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Børn & Kultur 

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

Afdeling/daginstitution: Afd. Nygårdsvej 

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

(Nedenstående udfyldes af tilsynsførende) 

Tilstede fra dagtilbuddet 

Nanna S. Jørgensen, Pædagogisk leder 
Louise Hacemoglo, Pædagog i børnehavedel 
Pernille H. Bech, Pædagog i vuggestuedel 

Tilsynsførende 

Jesper Odderskov (konsulent i Børn & Kultur) 

Tilsynsdato 

Den 25-2-2020 
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Tilsynets vurdering 

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

Bemærkning 
 

Ud over den individuelle kompetenceudvikling arbejdes med fælles kompetenceoplæg/forløb i 

såvel hele området som i afdelingen (bl.a. indenfor temaerne Fri for Mobberi, legen, børns 

opmærksomhed, sproglig udvikling og Mini-Nok). Pædagogerne har været eller er i gang med 

kompetenceudviklingsforløbet Styrkede Professionelle Læringsmiljøer. Kursusindhold drøftes på 

personalemøder og kursisternes hjemmeopgaver er løbende blevet drøftet med pædagogisk 

leder og kolleger. Det anbefales, at arbejde systematisk med observation og feedback på 

læringsmiljøet, hvor medarbejdere observerer hinanden, evt. også observationer foretaget af 

PL’er.  

 

Der udarbejdes SMTTE på udvalgte forløb/aktiviteter for mindre børnegrupper, stuen eller 

større dele af afdelingen. Der er en bevidsthed om, at der skal laves evaluering af de konkrete 

forløb. Men det anbefales, at der fortsat arbejdes med at sikre at evalueringen udarbejdes 

løbende og afslutningsvis på de udvalgte forløb. Der er lavet en systematik, så alle forløb, der 

er lavet SMTTE på, findes tilgængelige i mapper på alle stuer. 
 

 
 
 

2: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns læring og udvikling 
 

Bemærkning 
 

Der er bevidsthed om at opstille læringsmiljøer hele dagen, hvor der arbejdes med planlagte 

forløb i de mindre grupper, og børnenes læring og udvikling i de daglige rutiner og legen. Der 

udarbejdes planer for de pædagogiske forløb, med en overordnet tematisk ramme og en 

løbende planlægning af forløbet. Der arbejdes med mindre børnegrupper på alle stuer, særligt i 

tidsrummet om formiddagen på de fleste hverdage. I de pædagogiske aktiviteter er der stor 

opmærksomhed på at inddrage børnenes interesser og behov ift. det nærmere indhold. 

 

I forlængelse af medarbejdernes kursusforløb om legen har der været fokus på medarbejdernes 

deltagelse og understøttelse af børnenes lege. Der er endvidere arbejdet med at fordele og 

tydeliggøre opgaverne i interaktionen med børnene, så pædagogiske medarbejdere kan være 

fordybet i relation og aktivitet med børnene.   

 

Afdelingen har opmærksomhed på indsamling og brug af data ift. arbejdet med børnenes trivsel 

og udvikling samt indretning af det fysiske læringsmiljø. Men det anbefales, at der arbejdes 

mere systematisk med data ift. konkrete pædagogiske forløb (ex. data som grundlag for 

børnegruppernes sammensætning og indhold i forløb). 

 

Den pædagogiske læreplan er udarbejdet for hele området i samarbejde med ledere, 

medarbejdere og områdebestyrelsen. Der er en god bevidsthed om nye elementer i den 

pædagogiske læreplan, herunder det pædagogiske grundlag. På nuværende tidspunkt er der 

særligt fokus på at videreudvikle pædagogisk praksis ift. legen, børneperspektivet og 

læringsmiljøer hele dagen.  

 

Der er en opmærksomhed på, at læreplanstemaer indgår i de pædagogiske aktiviteter – 

temaerne indgår løbende og i samspil med hinanden hvor det er relevant. Det bemærkes, at i 

den udarbejdede læreplan skal de pædagogiske mål anføres for de enkelte læreplanstemaer. 
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3: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns trivsel 
 

Bemærkning 
 

Der er en god procedure for at sikre en systematisk gennemgang af alle børns trivsel. Der 

bliver udarbejdet TOPI to gange årligt, hvor alle børn gennemgåes. Pædagogisk leder deltager i 

samtaler med medarbejderne omkring vurderingen af børnenes trivsel. Når der er udarbejdet 

TOPI bliver alle forældre informeret og ved bekymring omkring et barn bliver forældrene 

inddraget. Som led i arbejdet med at sikre alle børns trivsel udarbejdes jævnligt et 

relationsskema (relationscirkel) på alle børn, hvor børnenes relationer til dagtilbuddets 

medarbejdere gennemgåes. 

 

I afdelingen arbejdes der fint med sikre et godt børnemiljø. Der er god bevidsthed om 

betydning af et godt psykisk børnemiljø, med positive børnefællesskaber og nærværende 

medarbejdere. Der arbejdes med Fri for Mobberi på alle stuer som en del af de pædagogiske 

aktiviteter. Der er desuden arbejdet med Mini-Nok, hvor der er fokus på børnenes psykiske 

velbefindende og evne til selvregulering. 

