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Børn & Kultur 

Rapport for anmeldt tilsyn 
i kommunale afdelinger og selvejende daginstitutioner 

Afdeling/daginstitution: Nørremarken, Ribe 

 

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 

Mette Christensen, pædagog i vuggestuen i Mælkebøtten 
Anne-Helene Nielsen, pædagog i børnehaven i Mosebo 
Gitte Petersen, pædagogisk leder i Mosebo 
Anne Mette Schmidt, pædagogisk leder i Mælkebøtten 

Tilsynsførende 

Jesper Odderskov, Børn & Kultur 
Tommy Skau, Børn & Kultur 
 

Tilsynsdato 

25. august 2020 
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Tilsynets vurdering 
1: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med personalets sammensætning, kompetencer og evalueringskultur 
 
Der arbejdes med forskellige former for kompetenceudvikling, som både er tematiserede forløb 
for en større personalegruppe og individuelle kurser/uddannelser for medarbejdere. I forhold til 
fælles kompetenceudvikling har der bl.a. været arbejdet med legekunst og LEGO-forløb. 
Praksiskonsulenterne skulle have været med i fælles temadag om evalueringskultur, som er 
blevet udskudt. 
 
Temaer og begreber fra kompetenceudviklingsforløbet – Styrkede professionelle læringsmiljøer, 
italesættes løbende af lederne. På husmøder er det pædagoger, der udvælger tema/begreb fra 
forløbet, og der fokuseres nærmere på dette ift. afdelingens praksis. 
 
Der er forskellige typer mødefora, hvor evaluering og refleksion over praksis indgår. Der laves 
SMTTE-beskrivelser på udvalgte projekter, hvor evalueringsdelen også indgår. 
Evalueringskultur var udpeget som et udviklingsområde for 2020, men er blevet udskudt ifm. 
Corona. Afdelingen kan med fordel arbejde med at styrke en systematisk evalueringskultur i 
hverdagen. 
 
Begge ledere har Marte Meo uddannelsen og arbejder med dette ift. at udvikle medarbejdernes 
kompetencer. Hver 1½-2. år filmes alle medarbejdere enkeltvis i den pædagogiske praksis. 
PL’eren giver feedback til medarbejderen ift. det der fungerer godt og hensigtsmæssigt. 
Det anbefales, at medarbejderne også arbejder med at foretage observationer (ex. filme) og 
give feedback på hinandens praksis.  
 

 
 

2: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns læring og udvikling 
 
 
I afdelingen er der en god bevidsthed om at arbejde med læringsmiljøer hele dagen og der 
arbejdes målrettet med mindre børnegrupper i mange af hverdagens aktiviteter. 
I de planlagte aktiviteter arbejdes der tematiseret med læringsmål, der har afsæt i læreplanen.  
Rutinerne tænkes gennemgående som læringsmiljøer for børnene med opmærksomhed på 
hvilke kompetencer, der kan arbejdes med i de enkelte rutiner. Afdelingen har sat fokus på 
legen som tema og i den forbindelse hvordan medarbejdere i højere grad kan tage del i og 
understøtte børnenes lege.  
 
Der indsamles forskellige typer data om børnene og læringsmiljøet. Der laves observationer, 
foretages forundersøgelse og interview og derud over udarbejdes data på børnenes trivsel, 
læring og udvikling ud fra Hjernen & Hjertets moduler; Dialogværktøjet, TOPI og 
sprogvurderinger. Der er god opmærksomhed på at udarbejde forundersøgelser på de planlagte 
aktiviteter, hvor det anbefales, at der kommer samme fokus på at indhente data i forbindelse 
med læringsmiljøet og børnenes kompetencer ved legen og hverdagens rutiner. 
 
Barnets udvikling følges bl.a. ud fra Hjernen & Hjertets moduler, men også områdets tema 
”Den Røde tråd” har en målrettet og progressionsrettet tilgang til barnets udvikling og læring 
ud fra læreplanstemaerne. I ”Den Røde Tråd” arbejdes der med at styrke børnenes 
kulturforståelse til lokalområdet.  
 
Der er en god opmærksomhed på børneperspektivet i de pædagogiske aktiviteter. I 
planlægningen af aktiviteter inddrages børnenes perspektiv og i den konkrete praksis er der 
opmærksomhed på at følge børnenes spor. Der arbejdes bl.a. med den eksperimenterende 
tilgang, hvor børn og voksne sammen undrer sig og afprøver ting. 
 
