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

Afdeling/daginstitution: Grønlandsparken 

 

(Nedenstående udfyldes af tilsynsførende) 

  
 
 

Tilstede fra dagtilbuddet 

Sabine Vad Nielsen (pædagog i vuggestuegruppe), Tanja Brun Højberg (pædagog i børnehavegruppe) og 
Kristina Thorstensen (pædagogisk leder) 
 

Tilsynsførende 

Jesper Odderskov (konsulent i Børn & Kultur) 
 

Tilsynsdato 

30. oktober 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børn & Kultur 

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

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

Bemærkning 
 

I samarbejde med to andre afdelinger i området har der været et kompetenceudviklingsforløb 

for alle medarbejdere, hvor der har været fokus på emnerne evalueringskultur, 

forældresamarbejde og børn i udsatte positioner. Forløbet er blevet faciliteret af konsulenter fra 

Socialstyrelsen, hvor medarbejderne har arbejdet med selvvalgte fokus- og 

undersøgelsesspørgsmål ift. læringsmiljøet. Der er blevet lagt vægt på at skabe sammenhæng 

mellem dette forløb og kompetenceforløbet om styrkede professionelle læringsmiljøer for 

pædagogerne samt den nye styrkede pædagogiske læreplan.  

 

Forløbet med Socialstyrelsens praksiskonsulenter har sat gang i metode til at arbejde med 

evaluering af læringsmiljøet med afsæt i data, f.eks. praksisfortællinger eller filmoptagelser. 

Det er integreret på møder, at der arbejdes med faglig refleksion. Fremadrettet vil der blive 

arbejdet med at udvikle evalueringskulturen bl.a. med systematiske observationer og feedback 

på den pædagogisk praksis – hvor både pædagogisk leder observere og hvor medarbejdere 

observerer hinanden.  

 

Pædagogerne har været er eller er i gang med kompetenceforløb omkring styrkede 

professionelle læringsmiljøer, hvor der er god opmærksomhed på at dele og få integreret de 

forskellige temaer fra forløbet i afdelingen. Derudover er der forskellige kurser for nogle af 

medarbejderne og der er etableret mentorordning for nye medarbejdere i afdelingen. 

 

Der er i afdelingen procedurer for at sikre, at kommunale retningslinjer løbende tages op på 

personalemøder, ligesom der er en god procedure for at sikre medarbejdernes kendskab til og 

brug af Hjernen & Hjertet. 
 

 
 

2: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns læring og udvikling 
 

Bemærkning 
 

Der er en tydelig struktur for læringsmiljøet i afdelingen, som giver god mulighed for at arbejde 

målrettet og procesorienteret med den pædagogiske praksis. Der arbejdes med mindre 

børnegrupper, der er plan for ture ud af huset og ofte laves der plan for eftermiddagen. Ud fra 

det fælles tema udarbejdes plan/ideer til aktiviteter med børnene. Ift. temaforløbet anbefales 

det, at lave mere målrettede forløbsbeskrivelser for mindre børnegrupper ift. de konkrete 

udviklingsbehov de måtte have. 

 

Der er god opmærksomhed på at arbejde med læring hele dagen. Der er fokus på 

medarbejdernes rolle som rammesættende af læringsmiljøet, samtidig med at man inddrager 

børnenes perspektiv og det børnene er optaget af. De vokseninitierede, planlagte aktiviteter er 

en fast del af dagligdagen, samtidig med at der også arbejdes med børnenes læring og 

udvikling i rutinerne og børnenes leg. Der har bl.a. været arbejdet med temaet 

Hverdagsrutinerne, for at styrke det pædagogiske indhold i disse situationer. Det nuværende 

fællestema for afdelingen er Leg, som handler om at fremme det pædagogiske indhold i 

børnenes lege og den rolle medarbejderne har ift. dette.  

 

Der gøres brug af forskellige redskaber til at følge børnenes trivsel, udvikling og læring, og de 

årgangsopdelte stuer i børnehaven giver god mulighed for at arbejde fokuseret med børnenes 

udvikling. Der arbejdes målrettet med barnets progression ift. børn hvor der udarbejdes 

fokuspunkt og for alle børn udarbejdes dialogprofil som samtalegrundlag med forældrene om 

overgangene. Der indsamles forskellige typer data om børnenes udvikling og der gøres brug af 

flere former for dokumentation af den pædagogiske praksis; f.eks. billeder, tegninger og 

interviews. Det anbefales, at der fremadrettet arbejdes med en mere systematisk 

dataindsamling ift. tilrettelæggelse af mål og indhold i det pædagogiske arbejde med børnene.  
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Der har været en god implementeringsproces i hele området af den styrkede pædagogiske 

læreplan. Alle medarbejdere, Områdebestyrelsen og Forældrerådet er blevet inddraget i 

processen. Der er i afdelingen en god forståelse af de nye elementer og tænkningen med den 

nye læreplan. Der arbejdes bl.a. med et overordnet tema hvor læreplanstemaerne indgår i et 

samspil med hinanden. 

 

 
 

3: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns trivsel 
 

Bemærkning 
 

Der er stor bevidsthed om at sikre et godt børnemiljø i afdelingen, herunder det psykiske 

børnemiljø. Under tilsynet observeredes samlinger, der var kendetegnet ved ro og børn der var 

opmærksomme på aktiviteten. Medarbejderne havde en tydelig ledelse i en positiv og 

anerkendende kommunikation med børnene. Afdelingen har indarbejdet nogle strukturer, bl.a. 

arbejdet med mindre børnegrupper, som giver mulighed for at prioritere relationerne og 

dialogen i aktiviteten/legen. 

 

Det pædagogiske redskab Fri for Mobberi anvendes målrettet i børnehavegrupperne, mens 

elementer af FFM også er integreret i vuggestuegrupperne. Igennem de faste børnemøder på 

børnehavestuerne arbejdes der gennemgående med børnenes trivsel og det inkluderende 

børnefællesskab. Derudover har afdelingen stor opmærksomhed på at inddrage børnene og 

give dem muligheder for medbestemmelse i forskellige typer aktiviteter. Børnehavebørnene 

bliver bl.a. inddraget og spurgt om deres oplevelser af børnemiljøet, men det kan anbefales, at 

der foretages mere systematiske dataindsamlinger af børnenes oplevelser af børnemiljøet i 

afdelingen. 
 

Grønlandsparken har nogle gode fysiske rammer til børnene, hvor der arbejdes bevidst med 

udsmykning og ophængning af materialer. De ophængte materialer har et æstetisk og 

læringsmæssigt formål og består bl.a. af børnenes produktioner, billeddokumentationer og 

pædagogiske materialer. Der gives udtryk for, at der jævnligt skiftes ud i 

udsmykning/ophængning. Der er sat proces i gang omkring fællesrummets indretning og 

hvordan der kan skabes tydelige og afgrænsede legemiljøer i dette lokale. 
 