 

Ift. den fysiske indretning og det æstetiske børnemiljø er der arbejdet med at skabe 

overskuelighed og udsmykke med materialer, der har et læringsmæssigt mål. Legetøj og 

materialer er tilgængelige for børnene, og på stuer og gangområder er der fokus på, at skabe 

forskellige rum/legezoner, så børnene kan være i mindre grupper og beskæftige sig med 

forskellige lege/aktiviteter.  

 

Børnene bliver inddraget i en vurdering af børnemiljøet, hvor nogle af børnehavebørnene bliver 

interviewet af en medarbejder omkring deres oplevelser af forskellige aspekter af børnemiljøet. 

Afdelingen laver en opsamling på børnenes besvarelser og følger op med handleplan, på de 

områder hvor der er behov. 
 

 
 
 

4: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med overgange  
 

Bemærkning 
 

Afdelingen arbejder målrettet på at skabe gode overgange for barnet.  

I forbindelse med opstarten inviteres forældrene ind og der er samtale omkring barnet og 

opstart. I forbindelse med overgangen fra vuggestue til børnehavedel arbejdes der med at 

skabe en sammenhængende og tryg overgang for barnet, hvor pædagoger fra afgivende og 

kommende stue deltager sammen med forældrene i overgangssamtalen. Det er få børn, der 

kommer fra dagplejen, men i de tilfælde er der samarbejde med dagplejeren og forældrene om 

opstarten, og dagplejeren kommer på besøg med børn i afdelingen. Pædagogisk leder har med 

PL i dagplejen udarbejdet samarbejdsaftale omkring de formelle retningslinjer for overgangen. 

Der er i samarbejde med distriktsskolen udarbejdet beskrivelse for overgangen til skole (SMART 

skolestart). Afdelingen giver udtryk for, at de har et godt samarbejde med Danmarksgade 

Skole, hvor en del børn begynder i skole. 
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5: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med forældresamarbejde  
 

Bemærkning 
 

Afdelingen samarbejder med forældrene om børnenes trivsel og udvikling i forskellige 

sammenhænge. Der er løbende dialog med forældrene om barnets dagligdag i dagtilbuddet. 

Derudover er der fastlagte forældresamtaler med forældrene ifm. overgange, hvortil 

dialogværktøjet anvendes. Der er rammesat minimum tre forældresamtaler ud over 

opstartssamtalen i barnets tid i dagtilbuddet. Rammerne for forældresamarbejdet er ikke 

nærmere beskrevet, og disse vil derfor blive udarbejdet i løbet af marts 2020. 

 

Der er lavet forskellige tiltag for at understøtte hjemmelæringsmiljøet. Der er lavet kufferter 

med pædagogiske materialer, som forældrene kan låne med hjem ift. konkrete udfordringer i 

børnenes udvikling (ex. den sproglige udvikling). Derudover har afdelingen også bøger, som 

forældrene kan låne med hjem. De ophængte materialer i gang og garderober er bl.a. målrettet 

forældrene ift. understøtte hjemmelæringsmiljøet (ex. månedens ord og beskrivelser for 

læreplanstemaerne). Det kan anbefales, at arbejdet i de mindre børnegrupper tydeliggøres 

mere (ift. mål og indhold) overfor forældrene, så forældrene får mulighed for at understøtte de 

tiltag, dagtilbuddet arbejder med i de mindre grupper. 
 

 
6: Sikkerhed, hygiejne m.m. 
 

Bemærkning 

• Der er foretaget brandtilsyn den 21. februar 2020. 

• Evakueringsøvelse var planlagt til den 24/2 2020, men blev udsat. Det oplyses, at 

evakueringsøvelse vil blive foretaget snarest muligt.  

• Der skal foretages evalueringsøvelse i udflytterbus. 

• Der er foretaget hygiejnebesøg den 1. nov. 2019 og bemærkninger fra besøg er 

implementeret i praksis. 

• Der er foretaget legepladsinspektion den 23. oktober 2019. Det anbefales, at lægge 

handleplan for udbedringerne ifm. legepladsrapport på hjemmesiden. 

• Inden børnene kommer på legepladsen foretages en sikkerhedsmæssig rundering af 

legepladsen. Når rundering er foretaget noteres dette i skema for dagligt legepladstjek. 

• Der skal opmærksomhed på, at knager (der kan klappes ud) på gang ved 

børnehavestuer er slået ind mod væg (knager hænger i børnenes hovedhøjde). 

• Afdelingens/områdets hjemmeside skal gennemgåes for forældede materialer og 

oplysninger.  
 

 
 
 
 
 

Eventuelle straks-henstillinger 

Der skal foretages evalueringsøvelse i udflytterbus og lokaler på Nygårdsvej inden den 17. april. 
 

 
 
 
 

Eventuelle udviklingspunkter 

Ingen 
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Observationsrunde 

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

Der var observationer indendørs i afdelingen i tidsrummet kl. 9.00-9.30. Der blev foretaget to længere 
observationer i to af vuggestuegrupperne. 
 