Den styrkede pædagogiske læreplan er blevet udarbejdet for området. Medarbejderne har 
været med i processen omkring udarbejdelsen af læreplanen, og der gives udtryk for at denne 
proces har medvirket til at give medarbejderne et ejerskab til læreplanen. Afdelingen arbejder 
målrettet med SMTTE-model i udvalgte pædagogiske forløb/aktiviteter, hvor 
læreplanstemaerne er integreret i SMTTE-modellen.  
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3: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns trivsel 
 
 
Der er god opmærksomhed på alle børns trivsel i afdelingen, hvor der bl.a. udarbejdes TOPI på 
alle børn årligt. Ved bekymring for et barns udvikling vil der blive udarbejdet fokuspunkt, DPU 
og der afholdes TVÆRS-enheds møder, hvor forældrene altid inddrages i samarbejdet omkring 
barnet. Når der udarbejdes fokuspunkt er der opmærksomhed på hvordan barnets udfordringer 
og ressourcer beskrives samt de konkrete tiltag, som udarbejdes i samarbejde med forældrene. 
 
I forhold til børnemiljøet er der god opmærksomhed på det psykiske børnemiljø, både ift. 
børnenes indbyrdes relationer og hvordan medarbejderne i rammesætning og samspil med 
børnene er med til at skabe forudsætningerne for et godt psykisk børnemiljø. Der arbejdes bl.a. 
med Fri for Mobberi på de enkelte stuer. 
Ift. de fysiske rammer er der med coronavirus kommet mere fokus på legepladserne og 
hvordan uderummet kan anvendes til at understøtte børnenes trivsel, udvikling og læring. Der 
er arbejdet med at indrette gode læringsmiljøer på legepladsen, terrasser og udemiljøer i 
øvrigt. 
 
Afdelingen har afprøvet og haft drøftelser af metoder til vurdering af børnemiljøet i et 
børneperspektiv. Afdelingen har bl.a. anvendt DCUMs materialer, haft et børnepanel og 
foretaget observationer af børnemiljøet i husene. 
I afdelingens videre arbejde med vurdering af børnemiljøet, er det vigtigt at fastholde en 
systematisk opsamling af børnenes perspektiver på børnemiljøet.  
 

 
 
 

4: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med overgange  
 
 
Der er god opmærksomhed på de forskellige overgange, hvor der gives udtryk for at 
sammenhæng, tryghed og forældreinvolvering er vigtige elementer i den ”gode overgang”. 
Afdelingen har et formaliseret samarbejde med dagplejen og skolen omkring overlevering og 
opstart, hvor forældrene informeres og inviteres ind i samarbejde omkring overgangsforløbet. 
 
Ved nystartede børn er der introsamtale med forældrene og én forældre deltager i indkøring 
(på legepladsen på nuværende tidspunkt). I den interne overgang fra vuggestue til børnehave 
præsenteres børnene via besøg mm. for de kommende nye rammer og børn. Medarbejderne fra 
stuerne samarbejder og der er møde med forældrene om barnets trivsel og udvikling og 
hvordan der arbejdes med overgangen. 
 
I forhold til overgangen til skolen er der i samarbejde med skolen udarbejdet rammer for mål 
og indhold i overgangen. Der er udarbejdet pjece og film om skolestarten og opsat ramme for 
møder og gensidige besøg. Den kommende overgang til skolen er dog ikke afklaret ift. 
introduktion til forældrene. Fælles forældremøde på skolen i september er aflyst (pga. corona). 
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5: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med forældresamarbejde  
 
 
Afdelingen har udarbejdet velkomstfolder, hvor rammer for forældresamarbejdet er beskrevet. 
Der er årlig forældresamtale og derud over afholdes der forældremøder og 
forældrearrangementer. Ud over det daglige møde med forældre ved aflevering og afhentning, 
anvendes Tabulex som dialogforum med forældrene.  
 
Afdelingen har god opmærksomhed på samarbejdet med forældrene om barnets trivsel, 
udvikling og læring. Ift. børn med særlige udfordringer er der tæt samarbejde med forældrene 
og der udarbejdes fokuspunkter hvor det fremgår, hvad der kan arbejdes med i hjemmet og i 
daginstitutionen ift. at understøtte barnet.  
Ift. det generelle forældresamarbejde anvendes dialogredskabet som afsæt for 
forældresamtalen, hvor forældrene også bidrager med beskrivelser af barnet og der er dialog 
om, hvordan barnet bedst muligt understøttes.  
 