Der arbejdes systematisk med de forskellige støtteredskaber, der på forskellig vis følger barnets 

trivsel og læring (fokuspunkt, dialogprofil, overgangsbeskrivelse mm.) og PL’er understøtter i 

mange situationer ift. sparring af medarbejdere og deltagelse i forældresamtaler. Der er god 

opmærksomhed på tidlig opsporing af børn, hvor der kan være bekymring. Der er udarbejdet 

procedure for TOPI-vurderingerne, som er ved at blive lavet på tidspunkt for tilsynet. Der gives 

udtryk for at afdelingen oftest vil have haft kendskab til og samtale med forældrene om forhold 

ved barnet, før der ved TOPI-vurderingen markeres en bekymring. 

 

 

 
 
 

4: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med overgange  
 

Bemærkning 
 

Der arbejdes meget målrettet med overgangene, både de interne og de eksterne overgange, 

hvor forældrene inviteres ind til dialog om at understøtte barnet i overgangen, bl.a. med afsæt i 

de udarbejdede dialogprofiler. 

  

Ved opstart afholdes møde med forældrene hvor forhold omkring familien og barnet drøftes ift. 

samarbejdet og barnets indkøring. Derudover informeres om de overordnede rammer for 

forældresamarbejdet. Ved overgangen fra dagplejen er der et formaliseret samarbejde med 

dagplejen om rammer og struktur for denne overgang. De lokale dagplejere er ofte på besøg på 

Grønlandsparkens legeplads og de inviteres med til diverse arrangementer i afdelingen. 
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Samarbejdet omkring overgangen til skole er velfunderet i SMART-skolestart, der er godt 

implementeret i området. Der er fastsatte samarbejdsmøder med skolen, udarbejdet en pjece 

og årsplan for samarbejdet indeholdende fælles mål for overgangen, så der skabes 

sammenhæng og progression ift. børnenes trivsel og læring. I overgangsforløbet besøger de 

kommende skolebørn skolen, hvor de har fået et lokale stillet til rådighed sammen med en 

anden afdeling i området. 

 

I den interne overgang fra vuggestue til børnehave arbejdes der med overgangsforløb til den 

nye stue og der afholdes overleveringsmøde med forældre samt pædagoger fra afleverende og 

kommende stue.   

 
 
 

5: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med forældresamarbejde  
 

Bemærkning 
 

Afdelingen har skabt gode rammer for et gensidigt og udviklende samarbejde med forældrene 

omkring barnet trivsel og læring. Rammerne består af det daglige møde og information på 

Tabulex, de fælles forældrearrangementer i Grønlandsparken samt de faste årlige 

forældresamtaler, der har afsæt i dialogprofilen for barnet. Afdelingens tilgang til 

forældresamarbejdet bygger bl.a. på en differentieret tilgang til forældrene, med tillid og 

respekt som grundlæggende for et dialogbaseret møde, hvor forældrene altid inddrages i 

forhold omkring barnet. I området er der i samarbejde med områdebestyrelsen udarbejdet 

fælles rammer for forældresamarbejdet, som forældrene orienteres om ved opstart i afdelingen. 

 

Når der udarbejdes fokuspunkt på et barn, inddrages forældrene altid og der er opmærksomhed 

på hvordan forældrene i hjemmet kan bidrage/understøtte de opsatte mål for barnet. I de 

årlige forældresamtaler ligger der en inddragende og vejledende del ift. forældrenes rolle i at 

understøtte barnet. Ift. den pædagogiske praksis med alle børnene informeres om mål og 

indhold i afdelingens (stuens) arbejde med børnene. Det anbefales, at det fast integreres i 

temaforløb mm. hvordan forældrene i hjemmet kan understøtte mål og indhold i forløb, som 

ex. i forløb om eventyr. 
 

 
6: Sikkerhed og hygiejne  
 

Bemærkning 
 

 Der er foretaget brandtilsyn den 13. august 2019 uden anmærkninger.  

 Der er lavet evakueringsøvelse med alle børn den 22. februar 2019. Afdelingen har en 

god procedure for evakueringsøvelse, som afvikles som del af et pædagogisk forløb. 

 Der var legepladsinspektion den 18. maj 2018 uden anmærkninger. Der foretages daglig 

rundering af legepladsen, inden der kommer børn ud. Der anvendes tjekskema til daglig 

inspektion. Ift. halvårlig driftsinspektion anbefales det, at anvende skema (ligger på 

EKnet). 

 Regnvand på legepladsen giver en del problemer og det er i perioder nødvendigt, at 

lukke dele af legepladsen af. Muligheder ift. drænering er ved at blive undersøgt. 

 Hygiejnebesøg foretaget den 21. august 2019. Forskellige forhold omkring hygiejne 

gennemgået uden anmærkninger.  
 

 
 

Eventuelle straks-henstillinger 

Ingen 

 

Eventuelle udviklingspunkter 

Ingen 
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Observationsrunde 

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

Observation i afdelingen kl. 8.45 – 9.30. Der blev foretaget observationer i 3 af børnehavestuerne; 
Søstjernerne, Tanglopperne og Muslingerne samt vuggestuegruppen Søpindsvinene. På alle stuer var der 
forberedelse til eller gang i samlinger med børnegrupperne. I samlingerne var der ro omkring aktiviteten og 
børnene var opmærksomme på indholdet, som bl.a. omhandlede samtaler om dagens vejr, dagens aktiviteter, 
kommende besøg på skolen og aktiviteter der blev arbejdet med dagen før. På den ene stue blev der i 
forbindelse med samling arbejdet med massage ud fra Fri for Mobberi-materiale. Medarbejder ledede 
aktiviteten hvor børnene gav massage på hinandens rygge, mens der blev læst en historie (hvor 
massagedelene var en integreret del). Medarbejder var samtidig opmærksom på om alle børn havde lyst til at 
få massage (et barn ønskede ikke at få massage, og fik derfor til opgave kun at give massage til barnet foran i 
rundkredsen). 
 
Der blev under samlingerne generelt oplevet en tydelig ledelse med dialoger med børnene, hvor børnene blev 
inddraget og havde medbestemmelse i samlingen og ift. aktiviteterne (både aktiviteter under samling samt de 
aktiviteter der skulle arbejdes med i løbet af dagen). I samlingerne var der fokus på at skabe rammer for at alle 
børn kunne være del af fællesskabet med opmærksomhed på børnenes behov og interesser. Børnene fik 
mulighed for at byde ind med forslag og enkelte børn havde til opgave at stå frem foran børnegruppen (ex. 
som dagens hjælper). 
 
