdelingen har lavet en sprogkuffert, som forældre kan låne med hjem, når der 
skal arbejdes målrettet med barnets sproglige udvikling.  
 
Afdelingen har netop afholdt et forældrearrangement hvor lege med børnene var omdrejningspunkt. Forældrene var bl.a. 
blevet spurgt til lege de legede som barn. Ét af formålene var, at give forældrene inspiration til hvad og hvordan de 
kunne lege med børnene i hjemmet. Der var mange forældre der deltog i arrangementet, og det er godt tiltag til at 
inddrage forældrene mere i det pædagogiske arbejde i afdelingen. Det anbefales, at man også inddrager forældrene 
mere målrettet i de generelle pædagogiske forløb og aktiviteter, der er på stuerne og i læringsgrupperne, så forældrene 
også kan understøtte de tiltag, der arbejdes med her. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Side 11 af 11 

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: 

Brandtilsyn d. 26.6.2019 

Tilsyn på materiel d. 9.8.2019 
 
Dagtilbuddet bemærkning: 

 

Brandalarmen virkede ikke som denne skulle, er ordnet af Lindpro. 
 

Tilsynets bemærkning 
Brandtilsyn i juni 2019 og anmærkning om brandalarm er ordnet. 
 

 

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

Angiv dato: 

D.20.9 2018 
 

Tilsynets bemærkning 
Der skal foretages evakueringsøvelse én gang årligt og der skal derfor snarest laves en evakueringsøvelse med alle børn. 
Der er lavet evakueringsplan for udflytterbus og lavet evakueringsøvelse i bussen. Evakueringsøvelse i bussen skal 
ligeledes foretages min. én gang årligt. 
 

 

22. Legepladsinspektion – Hvornår er det sidst udført og har legepladsinspektionen givet anledning til 

udarbejdelse af en handleplan?   

Angiv dato: 

D.18.11.2019 
 

Dagtilbuddet bemærkning:  

 

Vi har fået skiftet legehuse og kantet rundt om sandkassen. Ingen bemærkninger 
Tilsynets bemærkning 
 

 

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

Angiv dato: 

D.4.12.2019 
Dagtilbuddet bemærkning: 
 

Snakkede om drikkedunke, sengetøj, puslemadras og sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

Rengøring vasker nu puslepuder hver dag. 
 

Tilsynets bemærkning 
Børnene på rød stue anvender drikkedunke, men ikke i forbindelse med mad. Drikkedunke skal vaskes dagligt. 
 

 

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

Dagtilbuddet bemærkning 

Foretages hver dag og noteres i baggangen. 

 
Tilsynets bemærkning 
Der hænger skema til dagligt legepladstjek ved udgang til legepladsen. Der skal opmærksomhed på, at der sættes dato 
på, når der er foretaget legepladstjek.  
Driftsinspektion skal foretages 1-2 gange årligt. Skema til dette ligger på EKnet. 

 

Egenrapport udarbejdet af: Inge Anderson, PL 
Dato: 19.12.2019 