Forældrene informeres løbende om hvad der arbejdes med i den pædagogiske praksis, bl.a. via 
nyhedsbreve som medarbejderne udarbejder. Ift. nuværende legetema er forældrene orienteret 
om dette på forældremøde.  
 
Der oplyses, at afdelingen har iværksat en forældreundersøgelse, hvor forældrene kan komme 
til udtryk med deres ønsker for forældresamarbejdet. 
 

 
6: Sikkerhed og hygiejne  
 

• Der har været brandtilsyn i juni/juli 2020. 
• Der planlægges evakueringsøvelse i efteråret 2020 (hvis muligt ift. Covid-19 

restriktioner). 
• Der er sidst foretaget legepladsinspektion på afdelingens legepladser i 2017 og der er 

planlagt inspektion i efteråret 2020. 
• Der foretages daglig legepladsrundering, som registreres på skema. 
• Der har været hygiejnebesøg i oktober 2019. Der er fulgt op på hygiejnebesøg og 

generelt god opmærksomhed på hygiejne i afdelingen. 
• I forbindelse med Covid-19 arbejdes der ud fra retningslinjerne, hvor der bl.a. arbejdes 

med adskilte stuer, god håndhygiejne og begrænset adgang for forældrene på stuerne. 
 

 
 
 
Eventuelle straks-henstillinger 

Ingen 
 
 
Eventuelle udviklingspunkter 

Ingen 
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Observationsrunde 

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

Der blev foretaget observationer af to børnegrupper i Mælkebøtten i tidsrummet 9.00-9.30. 
 
Blå stue (børnehavegruppe) var ved at spise formiddagsmad. Der var 24 børn og 3 medarbejdere. Børnene sad 
fordelt ved 5 borde; 2 borde inde på stuen og 3 borde på overdækket terrasse. Medarbejderne var fordelt ved 
tre af bordene. Børnene spiste deres formiddagsmad, der var en rolig stemning omkring aktiviteten og der var 
nogle samtaler ved bordene. Én af de voksne havde bl.a. en dialog med et barn om skrald og hvor det skulle 
smides ud, som affødte en dialog om affald og sortering. Derud over var der dialog mellem børn og 
medarbejdere, om hvad der skulle ske de kommende dage, hvor henholdsvis drengene og pigerne skulle på 
tur. Det blev oplyst, at dagens plan var, at nogle børn skulle til en ”koncert” ved en anden børnegruppe og 
andre børn skulle arbejde videre med deres feriekasser, hvor en medarbejder havde en-til-en samtaler med 
børnene om deres ferie. 
 
Når børnene var færdige med at spise, ryddede de op efter sig selv og lagde madkasse og drikkedunk på plads i 
køleskab.  
 
På stuerne var der ikke mange legematerialer fremme (jfr. coronarestriktioner). Ved Blå stues terrasse var der 
tegnematerialer og der var opstillet forskellige fuglereder i reol ifm. tema, der blev arbejdet med.  
 
I vuggestueafsnit var den ældste vuggestuegruppe færdige med formiddagsmad og på vej ud på legepladsen. 
Børnene gik ud på toilettet, hvor de blev hjulpet af en medarbejder her (komme på toilet/skifte ble og vaske 
hænder). Overgangen mellem aktiviteter foregik stille og roligt, hvor medarbejderne talte med børnene, og 
havde korte dialoger eller vejledende bemærkninger. Der var fokus på børnenes selvhjulpenhed, hvor børnene 
selv fandt tøj og sko og tog dette på med guidning fra medarbejderen, der sad i garderoben. Det var tydeligt, at 
børnene kendte proceduren og var bevidst om de forventninger medarbejderne havde til deres egne indsats i 
denne situation. 
 
I forhold til de fysiske rammer var børnene opdelt stuevis (indendørs og udendørs) og der var lavet 
zoneinddeling på legepladsen for at undgå at børnene blandede sig (jfr. coronarestriktioner). Der var tydelig 
indgang for forældrene (ensrettet), hvor der var placeret en håndvask. Det blev fortalt, at forældrene ikke kom 
ind på stuerne, når barnet blev afleveret. Hvis børnene var indenfor kom medarbejder ud i garderoben til barn 
og forældre, og gik ind på stuen sammen med barnet. 
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 Egenrapport – udfyldes af tilsynssted 

 
 