På stuerne er der en meget bevidst tilgang til udsmykningen og de tilgængelige legematerialer. Der er tydelige 
æstetiske og pædagogiske overvejelser bag det der er hængt op på stuer og fællesrum (ex. børneproduktioner, 
piccolage, børnebilleder mm.). Der er et overskueligt omfang af legematerialer på stuer og i fællesrum, som er 
opdelt og placeret i kasser, hylder mm. på udvalgte steder, som børnene har adgang til.  
 
Efter tilsynssamtaler havde den tilsynsførende en kort gennemgang på legepladsen. 
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Egenrapport – udfyldes af tilsynssted 
 

Faktuelle oplysninger – besvares af tilsynsstedet 

Dagtilbuddets navn  

Sædding Gjesing området afdeling Grønlandsparken 

 

Adresse  

Grønlandsparken 298, 6715 Esbjerg N 

 

Tlf. og e-mail  

76162960/27142992 – krtho@esbjergkommune.dk 

 

Pædagogisk- eller daginstitutionsleder  

Kristina Thorstensen 

 

Antal indmeldte 0-2 årige 

33 

 

Antal indmeldte 3-6 årige 

95 

 
 

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 %: 
 
7,9 dage 

Hvilke overvejelser har dagtilbuddet omkring sygefravær med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdet, for at sikre stabile 
rammer for børnene og pædagogisk kvalitet? 
 
For at sikre stabile rammer for alle børn kigges der ved sygdom i afdelingen, på om det er nødvendig at sætte en vikar 
på, eller om det kan løses ved hjælp fra andre stuer. Der forsøges så vidt muligt at undgå mange forskellige vikarer men 
selvom der er en del faste tilkalde vikarer så kan der være tidspunkter hvor nogle stuer oplever flere vikarer end andre – 
dette ved f.eks. længerevarende sygemeldinger eller i forbindelse med barselsorlov. Ved forudset fravær vurderes det fra 
gang til gang om det er nødvendigt at flytte medarbejdere fra en stue til en anden, for på den måde at undgå at en 
gruppe oplever voksenskift hele tiden.  

 
Tilsynets bemærkning 
 

 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Hele afdelingen har deltaget i et forløb med Socialstyrelsen Praksiskonsulenter, der har i afdelingen været nedsat en 
arbejdsgruppe der sammen med ledelsen har stået for afklaringen og implementeringen i afdelingen. Alle medarbejdere 
har deltaget til temaaftner omkring evalueringskultur og en temaaften omkring udvikling af forældresamarbejde, dette 
arbejdes der fortsat med i afdelingen. 
Alle fastansatte pædagoger har været eller er i gang med Esbjerg Kommunes kompetenceudviklings forløb SPLM.  
Når der modtages nye medarbejdere i afdelingen udpeges der en mentor blandt det fastansatte personale på stuen, 
denne mentor har bl.a. til opgave at instruere den nye medarbejder i diverse systemer såsom H&H, Tabulex o.l. 
Medarbejderne deltager på skift i Børn og Kulturs oplæg i Fælles fokus på Læring, derudover sendes der årligt 
medarbejdere afsted på Socialstyrelsen konference om Høj kvalitet i Dagtilbud.  
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Tilsynets bemærkning 
I samarbejde med to andre afdelinger i området, har der været et større kompetenceudviklingsforløb for alle 
medarbejdere, hvor der har været fokus på emnerne evalueringskultur, forældresamarbejde og børn i udsatte positioner. 
Forløbet har været ledet af konsulenter fra Socialstyrelsen, hvor medarbejderne har skullet arbejde med selvvalgte 

fokus- og undersøgelsesspørgsmål ift. læringsmiljøet. Pædagogisk leder fortæller, at det har været vigtigt at skabe 
sammenhæng mellem dette forløb og kompetenceforløbet om styrkede professionelle læringsmiljøer samt den nye 
styrkede pædagogiske læreplan.  
 

 
 

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

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Som tidligere nævnt har afdelingen deltaget i et forløb med Praksiskonsulenterne, her blev vi beriget med et nyt syn på 
vores evalueringskultur. Derfor arbejdes der med evaluering som en dynamisk proces og der tages udgangspunkt i bådet 
det læringshjul som alle pædagoger har fået introduceret på SPLM samt den viden vi har fået gennem samarbejdet med 
praksiskonsulenterne. 
På alle møder er der et fast punkt hvor medarbejderne på skift øver sig den form for refleksion og evaluering der blev 
introduceret af praksiskonsulenterne, der udarbejdes et fokusspørgsmål og et undersøgelsesspørgsmål og der indhentes 
inden mødet data i form af f.eks. praksisfortællinger, video o.l. Spørgerammen bruges her til fælles faglig refleksion og 
analyse af dokumentationen.  
Selvom vi har fået masser af inspiration og nye perspektiver på evalueringskulturen så er det for mange en hel ny måde 
at tænke evalueringskultur som noget dynamisk og kontinuerligt og derfor er der også plads til forbedringer, men vi er 
på vej. Det har været vigtig at jeg som PL stadig italesætter evalueringskulturen og er bevist om at det er noget 
medarbejderne øver sig i og skal blive ved med at øve sig i. Det er vigtig med støttesystemer, faste rammer og en 
systematik omkring evalueringsarbejdet. Vi øver os og vi øver os sammen. 
 

Tilsynets bemærkning 
Forløbet med Socialstyrelsens praksiskonsulenter har sat gang i metode til at arbejde med evaluering af læringsmiljøet. 
Alle medarbejdere har skullet arbejde med metode og det er integreret på møder, at der arbejdes med faglig refleksion.  
Fremadrettet skal leder i gang med at rammesætte systematiske observationer af medarbejderne – både hvor 
pædagogisk leder observere og hvor medarbejdere observerer hinanden.  
 

 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Hver gang medarbejdere har været afsted på SPLM tages metoder og indhold op på et kommende personalemøde. Det 
har været vigtigt at medarbejderne i fællesskab deler den viden de har fået med sig fra SPLM med deres kollegaer i 
mindre grupper. Disse grupper er blandet af både pædagoger, PA’er og pædagogmedhjælpere. Medarbejderne har været 
meget optaget af især det dynamiske mindset, ligesom der er kommet mere fokus på den samarbejdende og 
undersøgende tilgang. Det har været vigtigt i opfølgningen af SPLM, at italesætte koblingen mellem Styrkede 
Pædagogiske Læringsmiljøer, den Styrkede Pædagogiske Læreplan og Praksiskonsulent forløbet for at sikre 
medarbejderne kunne se sammenhængen imellem disse og ikke har følt at der var sat for mange skibe i søen på en 
gang. 
 