På den ene vuggestuegruppe havde der været samling og børnene (9 i alt) var i gang med forskellige 
børneinitierede aktiviteter. Én af medarbejderne var ved at forberede en aktivitet, hvor børnene igennem 
sugerør skulle puste til forskellige genstande på et bord. Medarbejderen spurgte børnene, om der var nogle, 
der ville være med til at lege, hvorefter alle børn kom hen til bordet.  Børnene fik på skift et sugerør, hvorefter 
de skulle puste til en tot vat på bordet (vattet skulle pustes fra den ene ende af bordet til den anden). Nogle 
børn var mere ivrige end andre for at deltage og puste med sugerør. Men de fleste børn var omkring bordet, 
og dermed var der mange børn, der iagttog de andre børns aktivitet. Medarbejderen sørgede for, at børnene 
fik mulighed for at puste på skift og opmuntrede børnenes pusten. Når børnene havde et sugerør, var de 
meget optagede af at puste, også selvom det ikke kun var i retning af vattotten.  
Et af børnene skulle have pudset næse, hvilket den anden medarbejder hjalp barnet med og efterfølgende 
vaskede medarbejderen sine hænder. 
 
På den anden vuggestuegruppe sad børn (12 børn) og medarbejdere (3) ved to borde og havde lige spist 
formiddagsmad. En af medarbejderne stod for den efterfølgende aktivitet, der bestod i, at medarbejderen 
havde en grøn kuffert hvoraf vedkommende tog ting op af. Medarbejderen var god til at fange alle børnenes 
opmærksomhed ved at gøre det spændende og overraskende. Børnene var derfor meget spændte på, hvad 
der blev trukket op af kufferten – nogle børn begyndte at grine. Medarbejderen tog forskellige plastikdyr op af 
kufferten og for hvert dyr (en ko, en hest, en gris) var der snak om hvilket dyr det var, farven på dyret, hvad 
dyret siger m.m. Derudover blev der sunget en lille sang for hvert dyr. Under den observerede del af 
aktiviteten var alle børnene meget opmærksomme og nogle bidrog i dialogerne og flere af børnene forsøgte at 
synge med på sangen. 
 
På børnehavestuerne var der børn og medarbejdere, og der var gang i forskellige aktiviteter (modellervoks, 
puslespil, spil, madpakke m.m.). I salen var der en gruppe børn med medarbejdere, og der blev her leget 
motoriklege. Udflyttergruppe tog afsted til udflytter kl. 9.  
 
Ift. indretningen af stuer og gangområder er der ophængt forskellige materialer, der er målrettet både børn og 
voksne, og som har et tydeligt læringsmæssigt mål mange steder. Der er en overskuelighed i indretning, 
udsmykning og legematerialer. Mange legematerialer er tilgængelige for børnene og materialerne er opdelt og 
sorteret i kasser, reoler m.m. På stuer og gangområder er der fokus på, at skabe forskellige rum/legezoner, så 
børnene kan være i mindre grupper og beskæftige sig med forskellige lege/aktiviteter. 
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 Egenrapport – udfyldes af tilsynssted 
 
 

Faktuelle oplysninger – besvares af tilsynsstedet 

Dagtilbuddets navn  

Afd. Nygårdsvej 

 

Adresse  

Nygårdsvej 112 A 

 

Tlf. og e-mail  

76162401, naj13@esbjergkommune.dk 

 

Pædagogisk- eller daginstitutionsleder  

Nanna S. Jørgensen 

 

Antal indmeldte 0-2 årige 

42 

 

Antal indmeldte 3-6 årige 

75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:naj13@esbjergkommune.dk
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1. Dagtilbuddets sygefravær 
Ift. Dagtilbuddets sygefravær vurderes om tilbuddet indeholder stabile rammer og faglige kvalitet til gavn for 
børnenes trivsel og læring 

Angiv gennemsnitlige kalenderdage for de sidste 12 mdr. – for private og selvejende institutioner kan sygefraværet 
enten angives i kalenderdage, arbejdsdage eller i %: 
7,2 dag pr. medarbejder 
 

Hvilke overvejelser har dagtilbuddet omkring sygefravær med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdet, for at sikre stabile 
rammer for børnene og pædagogisk kvalitet? 
Når der er syge/ferie/ fraværende voksne bruger vi Tabulex og ser på børneantal på stuerne, om der er en voksen fra en 
anden stue der kan hjælpe til. Ellers har vi et fast vikarteam der er fleksible og kan hjælpe til. Vi anvender MOXTRA til at 
være i kontakt med hinanden på stuerne, så vi sikre at ressourcerne er hvor de skal være.  

Som PL, arbejder jeg med at italesætte og vise at det er vigtigt at vi fortsætter det pædagogiske arbejde, også selv om 

der er en vikar på stuen.   

 
Tilsynets bemærkning 
Afdelingen har på tilsynsdato et sygefravær på 4,9 dage pr. medarbejder.  
Det interne kommunikationsredskab (MOXTRA) anvendes bl.a. til at sikre, at medarbejderressourcerne placeres hvor der 
er behov, ex. ved sygdom. 
 