Faktuelle oplysninger – besvares af tilsynsstedet 

Dagtilbuddets navn  

Integreret institution Nørremarken 
 
Adresse  

Mosevej 7 og 78 
 
Tlf. og e-mail  

76165320 
 
Pædagogisk- eller daginstitutionsleder  

Anne Mette Baun Schmidt/ansch og Gitte Birk Petersen/gbip 
 
Antal indmeldte 0-2 årige 

24 børn pr. 31.7.2020 
 
Antal indmeldte 3-6 årige 

121 børn pr. 31.7.2020 
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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 %: 
 
66,7% i grøn kategori; 16,7% i gul kategori og 16,7% i rød kategori pr. 31.5.2020 
Hvilke overvejelser har dagtilbuddet omkring sygefravær med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdet, for at sikre stabile 
rammer for børnene og pædagogisk kvalitet? 
 
Vi justerer og prioriterer i de pædagogiske aktiviteter. Vi hjælper hinanden på tværs på grupperne. Medarbejdere dækker 
ind for hinanden i det omfang det er muligt. De pædagogiske ledere arbejder ude i huset i det omfang det er muligt. Vi 
bruger vores faste tilkaldevikarer.  
Vi har et stort fokus på vores medarbejderes trivsel og har løbende trivselssamtaler med medarbejderne. 
 
Tilsynets bemærkning 
Lederne følger op på medarbejdernes sygefravær. Ved sygdom undgås så vidt muligt, at planlagte aktiviteter aflyses. 
Medarbejderne dækker ind for hinanden ved fravær og det oplyses, at der generelt en stor ansvarsfølelse blandt 
medarbejderne. 
Det bemærkes, at Covid-19 kan få betydning for sygefraværet i forbindelse med smittede og medarbejdere der skal 
testes. 
 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Vi har i øjeblikket følgende tiltag på Nørremarken: 
 

- Vi underviser jævnligt i vores brug af Marte Meo-metoden 
- Vi har uddannet 4 af vores medhjælpere i Mini-NOK. Efterfølgende har alle fået oplæg om Mini-NOK og der 

forestår sidemandsoplæring og flere kurser 
- PLUS-samtaler 
- PLM-punkt på husmøder 
- Pædagogers deltagelse på diplommoduler 
- Deltagelse i Legekunst-projekt 
- Medarbejderes deltagelse i udvalg og uddannelse, der støtter op om den enkelte medarbejderes interesser og 

kompetencer samt institutionens behov 
 
Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes med forskellige former for kompetenceudvikling, som både er tematiserede forløb for en større 
personalegruppe og individuelle kurser/uddannelser for medarbejdere. Der gives udtryk for, at der er mulighed for 
efteruddannelse.  
I forhold til fælles kompetenceudvikling har der bl.a. været arbejdet med legekunst og LEGO-forløb. 
Praksiskonsulenterne skulle have været med i fælles temadag om evalueringskultur, som er blevet udskudt. 
 

 
 
3. På hvilken måde er der organisatorisk etableret en evalueringskultur?  
Fx: mødestrukturer, observationer/feed back, dialog/refleksioner    
Dagtilbuddets bemærkning 
 
Vi har følgende tiltag, som bakker op omkring vores evalueringskultur: 
 

- Fællesmøder  
- Husmøder 
- Teammøder 
- Marte Meo 
- Fokus på vores samtalekultur 
- GRUS og PLUS-samtaler 
- Tema i vores Område Ribe med deltagelse af praksiskonsulenterne, ledere og fyrtårne fra husene 
- Teamfremlæggelse af pædagogisk dokumentation på voksenniveau for hele afd. 

 
Tilsynets bemærkning 
Der gives udtryk for, at der er en åben kultur hvor man kan spørge ind og sammen kan være kritisk undrende på 
hinandens praksis. 
Der er forskellige typer mødefora, hvor evaluering og refleksion over praksis indgår. Der laves SMTTE-beskrivelser på 
udvalgte projekter, hvor evalueringsdelen også indgår. 
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Evalueringskultur var udpeget som et udviklingsområde for 2020, men er blevet udskudt ifm. corona. 
Begge ledere har Marte Meo uddannelsen og arbejder med dette ift. at udvikle medarbejdernes kompetencer. Hver 1½-2 
år filmes alle medarbejdere enkeltvis i den pædagogiske praksis. PL’eren giver feedback til medarbejderne ift. det der 
fungerer godt og hensigsmæssigt. 
Det anbefales, at medarbejderne også arbejder med hinanden ift. foretage observationer (ex. filme) og give feedback på 
hinandens praksis. Derud over anbefales det, at der arbejdes med at styrke en systematisk evalueringskultur i 
hverdagen. 
 