Tilsynets bemærkning 

Afdelingen har haft god opmærksomhed på at dele og få videreformidlet og integreret de forskellige temaer fra forløbet i 
afdelingen. Der er en god forståelse af at den pædagogiske udvikling kræver nogle grundlæggende forudsætninger (ex. 
dynamisk mindset), men også at der skal skabes mening og sammenhæng for medarbejderne ift. de forskellige tiltag, 
der er iværksat. 
 

 
 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Alle nye medarbejdere får en kort introduktion ved ansættelse i afdeling. Derudover tages retningslinjerne jævnligt op 
på personalemøder, sidst på et personalemøde d. 8. oktober 2019.   
 

Tilsynets bemærkning 
Retningslinjerne er gennemgået på personalemøde i oktober. Der er opmærksomhed på at magtanvendelse kan være 
nødvendig (nødværge og nødret) men at der også ligger et børnesyn til grund for at forebygge brugen af magt – bl.a. 
en respektfuld og ligeværdig tilgang til børnene. Hvis medarbejder er i tvivl om man har anvendt magt i en situation vil 
dette blive drøftet med pædagogisk leder. 
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6. Hvordan introduceres og oplæres nye medarbejdere til Hjernen&Hjertet?  

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Når der modtages nye medarbejdere i afdelingen udpeges der en mentor blandt det fastansatte personale på stuen, 
denne mentor har bl.a. til opgave at instruere den nye medarbejder i Hjernen & Hjertet ved hjælp af 
sidemandsoplæring. Derudover er der sparring med PL omkring udarbejdelse af f.eks. fokuspunkter, dialogprofil o.l. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der er god procedure for at sikre medarbejdernes kendskab til og brug af H&H. Lønnede studerende bliver også 
introduceret til H&H og får mulighed for at lære at arbejde i systemet.  
Der er god opmærksomhed på at fastholde og udvikle medarbejdernes skriftlighed, bl.a. ift. faglige beskrivelser i H&H. 
 

 
 
 

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 og evaluerende i planlægningen og tilrettelæggelse af de pædagogiske læringsmiljøer for at sikre 
alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Her bruger vi Hjernen og Hjertet som er med til at sikre en tidlig indsats 
for alle børn. Der tilrettelægges læringsmiljøer for både det enkelte barn og for hele børnegruppen, som tager højde for 
den nærmeste udviklingszone.  
Der er plads til at leg og læring finder sted både i planlagte, voksenstrukturerede aktiviteter som i hverdagsrutiner samt i 
barnets leg. Vi giver børnene plads og rum til at udvikle egne lege, vi understøtter og prioriterer at der er mulighed for 
børnenes lege, spontanitet og kreativitet kan udvikles. Medarbejderne vurderer om der er behov for at gå ved siden af, 
foran eller bagved børnene.  
Personalet arbejder kontinuerligt med hverdagsrutiner og der er stor fokus på hverdagsrutiner i det daglige pædagogiske 
arbejde, personalet arbejder ud fra en anerkendende tilgang. 
Afdelingen er meget opmærksom på relations arbejde, venskaber og inklusion. Der arbejdes med Fri for Mobberi ugeligt i 
alle børnehave grupper og i vuggestuen arbejdes der med Fri for mobberi til samling og på det niveau hvor det giver 
mening for børnene ift. deres alder.   
 

Tilsynets bemærkning 
Der er god opmærksomhed på at arbejde med læringsmiljøer hele dagen. Der har bl.a. været arbejdet med temaet 

hverdagsrutinerne, for at styrke det pædagogiske indhold i disse situationer. Det kommende fællestema for afdelingen er 
Leg, som handler om at fremme det pædagogiske indhold i børnenes lege og den rolle medarbejderne har ift. dette.  
 
Der er en tydelig struktur for det strukturelle læringsmiljø, som giver god mulighed for at arbejde målrettet og fordybet i 
samspillet med børnene. Der arbejdes med mindre børnegrupper, som er inddelt af medarbejderne. Der er i 
børnehavedel plan for hvilke dage børnene er i henholdsvis, aktivitetsgruppe, indegruppe og udegruppe. Der laves ofte 
plan for eftermiddagene, hvor børnene selv kan vælge aktivitet. Ud fra det fælles tema udarbejdes plan/ideer til 
aktiviteter med børnene.  
 

 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Når medarbejderne udarbejder fokus- og undersøgelsesspørgsmål indhentes der data i form af f.eks. 
praksisfortællinger, video o.l. Det bruges bl.a. til at blive klogere på hvordan læringsmiljøet skal tilrettelæggelse og der 
bruges data i tilrettelæggelse af pædagogiske aktiviteter, disse kan være i form af praksisfortællinger, fotos, 
observationer, videooptagelser, børneinterviews, tegninger o.l. Data i form af praksisfortællinger bruges også til 
gennemgang af børn på stue- og afdelingsmøder. 
Medarbejderne indhenter også data fra Hjernen & Hjertet f.eks. via dialogværktøjet og ressourceprofilerne samt DPU, i 
tilrettelægges af læringsmiljøer. 
I afdelingen arbejder vi med at blive mere systematiske i brugen af data. 
 

Tilsynets bemærkning 
Igennem arbejdet med fokus- og undersøgelsesspørgsmål bliver der indhentet data til refleksion over læringsmiljøet. 
Der er en bevidsthed om forskellige typer data og disse indsamles i forskellige situationer/sammenhænge. I afdelingen 

er man opmærksom på, at dataindsamlingen kan være mere systematisk ift. tilrettelæggelse af mål og indhold i 
arbejdet med børnene – hvilket det anbefales at arbejde mere målrettet med.  
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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 
 
Der arbejdes kontinuerligt med progression i barnets læring, både ift. pædagogiske aktiviteter men også i forhold til 
hverdagsrutiner og samlingsstunder.  Medarbejderne bruger DPU, dialogprofilen og ressourcevurderingerne i Hjernen & 

Hjertet til at planlægge indsatsen for barnets læring og udvikling. Derudover udarbejdes Fokuspunkter i Hjernen og 
Hjertet når der er behov for dette. Der udarbejdes dialogprofiler for alle børn i forbindelse med samtaler og 
ressourceprofiler hvis der er brug for afklaring omkring barnets kompetencer, DPU’en bruges hvis der er brug for yderlig 
afdækning. Ved overgange udarbejdes der ligeledes overgangsbeskrivelser for alle børn.  
Forældrene inddrages ved alt arbejde i H&H, de udfylder selv en dialogprofil i forbindelse med møder ligesom 
Fokuspunkter sendes hjem til dem, medarbejderne gennemgår dog Fokuspunkterne med forældrene på et møde inden 
den sendes hjem. Inden barnet starter i førskole sendes en børneprofil hjem til forældrene, dette gøres inden forældrene 
giver samtykke til overlevering, på den måde sikre vi at forældrene er orienteret om hvad de giver samtykke til at 
overlevere. 
Stuerne holder stuemøder ca. hver 3. uge, her gennemgås stuens børn og der planlægges opfølgning på Fokuspunkter 
o.l. i H&H. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der gøres brug af de forskellige redskaber til at følge barnets trivsel, læring og udvikling. Der arbejdes med 
progressionen ift. børn hvor der udarbejdes fokuspunkt og ift. de årlige samtaler med forælderne, hvor der laves 
dialogprofil på alle børn. 
I børnehavedel er stuerne aldersopdelte, og dette giver god mulighed for at arbejde målrettet med progressionen ift. 
aldersmæssige udviklingstrin. 
 