 
 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Ved MUS samtaler er personalet selv ansvarlig i at byde ind med ideer til kompetenceudvikling, og det er mit og 
medarbejderes ansvar at finde ud af hvordan vi kan opfylde dette. 
Når medarbejderne har været afsted forsøger jeg at følge op og har i sær fokus på hvordan   
Medarbejderne kan bringe den nye viden ind i  personalegruppen, dette gør vi via personalemøderne. 
 

Tilsynets bemærkning 
Ud over den individuelle kompetenceudvikling arbejdes med fælles kompetenceoplæg/forløb i såvel hele området som i 
afdelingen. I området har der været oplæg/forløb om Fri for Mobberi, legen, ny læreplan og børns 
opmærksomhed/mindfullness. I afdelingen har der bl.a. været arbejdet med børnenes sproglige udvikling, Mini-Nok og 
LEGO play-agent. Derudover har pædagogerne været igennem kursusforløb i styrkede professionelle læringsmiljøer. 
 

 
 

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

 

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi er blevet bedre til at evaluering af de tiltag der sættes i gang. Det har vi gjort ved at der på fastlagte møder laves 
SMTTE modeller og der evalueres på dem. Jeg har lavet en mappe til hver stue, der samler modellerne, så personalet 
altid kan slå på i mappen og se hvilke tiltag der er aftalt mm. Ind i mellem skriver jeg på MOXTRA at det er tid til at 
genbesøge mapper, så jeg husker medarbejderne på evalueringsdelen i det pædagogiske arbejde.  
Som PL, hvis jeg observerer noget i dagligdagen som jeg syntes der er mulighed for udvikling ved, er jeg i dialog med 
personalet, om observationen, og her taler vi ind i nye tiltag. 
Personalet kommer også til mig, men det er ofte i forhold til det enkelte barn og læringsmiljø og tiltag.  
  

Tilsynets bemærkning 
Der udarbejdes SMTTE på udvalgte forløb/aktiviteter for mindre børnegrupper, stuen eller større dele af afdelingen. Der 
er opmærksomhed på at foretage evaluering af de konkrete forløb, og det anbefales, at der fortsat arbejdes med at sikre 
at evalueringen udarbejdes løbende og afslutningsvis på de udvalgte forløb. Der er lavet en systematik, så alle forløb, der 
er lavet SMTTE på, findes tilgængelige i mapper på alle stuer. 
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4. Hvordan er der fulgt op på metoder og indhold fra kompetenceudviklingsforløbet - Styrkede professionelle 
læringsmiljøer?  

Dagtilbuddets bemærkning 
I sparring med personalet har vi fokus på dataindsamlingen, skabelsen af læringsmiljøet omkring børnene/barnet.  
Der er blevet en større accept i at blive observeret, snakke udfordring og finde en fælles ny løsning for at forbedre 
læringsmiljøet.   

Tilsynets bemærkning 
Kursusindhold er blevet drøftet på personalemøder og kursisternes hjemmeopgaver er løbende blevet drøftet med 
pædagogisk leder og kolleger. 
Det anbefales, at arbejde systematisk med observation og feedback på læringsmiljøet, hvor medarbejdere observerer 
hinanden, evt. også observationer foretaget af PL’er. Der kan evt. udvælges konkrete områder i læringsmiljøet, der 
sættes fokus på i forbindelse med observationer (ex. ift. den pædagogiske læreplan). 
 

 
 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi informerer nye medarbejder om retningslinjerne om magtanvendelse. Personalet er meget opmærksomme på at hvis 
der laves en fastholdelse og så kontakter vi altid forældrene og lave et fokuspunkt hvis der sker en gentagelse (evt. ved 
bleskift) Og der beskriver vi fælles handlinger.  
 

Tilsynets bemærkning 
Der laves indberetning hvis der finder en situation om brug af magt sted og forældre vil blive orienteret. 
 

 
 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi har den gode opstart for medarbejderne I område Midt og Østerbyen. I den gode opstart kommer PL ind på Hjernen 
og hjertet og har en gennemgang af det. I opstarten af samtaler med forældre mm, er det PL eller en stue pædagog 
der hjælper medarbejderen til at bruge systemet, så det bliver rutine.   
 

Tilsynets bemærkning 
Området har udarbejdet en fælles beskrivelse og tjekliste for de områder nye medarbejdere skal informeres og oplæres 
i, herunder også brug af Hjernen & Hjertet.  
 