 
 
 
4. Hvordan er der fulgt op på metoder og indhold fra kompetenceudviklingsforløbet - Styrkede professionelle 
læringsmiljøer?  
Dagtilbuddets bemærkning 
 
I Mosebo har der været medarbejdere afsted på de seneste PLM-kurser, hvilket gør at PLM er en aktiv del af hverdagen. 
I Mælkebøtten har der været mindre fokus på PLM, som begreb, da der ikke har været nye medarbejdere på kursus.  
Vi har generelt haft fokus på hverdagsitalesættelse af PLM. Eks.vis: ”Og det der er jo dataindsamling”. 
 
Vi har PLM på som punkt til vores husmøder. 
 
Tilsynets bemærkning 
Temaer og begreber fra forløbet italesættes løbende af lederne. 
På husmøder er det pædagoger, der udvælger tema/begreb fra forløbet, og der fokuseres nærmere på dette ift. 
afdelingens praksis. 
 

 
 
 
5. Hvordan er der arbejdet med retningslinjer for magtanvendelse, og hvornår er dette sidst sket?  
Dagtilbuddets bemærkning 
 
Vi drøfter fra tid til anden magtanvendelser i hverdagen – eller nærmere hvordan vi undgår magtanvendelser. Vi sætter 
spot på vores erfaringer i forhold til at undgå konflikter/magtanvendelser i forhold til det enkelte barn. Hvad fortæller 
barnet os? Vi er opmærksomme på ikke at køre op i arrousel, men dæmpe barnets konflikt. Vi krammer det væk
At arbejde med en kultur, hvor det er legalt at tale om svære situationer omkring børnene. 
 
Tilsynets bemærkning 
Retningslinjerne har været på personalemøde og der har været fokus på hvordan det undgås at optrappe konflikter og 
hvordan man hele tiden kan forsøge at afdække forskellige handlemuligheder i forhold til barnet. Medarbejderne sparre 
med hinanden eller med PL’eren og der gives udtryk for, at der en kultur hvor det er ok at søge støtte eller trække sig i 
nogle situationer. 
 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 

- Sidemandsoplæring v. kolleger på teammøder 
- Oplæg om fokuspunkter v. læringskonsulenter i Område Ribe 

 
 
Tilsynets bemærkning 
PL’erne er opmærksomme på hvordan der arbejdes med de konkrete fokuspunkter og giver sparring til medarbejderne 
på handlinger og indholdsbeskrivelser i de enkelte fokuspunkter. 
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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 
 
I fordybelsestiden arbejder vi i mindre grupper og der er fokus på planlagte vokseninitierede aktiviteter, leg, rutiner og 
en stor grad af følgeskab. 
 
I ydertimerne arbejder vi med vores faste daglige rutiner og spontane børneinitierede lege og aktiviteter. 
I vores indretning har vi fokus på at indrette legestationer, som børnene kan færdes i uden voksendeltagelse. 
 
Tilsynets bemærkning 
Der er fokus på at arbejde med læringsmiljøer hele dagen, hvor mange aktiviteter foregår i mindre børnegrupper. 
I de planlagte aktiviteter arbejdes der tematiseret med læringsmål, der har afsæt i læreplanen. Der udarbejdes SMTTE
beskrivelser på udvalgte projekter. 

-

Der laves samlinger for mindre børnegrupper (ca. 8 børn til 1 medarbejder) hvor der bl.a. er fokus på det der optager 
børnene. 
Rutinerne tænkes gennemgående som læringsmiljøer for børnene med opmærksomhed på hvilke kompetencer, der kan 
arbejdes med i de enkelte rutiner. Under observationerne blev det bl.a. observeret, at der arbejdes målrettet med 
børnenes selvhjulpenhed i rutinerne (ifm. måltid, toiletbesøg og påklædning). 
Afdelingen har sat fokus på legen og hvordan medarbejdere i højere grad kan tage del i og understøtte børnenes lege.  
 
I forbindelse med corona er der kommet mere fokus på legepladserne og hvordan uderummet kan anvendes til at 
understøtte børnenes trivsel, udvikling og læring. 
 

 
 
8. Hvordan inddrages og analyseres data i forbindelse med tilrettelæggelse af læringsmiljøet?  
Dagtilbuddets bemærkning 
 
Vi laver forundersøgelser forud for vores planlagte aktiviteter. Her tager vi udgangspunkt i både interview, 
observationer og børnenes hverdagsudsagn. 
Ledelsen bidrager/inspirerer med observationer/ideer for at kvalificere læringsmiljøet.  
 