 

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 
 
Personalet er opmærksomme på hvad det er den pågældende børnegruppe har brug for i f.eks. en aktivitet eller i leg og 
vil derved forholde sig til sin egen placering i aktiviteten. Medarbejderne er opmærksomme på om man er den 
instruerende, den der går foran og viser vej, eller om stiller man sig ved siden af og er undrende, undersøgende og 
medskabende i processen og hvornår kan man måske trække sig ud og stille sig bagved. 
I vuggestuen arbejder medarbejderne med at følge børnenes spor, ved at være særlige opmærksomme på de signaler 
børnene viser omkring det de er særligt optaget af. 
Vi inddrager børnene i at skabe overskuelighed i garderoben og på grupperummet. Vi bruger piktogrammer til at 
understøtte det pædagogiske læringsmiljø og skabe sammenhæng og overskuelighed for børnene. 
I forhold til børnefællesskaber og dannelse arbejder vi blandt andet med fri for mobberi. Børnene bliver hørt om, hvad de 

mener om børnemiljøet ved f.eks. børnemøder og når der til samling er fri for mobberi. Børnene bliver aktive medspillere 
ved børnemøderne eller når de f.eks. tager billeder af steder i børnehaven som er betydningsfulde for dem. Vi arbejder 
med demokrati på mange måder i flere sammenhænge i løbet af dagen. Det kan være medbestemmelse på aktiviteter, 
at vente på tur, respekt for barnets mening, at alle bliver hørt og hvordan vi kan tale sammen når vi ikke er enige. Det 
er vigtigt at barnets bliver hørt og anerkendt. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes fast med børnenes perspektiv i den pædagogiske praksis, ex. i samlingerne. Der er opmærksomhed på 
børnenes interesser og behov igennem observationer og andre typer data, men også at inddrage børnene direkte ift. valg 
af aktiviteter mm.  
Børnehavebørnene deltage i børnemøder, hvor de får mulighed for at fortælle om deres oplevelser af børnemiljøet som 
afsæt for justeringer af den pædagogiske praksis. 
 

 

11. Hvordan er jeres procedure for at foretage sprogvurdering?  

Dagtilbuddets bemærkning 
 
For alle 3 årige vurderes det om der skal foretages en sprogvurdering, dette vurderes af stuens personale indenfor de 
første 3-4 måneder efter barnet er startet i børnehave. Det er vigtig at personalet har lært barnet ordentligt at kende og 
at barnet er tryg ved de voksne inden de sættes i en evt. testsituation. Derudover foretages der sprogvurderinger på alle 
tosprogede børn 2 gange årligt.  
Skulle sprogvurderingen vise at der er behov for sprogstimulering, orienteres PL og det vurderes om der evt. skal 
afholdes Tværs Enheds møde eller om der skal tages kontakt til tale- hørelære først. 
Sprogvurderinger foretages altid af 2 medarbejdere sammen, det er vigtigt at skabe en tryg situation for barnet så den 
ene medarbejder har en dialog med barnet og står for testen imens den anden medarbejdere notere i sprogvurderingen i 
H&H på computer. På den måde sikre vi at barnet oplever en medarbejder der er nærværende under sprogvurderingen 
og at testsituationen er så tryg for barnet som muligt. 
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Tilsynets bemærkning 
Der foretages sprogvurdering i børnehavegruppen (efter 3-4 mdr) af de 3-årige, hvor der er bekymring ift. sproglig 
udvikling. Sprogvurderingen kan også foretages i vuggestuen umiddelbart før barnet skal starte i børnehavegruppe. 
To-sprogede børn behøver ikke at blive vurderet 2 gange årligt, jf. nye retningslinjer for sprogvurdering. 

 

 
 
 
 

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

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Det har været en vigtig del af udarbejdelsen og implementeringen af den Styrkede Pædagogiske Læreplan at 
medarbejderne tidligt blev inddraget i processen. For at sikre at implementeringen begyndte så tidligt som muligt men 
også for at sikre at medarbejderne ikke følte at det endelige produkt var noget de slet ikke kunne genkende eller havde 
et ejerskab i. Derfor blev der bl.a. afholdt en pædagogisk dag i januar 2019 hvor medarbejder var i spil omkring 

formuleringen af den skriftlige del af den Styrkede Pædagogiske Læreplan. Der har været et fælles personalemøde for 
hele området hvor det pædagogiske grundlag var på dagsordenen. Derudover har vi på personalemøder i 
Grønlandsparken bl.a. arbejdet med EVA’s Samspil og Relationer, Redskab til selvevaluering og Forældresamarbejde. 
Der er udvalgt en medarbejder fra hver afdelingen i området der skal være med til at gennemlæse og give feedback på 
det samlede skrive arbejde som ledelsen har udarbejdet. 
PL har sammen med afdelingens Forældreråd gennemgået den Styrkede Pædagogiske Læreplan – rammer og indhold og 
givet forældrerådet en kort indflyvning i den samt orienteret dem om proces omkring udarbejdelsen af områdets 
læreplan. OL inddrager løbende områdebestyrelsen i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.  
 

Tilsynets bemærkning 
Der har været en god implementeringsproces i hele området omkring den nye styrkede læreplan. Alle medarbejdere er 
blevet inddraget og har læst grundhæfte om den nye læreplan. I forbindelse med forløb med Socialstyrelsen har der 
været særligt fokus på evalueringskulturen, forældresamarbejdet og børn i udsatte positioner, som også er centrale 
områder i den nye læreplan. 
De forskellige hjælperedskaber fra Ministeriet og EVA til implementering har været inddraget i processen. 
Områdebestyrelse og forældrerådet er også blevet inddraget. 
 