 
 
 

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 bemærkninger 
Det er forskelligt fra stue til stue hvordan personalet arbejder, med pædagogiske læringsmiljøer hele dagen. 
Nogle af stuerne har brug for at sætte en retning og planlægge de overordnede rammer, hvor andre er nede og arbejde i 
temaer. Der arbejdes med at der sker læring hele dagen og at små dagligdags rutiner er et læringsmiljø. Vi øver os 
meget i hverdagen og arbejder meget med at de gamle rutiner ikke tager over.   
( Dette vil jeg gerne uddybe til samtalen) 

Tilsynets bemærkning 
Der udarbejdes planer i afdelingen med forskellig varighed (i vuggestuedel og børnehavedel) enten som uge- eller 
månedsplaner. Planerne sætter en meget overordnet tematisk ramme (ex. temaet kat, fastelavn eller spiring), som der 
arbejdes med uden en konkret indholdsbeskrivelse, men med løbende planlægning af forløbet. Nogle gange beskrives en 
SMTTE for et pædagogisk forløb. 
Der arbejdes med mindre børnegrupper på alle stuer, særligt i tidsrummet om formiddagen på de fleste hverdage. 
Grupperne er sammensat ud fra forskellige overvejelser omkring børnenes relationer og kompetencer, men 
sammensætningen er også præget af en fleksibilitet ift. hvilke børn der sættes sammen (bl.a. ift. forløbets indhold og 
hvilke børn der er mødt op). Der er stor opmærksomhed på at inddrage børnenes interesser og behov ift. det nærmere 
indhold i de forskellige aktiviteter. 
Der er bevidsthed om at opstille læringsmiljøer hele dagen, hvor der arbejdes med planlagte forløb i de mindre grupper, 
og børnenes læring og udvikling i de daglige rutiner og legen. I forlængelse af medarbejdernes kursusforløb om legen har 
der været fokus på medarbejdernes deltagelse og understøttelse af børnenes lege. 
Medarbejderne har arbejdet med at tydeliggøre rollerne i interaktionen med børnene, således at én medarbejder har 
mulighed for at være fordybet i relation og aktivitet med børnene, mens en anden medarbejder i højere grad varetager 
praktiske opgaver omkring børnene. 
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8. Hvordan inddrages og analyseres data i forbindelse med tilrettelæggelse af læringsmiljøet?  

Dagtilbuddets bemærkning 
Data indsamlingen anvender personalet ofte i forhold til børnene og når de kan se noget udfordre, de observerer og 
derefter ser de på hvordan vi kan ændre noget. 
Det kan være gruppesammensætningen, rummet, møbler og det læringsmiljø der bliver skabt i rummet.   
Noget vi er meget opmærksomme på er at personalet går med en masse refleksion som bliver tavs viden, det er data 

der er vigtigt, men der er noget der ikke bliver nedskrevet, men personalets profession gør at den opsamlede data 
anvendes. de formår på stuen at handle på det og bruge den indsamlede data og lave en ændring i læringsmiljøet.  
 

Tilsynets bemærkning 
Afdelingen har opmærksomhed på indsamling og brug af data ift. arbejdet med børnenes trivsel og udvikling samt 
indretning af læringsmiljøet. Men det kan anbefales, at der arbejdes mere systematisk med data ift. konkrete 
pædagogiske forløb (ex. data som grundlag for børnegruppernes sammensætning og indhold i forløb). 
 

 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Samtaler med forældrene i forhold til TOPI og tværsmøder. 
Vi har meget fokus på at når der er et fokuspunkt, er det vigtigt at der er tiltag for institutionen og i hjemmet. Vi følger 
op i Hjernen og Hjertet i forhold til evaluering af fokuspunktet. Jeg har en pædagog der via MOXTRA hjælper alle 
kollegaer med at huske deres opfølgninger af fokuspunkter.  
 

Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes målrettet med børn i udsatte positioner ift. at udarbejde fokuspunkt med inddragelse af forældre og 
tværfaglige samarbejdspartnere.  
Der udarbejdes dialogprofil på alle børn tre gang i dagtilbudstiden. Dialogprofilerne danner grundlag for samtalerne med 
forældrene og hvordan dagtilbud og forældre i samarbejde fortsat kan understøtte barnets udvikling. Dialogprofilerne kan 
evt. inddrages i højere grad som datagrundlag for arbejdet i de mindre børnegrupper. 

 

 

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

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi har udviklet en børne APV, her bliver tilfældigt udvalgte børn fra en stue spurgt om de spørgsmål  der er i vores Børne 
APV 
Ud fra børnenes svar laver personalet på stuen en handleplan så vi kan arbejde aktivt med børnenes udsagn. 
Dette går på skift på alle stuer i børnehaven. 
 
I vuggestuen har vi fokus på at have billeder mm. I børnehøjde.    
 

Tilsynets bemærkning 
Arbejdet med mindre børnegrupper giver større mulighed for at være opmærksom på de enkelte børns behov og følge 
deres interesser. Der gives udtryk for, at den pædagogiske planlægning er rammesættende med plads til at følge 
børnenes spor og de muligheder som byder sig i den konkrete situation og tidspunkt (ex. dagens vejr). Afdelingens fokus 
på legen, har også fokus på, at børnene er med til at definere rammer og indhold i legene. 
 