Tilsynets bemærkning 
Der indsamles forskellige typer data om børnene og læringsmiljøet. Der laves observationer, foretages forundersøgelse 
og interview og derud over udarbejdes data på børnenes trivsel, læring og udvikling ud fra Hjernen & Hjertets moduler; 
Dialogværktøjet, TOPI og sprogvurderinger. 
Der er god opmærksomhed på at udarbejde forundersøgelser på de planlagte aktiviteter, hvor det anbefales, at der 
kommer samme fokus på at indhente data i forbindelse med læringsmiljøet og børnenes kompetencer ved legen og 
hverdagens rutiner. 
 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Udover de af kommunen valgte redskaber bruger vi vores Røde Tråd og de styrkede læreplaner til at understøtte vores 
pædagogiske tiltag for gruppen og det enkelte barn. 
Vi bruger dialogværktøjet ved alle vores forældresamtaler. Vi har som udgangspunkt 1 årlig forældresamtale. 
Vi drøfter barnets og børnenes trivsel på vores møder. 
 
Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes med H&H’s moduler (bl.a. Dialogværktøjet og TOPI) som led i at følge barnets udvikling. 
I området er der udarbejdet ”Den Røde Tråd”, som er et tematiseret redskab til at styrke børnenes kulturforståelse for 
den lokale egn. Den Røde Tråd har en progressionstilgang ift. børnenes udvikling, hvor der ud fra læreplanstemaerne 
arbejdes med gennemgående kompetenceområder ift. barnets tid i dagtilbuddet. 
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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 
 
Når vi laver forundersøgelser er det for at kunne inddrage børnenes perspektiv i vores planlægning af de pædagogiske 
aktiviteter. 
Når vi bruger læringshistorier er det for at understøtte børnenes fortælling af, hvad de er optagede af og hvad der rører 
sig. 
I hverdagen har vi stor opmærksomhed og nysgerrighed på barnets/børnenes perspektiv. 
Vi er lyttende. 
Vi anvender læringsstigen til justering af pædagogiske aktiviteter. 
Vi reflekterer dagligt i forhold til vores observationer og pædagogiske tiltag – ind i mellem suppleret af 
refleksionsskemaer udformet til aktiviteten.  
 
Tilsynets bemærkning 
Der er generelt en god opmærksomhed på børneperspektivet i de pædagogiske aktiviteter. I planlægningen af aktiviteter 
inddrages børnenes perspektiv og i den konkrete praksis er der opmærksomhed på at følge børnenes spor. Der arbejdes 
bl.a. med den eksperimenterende tilgang, hvor børn og voksne sammen undre sig og afprøver ting. 
Med det øgede fokus på legen, er der også her en styrket bevidsthed om at følge børnenes leg. 
Afdelingen forholder sig kritisk til egen praksis og forsøger bl.a. at udvikle den ud fra et børneperspektiv. Der arbejdes 
eks. med projekt ”Jeg bestemmer selv over min madpakke”, hvor børn selv bestemmer hvad og hvornår indhold i 
madpakken spises. 
 

 
 
11. Hvordan er jeres procedure for at foretage sprogvurdering?  

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Der tages stilling til om barnet i 3 – 3½ års alderen har sproglige udfordringer. Ud fra denne vurdering laves der 
sprogvurdering og evt. en Palle Post-vurdering, som er en udtalescreening. 
 
To sprogede børn sprogvurderes hvert ½ år, hvis nødvendigt. 
 
Vi vurderer også barnets sproglige udvikling ud fra en sprogvurdering, hvis vi er bekymrede for barnets sproglige 
udvikling. Denne støttes op af en DPU. 
 
Tilsynets bemærkning 
Der foretages sprogvurdering når barnet er omkring 3 år, hvis der er bekymring om barnets sproglige udvikling. Der 
foretages desuden opfølgning på sprogvurderingen. 
 

 
 
 
 
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 arbejdet med den styrkede læreplan på flere planer: 
 

- I vores lederteam 
- På vores fællesmøder på Nørremarken – oplæg om temaerne og dialog og debat om fælles pædagogisk 

grundlag for at skabe ejerskab blandt alle medarbejdere. 
- Læreplanstemaerne evalueres løbende ud fra vores tilegnede erfaring i implementeringsfasen. 