 
 
 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 
I stedet for at arbejde med læreplanerne en af gangen, har vi allerede på nuværende tidspunkt ændret vores 
pædagogiske praksis så vi arbejder med forskellige overordnet emner i Grønlandsparken og i Sædding/Gjesing området 
f.eks. barn i Esbjerg eller gamle dage, hverdagsrutiner og venskaber, legeplads og udeliv. I disse emner er alle 
læreplanstemaerne integreret i forskelligt omfang efter børnegruppens behov og perspektiver. 
I år har vi i Grønlandsparken haft 3 overordnede emner, det første var Hverdagsrutiner, dernæst har vi arbejdet med 
Legeplads og Udeliv og fra uge 43 er det fælles emne Leg. Her inddrages alle læreplanstemaerne i de overordnede 
emner. Det har været godt at arbejde på den måde og med de emner da de er så stor en del af den styrkede 
pædagogiske læreplan og også for at hjælpe forældrene til at få øje på den læring der sker for børnene hele dagen = 
læring hele dagen. Vi oplevede ofte inden vi gik i gang med disse emner at forældre, i bedste mening, spurgte deres 
børn ”har du bare været på legepladsen i dag”? Det har givet forældrene en større forståelse for hvad det er deres børn 

bruger tiden på i vuggestuen/børnehaven og det har givet medarbejderne en bedre fundament når de har skulle forklare 
læring for forældrene.  

Tilsynets bemærkning 
Afdelingen har en god forståelse af nye elementer og tænkningen med den nye læreplan. Der arbejdes med fælles 
overordnet tema hvor læreplanstemaerne indgår i et samspil med hinanden. 
Der er fokus på at skabe læring hele dagen, ifm. de temaer der har været arbejdet med, men også ift. den struktur der 
arbejdes med i afdelingen. 
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14. Beskriv jeres overvejelser ifm. evaluering af læreplanen? Herunder den løbende pædagogiske dokumentation 
og hvordan I vil vurdere sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og 
dannelse? 

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Vi evaluerer løbende og tilretter vores pædagogiske praksis, så vores indsats matcher de enkelte børn/børnegruppen/de 
små læringsgrupper. Vi reflekterer over processen og evaluerer både afdelingsvis i vuggestuen og i børnehaven samt på 

fælles møder. Efter endt forløb, foregår der en endelig evaluering via SMTTE, men vi er spændte på det nye skema der 
kommer fra Jesper. Sammen med forældrerådet evaluerer vi forløb f.eks. arrangementer for børn og forældre, hvor 
læreplanstemaerne har indgået. Vi evaluerer på tilbagemeldinger/kommentarer fra forældrene i forbindelse med 
kommentarer om børnenes fortællinger i hjemmet, udstillinger, dokumentation, m.v. 
Vi evaluere systematisk sammenhængen mellem børnenes udbytte af vores indsats i bl.a. H&H 
 
I forhold til evalueringen af den Styrkede Pædagogiske Lærerplan bliver også arbejdet med  emnet i vores PL team. 

Tilsynets bemærkning 
Stuerne laver forskellige former for løbende pædagogisk dokumentation og der evalueres på den overordnede SMTTE for 
temaforløb. Fremadrettet vil der skulle være fokus på mere målrettede/afgrænsede evalueringer ift. mindre 
børnegrupper (ex. stuen) – evt. ved brug af Forløbsbygger i H&H. 
 

 

Børns trivsel – besvares af tilsynsstedet 

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

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

Dagtilbuddets bemærkning 

 
Der afholdes TOPI målinger 1 gang årligt, vi er pt i gang med først TOPI måling siden de blev sat på pause i 2017. Der er 
i området lavet en fælles plan for afholdelse af TOPI målinger. Tværs Enhed afholdes hver måned, og det er skiftende fra 
gang til gang hvor mange børn der er på. Begge disse procedure der fungere rigtig godt, men det kan mærkes at der er 
kommet en del nye medarbejdere til siden 2017, disse har ikke før haft kendskab til TOPI så der har været brugt en del 
tid på personalemøder til introduktion omkring det, ligesom en del ”gamle” medarbejdere også har haft brug for at få det 
genopfrisket.  
Derudover udarbejdes der med Fokuspunkter i Hjernen og Hjertet når der er behov for dette. Der udarbejdes 
dialogprofiler for alle børn i forbindelse med samtaler og ressourceprofiler hvis der er brug for afklaring omkring barnets 
kompetencer. Ved overgange udarbejdes der ligeledes overgangsbeskrivelser for alle børn. Vi har en enkelt gang oplevet 
forældre der ikke har ønsket at give tilladelse til samtykke i forbindelse med overgang til skole.  
Stuerne holder stuemøder ca. hver 3. uge, her gennemgås stuens børn og der planlægges opfølgning på Fokuspunkter 
o.l. i H&H. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der er ved at blive lavet TOPI-vurderinger på alle børn på nuværende tidspunkt. Der er udarbejdet procedure for TOPi-
vurderinger og TVÆRS-møder. Der er god opmærksomhed på tidlig opsporing og børn hvor der kan være bekymringer 
omkring. Afdelingen vil oftest have haft samtale med forældrene om barnet, før TOPI-vurderingen markerer en 
bekymring omkring barnet.  
Der arbejdes godt med de forskellige støtteredskaber, der på forskellig vis følger barnets trivsel og læring (fokuspunkt, 
dialogprofil, overgangsbeskrivelse mm.) og PL’er understøtter i mange situationer ift. sparring af medarbejdere og 
deltagelse i forældresamtaler. 
 

 
 

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 
 
I Grønlandsparken ligger vi vægt på at barnet er omgivet af nærværende og engagerede voksne, der kommunikerer 
anerkendende og ligeværdigt med barnet. Vi ligger vægt på et trygt psykisk børnemiljø, hvor børnene mødes af 
anerkendelse, engagement og forståelse for barnets udgangspunkt. Den pædagogiske tilgang er præget af respekt for 
hinandens grænser og forskelligheder, hvor der er fokus på samspillet i børnegrupperne. 
Vores indretning er dynamisk og tilgodeser børnegruppens alder, interesse og udvikling f.eks. meget gulvplads til leg og 
små rum i rummet. Det fysiske børnemiljø er indrettet med tilgængeligt legetøj og materialer, som vækker børnenes 
nysgerrighed og inspirerer til leg. Vi arbejder så vidt muligt med børnene i mindre grupper og sammenholdt med den 
daglige struktur gør at støjniveauet mindskes. 
Der er et højt æstetisk børnemiljø, og de fysiske rammer fremstår, velholdte og opryddelige – her har det været godt at 
komme i ny renoverede lokaler. Vi oplever dog stadig udfordringer med brugen af fællesrummet og på vores 
personalemøde d. 29/10 skal der bl.a. evalueres på brugen af dette. 
Børnene er med skabere af udsmykningen af grupperummene efter årstid og traditioner og ligeledes i dokumentation af 
oplevelser i hverdagen. Der er fokus på at dette hænger i børnehøjde. 
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Vi inddrager børnene i at skabe overskuelighed i garderoben og på grupperummet. Læringsmiljøerne stimulerer og 
inspirerer til både bevægelse og fordybelse. Derudover er hele institutionen skofri for at skabe et godt indeklima.  
Børnene bliver hørt om, hvad de mener om børnemiljøet ved f.eks. børnemøder og fri for mobberi. Børnene bliver aktive 
medspillere ved børnemøder eller når de f.eks. tager billeder af steder i børnehaven som er betydningsfulde for dem 