 

11. Hvordan er jeres procedure for at foretage sprogvurdering?  

Dagtilbuddets bemærkning 
Når barnet fylder 3 år, går det på Mininspætterne. Her laver pædagogen sprogvurderingen i hjernen og hjertet, hvis der 
er behov for dette. 
De børn der har været igennem sprogvurderingen, og hvis der er udfordringer, laver vi fokuspunkt og har samtale med 
forældrene. 
Vi anvender Palle post sammen med sprogvurderingen til de lidt større børn der skal vær tværs møde med for at give 
Tale/høre konsulenten en ide o hvilke vanskeligheder der skal arbejdes med.   
 

Tilsynets bemærkning 
Der udarbejdes sporvurdering på de børn, umiddelbart efter barnet er fyldt 3 år, hvor der er bekymring omkring barnets 
sproglige udvikling. Det er pædagog i børnehavegruppe, der vurderer om barnet skal have foretaget en sprogvurdering. 
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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 i Området haft hele personalegruppen med til at være en del af udførelsen, da vi mente det var vigtigt at 
personalet kunne se sig selv i det.. og at det ikke bare er ledelsens ord. 
Vi har tager på Nygårdsvej udgangspunkt i nogle temaer i læreplanen, leg, følge barnet og at læring sker hele dagen.  

Tilsynets bemærkning 
Den pædagogiske læreplan er udarbejdet for hele området i samarbejde med ledere, medarbejdere og 
områdebestyrelsen. Der gives udtryk for, at der har været en god proces hvor alle medarbejdere er blevet inddraget i 
udarbejdelsen og læreplanens endelige indhold er blevet præsenteret i en form med høj deltagerinvolvering (Oløb). 
 

 

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 
Der er et stort arbejde i at tænke nyt og anderledes, men vi øver os. Det er mit ansvar som PL at italesætte og hele 
tiden koble læreplanen til den praksis personalet er i.  Vi arbejder med læreplanen i forhold til at følge børnenes spor.  
Personalet arbejder stadig med temaer, men de er ikke mere faste i forhold til at der kan være noget andet der optager 
børnene.. Personalet øver sig og jeg støtter op om det ved at sætte spørgsmål og give sparring herpå.  

Tilsynets bemærkning 
Der er en god bevidsthed om nye elementer i den pædagogiske læreplan, herunder det pædagogiske grundlag. Der vil 
ift. medarbejdernes kompetenceudvikling løbende blive arbejdet særligt med udvalgte elementer i læreplanen. På 
nuværende tidspunkt er der fokus på legen, børneperspektivet og læringsmiljøer hele dagen.  
 
Der er en opmærksomhed på at læreplanstemaer indgår i de pædagogiske aktiviteter – temaerne indgår løbende og i 

samspil med hinanden hvor det er relevant. I den udarbejdede læreplan skal de pædagogiske mål anføres for de enkelte 
læreplanstemaer. 
 

 
 

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 tager udgangspunkt i SMTTE modellen i forhold til evalueringen af den nye styrkede læreplan.  
Vi dokumenterer i sammenhæng i Hjernerne og Hjertet sammenhængen mellem barnets trivsel og læring og miljøet i på 
Nygårdsvej.  
Jeg på personaler møder i hele 2020, tage dele af den nye styrke læreplan op, så vi kan bygge mere og mere på, så vi 
får italesat hvornår vi skaber sammenhængen mellem praksis og læreplanen.  
 

Tilsynets bemærkning 
SMTTE-modellen vil danne ramme for arbejdet med den løbende pædagogiske dokumentation og der vil i modellen blive 
angivet at der vurderes på sammenhængen mellem læringsmiljøet og børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. 
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Børns trivsel – besvares af tilsynsstedet 

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

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi har beskrevet i den gode opstart for barnet om hvilke samtaler der tilbydes til forældrene. Så alle forældre får det 
samme tilbud. 
Vi laver TOPI 2 gange om året, når der er TOPI er det efterfulgt af et møde hvor jeg altid sidder med og vi taler børnene 
igennem. Vores børn  i grøn position,  her har vi en samtale med forældrene  om at barnet er i grøn position, men taler 
med forældre hvis der er noget der bekymre dem.  
Børnene i gul og rød position, har jeg sparring om hvilke tiltag der skal sættes i gang når der har været samtale med 
forældre ud fra ressource profilen og fokuspunktet. 
I fokuspunktet beskriver vi hvad der skal arbejdes med hjemme og i daginstitutionen.  
  

Tilsynets bemærkning 
Der er en god procedure for at sikre en systematisk gennemgang af alle børns trivsel. Der bliver udarbejdet TOPI to 
gange årligt, hvor alle børn gennemgåes. Pædagogisk leder deltager i samtaler med medarbejderne omkring vurderingen 
af børnenes trivsel. Når der er udarbejdet TOPI bliver alle forældre informeret og ved bekymring omkring et barn bliver 
forældrene inddraget yderligere, bl.a. ift. fokuspunkt og hvordan forældrene kan støtte op omkring de anførte mål for 
barnet trivsel og udvikling.  
Som led i arbejdet med at sikre alle børns trivsel udarbejdes jævnligt et relationsskema (relationscirkel) på alle børn, 
hvor børnenes relationer til dagtilbuddets medarbejdere gennemgåes. 
 