 
Tilsynets bemærkning 
Medarbejderne har været med i processen omkring udarbejdelse af de styrkede pædagogiske læreplan, ift. det 
pædagogiske grundlag og læreplanstemaerne. Der gives udtryk for blandt medarbejderne, at processen har været 
medvirkende til at give ejerskab til læreplanen. 
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13. Hvordan vil den styrkede pædagogiske læreplan ændre jeres pædagogiske praksis?  
Fx: Hvordan inddrages alle læreplanstemaerne løbende i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af aktiviteterne? 

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Vi arbejder med SMTTE modeller og projektbeskrivelser i forhold til planlægning af pædagogiske aktiviteter og tiltag. 
SMTTE-modellen og projektbeskrivelsen er tilrettet og udvidet med læreplanstemaerne og temaer fra det fælles 
pædagogiske grundlag.  
Forældresamarbejde har været et tema til drøftelse på alle forældremøder i 2019, hvor vi har været i dialog om 
forældreinddragelse, - involvering, - deltagelse. Opsamling af dialogerne forestår i efteråret 2020.  
Vi har en særlig opmærksomhed på temaerne i Det fælles pædagogiske grundlag og er i dialog om betydning af – og 
tiltag i forhold til de enkelte temaer f.eks. Hvad betyder dannelse for vores pædagogiske tilgang og praksis?  
 
De blå temaer – det fælles pædagogiske grundlag - i den styrkede læreplan har afstedkommet nye og vigtige debatter i 
forhold til vores pædagogiske praksis og ikke mindst i forhold til vores forståelse af vores opgave. 
Dialogen er en proces frem mod nye handlinger og initiativer. 
 
Vores pædagogiske planlægning går fra at have stort fokus på hverdagens rutiner og projekter til at have fokus på 
hverdagens rutiner, projekter og legen. 
Vi har det seneste år og det følgende år et særligt fokus på legen - så vi får indrettet os, debatteret struktur og kultur og 
øvet os i at lege. 
   
Tilsynets bemærkning 
Læreplanstemaerne er integreret i den SMTTEmodel der arbejdes med i afdelingen.  
Det pædagogiske grundlag har affødt drøftelse af nye tilgange og vægtninger i den pædagogiske praksis, hvor bl.a. legen 
er et særligt indsatsområde. 
 

 
 
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 
Evaluering og dokumentation af læreplanen er planlagt i vores årsplan. Den løbende evaluering er tema på vores 
teammøder, i vores SMTTE model og i vores Projektbeskrivelser. Og så arbejder vi i øjeblikket i Område Ribe sammen 
med praksiskonsulenterne om, at øge kvaliteten af vores dokumentationer og evalueringer. 
 
Tilsynets bemærkning 
Ingen bemærkning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
For at sikre alle børns trivsel arbejder vi med at ALLE BØRN ER ALLES ANSVAR. Det betyder at både ledelsen og kolleger 
italesætter evt. bekymringer omkring et barn. 
 
Vi arbejder med en stor gensidig åbenhed og ærlighed overfor forældrene – så forældrene kan give os flere perspektiver 
på barnet med henblik på en mere målrettet og kvalitativ indsats. 
 
Der arbejdes med TOPI en gang årligt. Vi får i den forbindelse øje på, at det vil være hensigtsmæssigt at lave en mere 
systematisk gennemgang af alle børnene flere gange årligt.  
 
Tilsynets bemærkning 
Der udarbejdes TOPI på alle børn årligt. Ved bekymring for et barns udvikling vil der blive udarbejdet en DPU og der 
afholdes TVÆRS-enheds møder. 
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16. Hvordan arbejder I med at sikre et godt børnemiljø?  
Fx: Det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø samt vurdering af børnemiljøet i et børneperspektiv 

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Vi har altid et særligt fokus/opmærksomhed på børnenes psykiske børnemiljø. De voksne vil børnene, er engagerede, 
opmærksomme, nysgerrige og omsorgsfulde. Det psykiske børnemiljø handler for os om børnene relationer til hinanden 
og vores relation til barnet. At have et konstant fokus på at barnet er en del af fællesskabet. At der tales ordentligt til 
barnet – både fra de andre børn, men også fra de voksne omkring dem.  
 
Vi har altid et særligt fokus/opmærksomhed på at optimere vores indretning – at skabe muligheder for både stillezoner 
og mere vilde zoner på trods af begrænsede fysiske rammer. Her tænker vi også udemiljøet ind. 
 