 

Tilsynets bemærkning 
 
Der er stor bevidsthed om at sikre et godt børnemiljø i afdelingen. 
Ift. det psykiske børnemiljø er der fokus på medarbejdernes anerkendende og dialogbaserede møde med børnene. 
Afdelingen har indarbejdet nogle strukturer ift. opgavefordeling, planer, arbejde med mindre børnegrupper mm. der 
muliggør medarbejdernes deltagelse og nærvær med børnene. Der arbejdes fast med Fri for Mobberi i 
børnehavegrupperne og elementer af FFM er også integreret i vuggestuegrupperne. FFM sætter fokus på det gode 
fællesskab og børnenes trivsel samt opmærksomhed på hinanden. Igennem de faste børnemøder på børnehavestuerne 
arbejdes der gennemgående med disse elementer og derudover har afdelingen stor opmærksomhed på at inddrage 
børnene og give dem muligheder for medbestemmelse i forskellige typer aktiviteter. Børnehavebørnene bliver inddraget 
og spurgt om deres oplevelser af børnemiljøet, men det kan anbefales, at foretage mere systematiske dataindsamlinger 
af børnenes oplevelser af børnemiljøet i afdelingen. 
 
Grønlandsparken har nogle gode fysiske rammer til børnene, hvor der arbejdes bevidst med udsmykning og ophængning 
af materialer. De ophængte materialer har et æstetisk og læringsmæssigt formål og består bl.a. af børnenes 
produktioner, billeddokumentationer, pædagogiske materialer (ex. fem ture i karussellen). Der skiftes jævnligt ud i 
udsmykning/ophængning. 
Grønlandsparken har et stort centralt fællesrum, der ligger i forbindelse med stuerne og køkken. Fællesrum indeholder 
garderober, forskellige legemiljøer, forældreindgang, udgang til legeplads mm. Der er nogle udfordringer omkring 
fællesrummets indretning og hvordan der skabes tydelige og afgrænsede legemiljøer. Der er sat proces i gang for 
udvikling af fællesrum. 
 

 
 

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 
 
Der er en høj grad af forældreinddragelse og dialogværktøjet understøtter både overgangene men også forældrenes 
inddragelse rigtig godt. Der er et godt samarbejde mellem Goplestuen (de ældste vuggestuebørn) og børnehaven, 
Goplerne er på besøg i børnehaven en formiddag i ugen hvor de er med på legepladsen eller på deres kommende stue 
sammen med en voksen fra vuggestuen. Derudover afholdes der overleveringsmøder med deltagelse af pædagog fra 
børnehaven, pædagog/PA fra Goplestuen og forældrene, her tages der bl.a. udgangspunkt i Dialogværktøjet og 
overgangsbeskrivelser fra Hjernen og Hjertet.  
 
Vi har etableret en samarbejdsstruktur i forhold til Smart Skolestart, der sikrer fælles mål for overgangen, så der skabes 
sammenhæng og progression i forhold til børnenes læring og trivsel. 
Vi har bl.a. i fællesskab udarbejdet en pjece og en årsplan for samarbejdet, der sikrer en god overgang for alle børn, så 
der er en rød tråd i de indsatser og aktiviteter, der udføres i forhold til det enkelte barn. Vi arbejder med storebørns 
grupper, hvor kommende skolebørn samles og der arbejdes målrettet med overgangen til førskolen. 
Der er et meget godt samarbejde med Bohr skolen, både i forhold til møder men også i forhold til overgangen fra 
børnehaven til skole hvor afdelingen de sidste 4 år har sendt personale med på skolen i førskoletiden j.f. SMART 
skolestart.  
Der afholdes overleveringsmøder med Bohr afd. Vita samt specialoverleveringsmøder hvor både forældre, skole, 
børnehave og evt. ressourcepædagog deltager. Derudover afholdes der årligt planlægnings- og evalueringsmøder hvor 
skolelederen, fritids PL, PL fra Dagtilbud, pædagoger fra både Dagtilbud og SFO deltager.  
Børnehaven besøger Vitaskolen en gang i ugen fra oktober til marts, der er stillet lokale til rådighed, Grønlandsparken 
besøger skolen sammen med Bakkegården. PÅ den måde bliver der allerede i børnehaven bygget venskaber på tværs af 
afdelinger. 
 
Der er blevet formaliseret et samarbejde med dagplejen omkring overgangen fra dagpleje til børnehave. Der er et godt 
samarbejde med dagplejen, de lokale dagplejere er ofte på besøg på legepladsen og de inviteres med til diverse 
arrangementer i afdelingen. Der afholdes overleveringssamtaler med dagplejen når det skønnes nødvendigt. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes meget målrettet med overgangene, både de interne og eksterne overgange. Ved opstart afholdes der fast 
møde med forældrene, i overgangen fra dagplejen er der ligeledes fast møde med dagplejen og i overgangen til skolen 
(afdeling Vita) er der et målrettet samarbejde med forældre og skolen ud fra SMART-skolestart. I overgangsforløbet til 
skolen besøger de kommende skolebørn skolen, hvor de har et lokale stillet til rådighed sammen med en anden afdeling i 
områder. 
I den interne overgang fra vuggestue til børnehave er der et fint overgangsforløb til den nye stue og der afholdes 
overleveringsmøde med forældre samt pædagoger fra afleverende og kommende stue.  
Dialogværkstøjet anvendes i arbejdet med overgangene. 
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Forældresamarbejde – besvares af tilsynsstedet 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Det er vigtigt, at forældrene føler sig velkomne og trygge ved at aflevere deres barn i afdelingen og at de oplever et 
tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde med personalet, så børnene får de bedst mulige trivsels- og udviklingsbetingelser. 
I mødet med forældrene tager vi udgangspunkt i den enkelte families liv og samarbejder derfor differenceret 
Gensidig respekt, hvor et åbent og ærligt samarbejde og dialog om barnet, samt et højt gensidigt informationsniveau, er 
med til at sikre de bedste opvækstbetingelser for barnet. 
  