 
 

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 
Et godt psykisk børnemiljø starter ved et godt psykisk arbejdsmiljø. Jeg har som PL stort fokus på at skabe et godt 
arbejdsmiljø. Når vi arbejder med det psykiske børnemiljø, er det vigtigt at vi er nærværende voksne og rummer 
børnene og deres behov.  
Vi har udarbejdet en børne APV, hvor en medarbejder interviewer tilfældige børn fra en af børnegrupperne, og ud fra 
børnenes svar bliver der lavet en handleplan og derefter evalueret på om tiltagene har forandret noget? 
Vi arbejder med det æstetiske børnemiljø, og har gennem de sidste år, haft fokus på at det der skal pryde væggene skal 
have en værdi for børnene. 
I vuggestuen har vi fået billeder af børnene ned i børnehøjde.   

Tilsynets bemærkning 
I afdelingen arbejdes der fint med sikre et godt børnemiljø. Der er god bevidsthed om betydning af et godt psykisk 
børnemiljø, med positive  børnefællesskaber og nærværende medarbejdere. Der arbejdes med Fri for Mobberi på alle 
stuer på fast ugedag, som en del af de pædagogiske aktiviteter. Der er desuden arbejdet med Mini-Nok, hvor der er 
fokus på børnenes psykiske velbefindende og evne til selvregulering. 
 
Ift. den fysiske indretning og det æstetiske børnemiljø er der arbejdet med at skabe overskuelighed og udsmykke med 
materialer, der har et læringsmæssigt mål. Legetøj og materialer er tilgængelige for børnene og på stuer og 
gangområder er der fokus på, at skabe forskellige rum/legezoner, så børnene kan være i mindre grupper og beskæftige 
sig med forskellige lege/aktiviteter. Afdelingen har et ønske om at udvikle Salen ift. det fysiske læringsmiljø, der i dag 
tilbydes her. På legepladsen er der opsat nye legeredskaber og der vil blive lagt ny belægning hvor der i dag er asfalt. 
 
Børnene bliver inddraget i en vurdering af børnemiljøet, igennem en proces hvor der udarbejdes en børne APV. Nogle af 
børnehavebørnene bliver interviewet af en medarbejder omkring deres oplevelser af forskellige aspekter af børnemiljøet. 
Afdelingen laver herudfra en kortlægning af børnenes besvarelser og følger op med handleplan for dette. I den seneste 
kortlægning har børnene bl.a. angivet, at de mangler steder at kunne være vilde, og dette vil blive fulgt op med en 
handleplan på dette punkt. 
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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, forbereder overgang, barnets kompetencer, forældreinddragelse, 
sundhedsplejen, overlevering, opstart/indkøring, Smart skolestart 

Dagtilbuddets bemærkning 
Når børnene skal fra vuggestue til børnehaven, begynder barnet sammen med en voksen ca. 1 mdr. inden at gå ned og 
besøge den nye stue. De udvider tiden mere, så barnet bliver tryg ved at komme i børnehaven. Vuggestuen holder et 
afslutningsmøde med forældrene hvor de inviterede den nye pædagog med, der er med i dialogen om barnet og der 
bliver der talt opstart på stuen.  

Tilsynets bemærkning 
Afdelingen arbejder målrettet på at skabe gode overgange for barnet.  
Ift. opstarten inviteres forældrene ind og der er samtale omkring barnet og opstarten. I forbindelse med overgangen fra 
vuggestue til børnehavedel arbejdes der med at skabe en sammenhængende og tryg overgang for barnet, hvor 
pædagoger fra afgivende og kommende stue deltager sammen med forældrene i overgangssamtale. Det er få børn, der 
kommer fra dagplejen, men i de tilfælde er der samarbejde med dagplejeren og forældrene om opstarten, og 
dagplejeren kommer på besøg med børn i afdelingen. Pædagogisk leder har med PL i dagplejen udarbejdet 
samarbejdsaftale omkring de formelle retningslinjer for overgangen. 
 
Der er i samarbejde med distriktsskolen udarbejdet beskrivelse for overgangen til skole (SMART skolestart). Afdelingen 
har et godt samarbejde med Danmarksgade Skole, hvor en del børn begynder i skole. Flere børn begynder også i 
privatskole, hvor skolen ikke ønsker overlevering på de børn, hvor der ikke er bekymring omkring deres trivsel, læring og 
udvikling. 
 

 

Forældresamarbejde – besvares af tilsynsstedet 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi har faste samtaler med forældrene i forhold til den gode opstart af barnet i Område Midt og Østerbyen.  
Vi anvender Hjernen og Hjertet som redskab og beder forældrene deltage i udarbejdelsen af dialogværktøjet.  

 

I vores mappe ¨Den gode opstart har vi et lille hængeparti¨ da de overordnede rammer for 

forældresamarbejde ikke er beskrevet et sted og heller ikke er tilgængelige for forældrene. Men 

den er tænkt ind i mappen og at det er et dokument forældrene skal have ved opstart.  

(den er sat i kalenderen til udførelse i feb/marts) 
 

Tilsynets bemærkning 
Afdelingen har rammer for forældresamtaler, som der afholdes min. tre af ud over opstartssamtalen.  
Rammerne for forældresamarbejdet er ikke nærmere beskrevet, og disse vil derfor blive udarbejdet i løbet af marts 
2020. 

 

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

Fx: Hjemmelæringsmiljø, forældresamtaler, læringsmål. 

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi har faste samtaler med forældrene i forhold til den gode opstart af barnet i Område Midt og Østerbyen.  
Vi anvender Hjernen og Hjertet som redskab og beder forældrene deltage i udarbejdelsen af dialogværktøjet.  
Vi er i tæt dialog med forældrene og bruger hverdagen til at fortælle små epoker om hvordan det går. 
I vuggestuen bruger de kufferter til at give børnene små hjemmeopgaver for, som de skal udføre med deres forældre. 
Dette er for at forbinde børnenes to livsverdner og for at forældrene får et indblik i hvad vi arbejder med lige nu.  
I vuggestuen har vi månedens ord, og her er der lige ledes sange/rim og remser som forældrene kan tage med hjem så 
børnene synger de samme sange her og hjemme.   
I børnehaven er der bøger forældrene har med hjemme og barnet skal genfortælle til samling.  
 

Tilsynets bemærkning 
Afdelingen samarbejder med forældrene om børnenes trivsel og udvikling i forskellige sammenhænge. Der er løbende 
dialog med forældrene om barnets dagligdag i dagtilbuddet. Derudover er der fastlagte forældresamtaler med forældrene 
ifm. overgange, hvortil dialogværktøjet anvendes.  
 
Der er lavet forskellige tiltag for at understøtte hjemmelæringsmiljøet. Der er lavet kufferter med pædagogiske 
materialer, som forældrene kan låne med hjem ift. konkrete udfordringer i børnenes udvikling (ex. den sproglige 
udvikling). Derudover har afdelingen også bøger, som forældrene kan låne med hjem. De ophængte materialer i gang og 
garderober er bl.a. målrettet forældrene ift. understøtte hjemmelæringsmiljøet (ex. månedens ord og læreplanstemaerne 
ift. tilgange for forældrene). Det kan anbefales, at arbejdet i de mindre børnegrupper tydeliggøres mere (ift. mål og 
indhold) overfor forældrene, så forældrene får mulighed for at understøtte de tiltag, dagtilbuddet arbejder med i de 
mindre grupper. 
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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: 
D. 10-7-2019 og nyt planlagt d. 21-2-20 
Dagtilbuddet bemærkning: 
Ingen 

Tilsynets bemærkning 
 

 

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

Angiv dato: 
Planlagt (uden nogen ved det ) D. 24-2-2020 

Tilsynets bemærkning 
Evakueringsøvelse den 24/2 2020 blev udsat. Det oplyses, at evakueringsøvelse vil blive foretaget snarest muligt.  
 
Der skal foretages evalueringsøvelse i udflytterbus. 
 

 

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

udarbejdelse af en handleplan?   

 

Dagtilbuddet bemærkning:  
Angiv dato: D. 23-10-2019 
Der var 3 ting der skulle udbedres, og der er gjort. Der var en rådden bund i skibet, en tagplade der skulle skiftes på 
vuggestuen gennemgangshus og en skrue der skulle skæres af ude i udflytteren.  
Der var også nævnt at der mangler en smule sand ved gyngerne, det er bestilt til april måned, når det bliver bedre vejr 
og der ikke er så mange blade i sandkassen.   
 

Tilsynets bemærkning 
I forlængelse af legepladsrapport er der lavet handleplan for udbedringer. Det anbefales, at disse lægges på 
hjemmesiden ifm. legepladsrapport. 
 
Afdelingens hjemmeside skal gennemgåes for forældede materialer, da der ligger årsplan fra 2016/17 og retningslinjer, 
der ikke er gældende længere.  
 

 

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

Dagtilbuddet bemærkning: 
Angiv dato: d. 1-11-2019 
Vi havde en dialog om pudsle pladsen. Vi skulle huske at stille pudsle måtten op på højkant når den er blevet rengjort. 
Dette er formidlet til medarbejderne og dette bliver nu gjort.   
 

Tilsynets bemærkning 
 

 

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

Dagtilbuddet bemærkning 
Børnehave morgenvagten laver en rundering på legepladsen, og tjekker at døren om til Klubben ikke er åben.  
Vi har på kontoret i børnehaven hængende legepladstilsyns skema som der underskrives på når det er gjort.  
Når medarbejderne åbner deres stuer, ser de efter om at er som det skal være.  
 

Tilsynets bemærkning 
Inden børnene kommer på legepladsen foretages en sikkerhedsmæssig rundering af legepladsen. Når rundering er 
foretaget noteres dette i skema for dagligt legepladstjek. 
 
Der skal opmærksomhed på, at knager på gang ved børnehavestuer er slået ind mod væg (knager hænger i børnenes 
hovedhøjde). 
 

 
Egenrapport udarbejdet af: Nanna S. Jørgensen 
Dato: 17-2-2020 
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