Vi sikrer et godt forældresamarbejde ud fra følgende: 

 Forældrene modtages positivt, åbent og anerkendende  
 Vi er lydhøre og tager dem alvorligt 
 Medarbejderne har stor viden og erfaring med børns udvikling, trivsel og læring 
 Der indgås en gensidig dialog og sparring omkring barnet 
 Medarbejdere vægter opstart og indkøring højt, så barnet får optimale startbetingelser 

 Medarbejderne tilstræber et højt informationsniveau og bruger Tabulex, så der kan hentes information om det 
pædagogiske arbejde og børnenes liv i institutionen 

 Forældrene bliver involveret og inddraget hvor det er muligt, så de kan bidrage og være med til at gøre en 
forskel for børnene og afdelingen som helhed  

 
 
Derudover er der i samarbejde med Områdebestyrelsen lavet et skriv omkring forældresamarbejdet i Sædding Gjesing 
området, denne er at finde på Tabulex samt på områdets hjemmeside. 
 

Tilsynets bemærkning 
I området er der udarbejdet fælles rammer for forældresamarbejdet, hvoraf der bl.a. fremgår de faste forældresamtaler, 
der tilbydes i årene i dagtilbuddet. Tilgangen til forældresamarbejdet bygger på høj grad af tillid og dialog, hvor 
forældrene bliver inddraget i forhold omkring barnet. 
 

 

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

Fx: Hjemmelæringsmiljø, forældresamtaler, læringsmål. 

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Gennem barnets tid i børnehaven og/eller vuggestuen er der faste samtaler, det sikre at samarbejde med forældrene 
fremmer barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Dette er der lavet en fast plan for, denne er godkendt af MED 
udvalget. 
Vi arbejder med forældreinddragelse gennem: Forældrerådet, dagbogsnotater på Tabulex, så forældrene kan understøtte 
samtalen med barnet når de kommer hjem, dokumentation f.eks. via digitale medier, PicCollage, udstillinger og 
beskrivelser, m.v., medarbejderne vejleder forældrene med udgangspunkt i både forældrenes og medarbejdernes viden 
om barnet, arrangementer for børn og forældre. Fx sommerfest, forældremøder, forældrekaffe m.m., tværfaglig 

samarbejde omkring barnet via TVÆRS-samarbejde, hjemmelæringsmiljøer – vi vejleder og inspirerer forældrene til at 
understøtte barnets læring i hjemmet ved at tale med barnet i gensidig dialog via højtlæsning, spil, leg, m.v 
 

Tilsynets bemærkning 
Der er skabt gode rammer for et gensidigt og udviklende samarbejde med forældrene omkring barnet. Rammerne består 
af det daglige møde og information på Tabulex, de fælles forældrearrangementer i Grønlandsparken samt de faste årlige 
forældresamtaler, der har afsæt i dialogprofilen for barnet.  
Når der udarbejdes fokuspunkt på et barn, inddrages forældrene og der er opmærksomhed på hvordan forældrene i 
hjemmet kan bidrage/understøtte de opsatte mål for barnet. I de årlige forældresamtaler ligger der en inddragende og 
vejledende del ift. forældrenes rolle. Ift. det daglige arbejde med alle børnene informeres om mål og indhold i 
afdelingens (stuens) arbejde med børnene. Det kan anbefales, at præcisere forældrenes rolle ift. de forløb der arbejdes 
med i afdelingen, ex. det fælles temaforløb. 
 

 

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:  
 
13. august 2019  
Dagtilbuddet bemærkning: brandtilsyn udført uden anmærkninger. 
 

Tilsynets bemærkning 
 



 Side 14 af 14 

 
 

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

Angiv dato:  
 
22. februar 2019 – Personalet arbejder med lærings materiale fra Børneulykkesfonden der hedder Glød og Flamme, det 
har til henblik at børn på en legende måde får skabt gode vaner omkring brandsikkerhed i både hjemmet og 
institutionen. Gennem samtaler, lege og forskellige aktiviteter kan børnene udvikle en mere sikker og hensigtsmæssig 
adfærd i forhold til ild og brand. Forløbet afsluttes med en evakueringsøvelse, alle børn får uddelt et diplom og en 

brandhjelm. 
 

Tilsynets bemærkning 
Evakueringsplaner hænger synlige rundt på stuerne, med tydelig angivelse af procedure ved brand. 
Evakueringsøvelse med alle børn afvikles meget fint, som del af et pædagogisk forløb, hvor børnene medinddrages og får 
viden om brand og brandsikkerhed. 
 
Der er ligeledes udarbejdet evakueringsinstruks for udflytterbussen og der laves evakueringsøvelse ud fra denne én gang 
årligt. 

 

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

udarbejdelse af en handleplan?   

Angiv dato:  
 
18. maj 2018 (næste inspektion i 2020) 

Dagtilbuddet bemærkning:  
Legepladsinspektion udført uden anmærkninger og der er derfor ikke lavet handleplan. 
 
Dog døjer vi rigtig meget med vand på legepladsen, og i efteråret 2018 blev der lagt dræn i noget af legepladsen. 

Desværre kommer der mere og mere nedbør og det betyder at det er svært at drænet vandt væk, ligesom vi oplever at 
vand områderne har flyttet sig til andre steder end der hvor der blev lagt dræn sidste år. Der er et ønske om mere 
dræn på legepladsen og dette bliver der undersøgt muligheder for med OL. 
 

Tilsynets bemærkning 
Vand på legepladsen giver en del problemer og det er i perioder nødvendigt at lukke dele af legepladsen af. 
Muligheder ift. drænering er ved at blive undersøgt. 
 

 

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

Angiv dato:  
 
21. august 2019 af Maiken Buur Nielsen 
 
Dagtilbuddet bemærkning:  
Vi gennemgik hygiejnerutiner for både børn og voksne håndhygiejne, hygiejne ved vandforhold, bleskift, næsepudsning 
o.l Derudover gennemgik vi hygiejne omkring håndtering af fødevarer, alt dette i en via en fysisk gennemgang gennem 
afdelingen. Hygiejnebesøget gennemført uden bemærkninger derfor blev der ikke udarbejdet handleplan. 
 

Tilsynets bemærkning 
 

 

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

Dagtilbuddet bemærkning:  
 
Lokaler inspiceres visuelt af personalet hver morgen. Inden der sendes børn på legepladsen gennemgås denne af 
personalet og dokumentation herom udfyldes. Ved behov for handling, afskærmes området og PL orienteres. PL tager 
kontakt til enten pedel eller anden fagperson hvis nødvendigt. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der foretages daglig rundering af legepladsen ud fra tjekskema. Ift. driftsinspektion (1-2 gange årligt) anbefales det at 
anvende skema for dette, som også ligger på EKnet. 
 

 
Egenrapport udarbejdet af: Kristina Thorstensen 
Dato: 17. oktober 2019 
(Besvares af tilsynssted) 