Tilsynets bemærkning 
I forhold til børnemiljøet er der god opmærksomhed på det psykiske børnemiljø, både ift. børnenes indbyrdes relationer 
og hvordan medarbejderne i rammesætning og samspil med børnene er med til at skabe forudsætningerne for et godt 
psykisk børnemiljø. 
Der er opmærksomhed på de fysiske rammer og der tænkes i denne tid hvor børnene er meget ude (grundet årstid og 
corona) særligt på hvordan der arbejdes med at indrette gode læringsmiljøer på legepladsen, terasser og udemiljøer i 
øvrigt. 
 
Der arbejdes med Fri for Mobberi og læringshistorier i variende omfang. Afdelingen har haft drøftelser af metoder til 
vurdering af børnemiljøet i et børneperspektiv. DCUMs materialer har været anvendt og der har været afprøvet metode 
med et børnepanel og derud over er der opmærksomhed på at samle observationer omkring børnemiljøet i husene. 
Det anbefales, at der arbejdes med en systematisk tilgang til vurdering af børnemiljøet i et børneperspektiv. Metoden 
kan være kvalitativ eller kvantitativ. 
 

 
 
 
 
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 
 
Overgang fra hjemmet og fra dagpleje: De pædagogiske ledere afholder intromøde med forældrene, hvor udvalgte 
temaer, barnet og opstarten drøftes. Vi har forventninger til at forældrene kan deltage i vores hverdag de første dage af 
barnets institutionsliv. Dagplejen inviteres til at besøge institutionen forinden barnets børnehavestart. Dagplejen 
udleverer fællespjece til forældre inden børnehavestart. Der evalueres årligt med dagplejepædagogen. 
 
Overgang fra vuggestue til børnehave: Vi arbejder med at gøre barnet tryg til overgangen bl.a. via besøg, præsentere 
børnene for nye rutiner, leger med på legepladsen. Forældrene involveres i denne overgang via intromøde og særlig 
overlevering af barnet ved specielle problemstillinger. 
 
Overgang fra børnehave til skole: Vi har i Område Ribe haft et særligt forløb, hvor dagtilbud og skole i fællesskab har 
udarbejdet retningslinjer og handlinger for samarbejdet med henblik på at skabe den bedst mulige overgang fra 
børnehave til skolen. På baggrund af dette forløb er der udarbejdet en pjece, en film, ny møde- og besøgskultur mv. 
Vi har en årlig evaluering med skolen. 
Skolen deltager desuden i forældremødet vedr. de ældste børnehavebørn. 
 
Tilsynets bemærkning 
Der er god opmærksomhed på de forskellige overgange.  
Ved nystartede børn er der introsamtale med forældrene og én forældre deltager i indkøring (på legepladsen). Ved 
overgang fra dagplejen er der samarbejde omkring overlevering og opstart. I overgangen fra vuggestue til børnehave 
har medarbejderne samarbejde hvor forældrene inddrages. 
Den kommende overgang til skolen er uafklaret ift. introduktion til forældrene. Fælles forældremøde på skolen i 
september er aflyst (pga. corona). Det drøftes hvordan forældrene på anden vis kan informeres om den kommende 
skolestart – igennem skriftligt materiale eller film. 
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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 
 
Når barnet starter i vores institution udleveres en velkomstfolder, hvor i vi beskriver forældresamarbejdet.  
I folderen har vi følgende temaer, der direkte beskriver forældresamarbejdet: 

- Gensidige forventning institutionen og forældrene imellem 
- Tabulex som dialogforum 
- Samarbejdssamtaler og forældresamtaler 
- Forældrebestyrelsen og forældrerådet” 

 
Vi inviterer forældrene ind til årlige forældremøder, hvor vi har et stort fokus på dialog og debat om aktuelle emner samt 
en beskrivelse af vores pædagogiske ståsted og praksis. 
 
Vi inviterer også forældrene ind til forældrearrangementer – f.eks. sommerfester og julehygge. 
Vi har i den forbindelse taget stilling til, hvilken pædagogisk værdi arrangementet har for barnet, børnegruppen og 
forældregruppen. 
 
Fra tid til anden inviterer vi ind til aktuelle temaer, som har relevans i den pædagogiske hverdag. Eks.vis oplæg om 
børns seksualitet osv. 
 
Vi har det forløbne år iværksat en forældreundersøgelse, som giver forældrene mulighed for at reflektere over deres 
ønsker for samarbejdet. Undersøgelsen mangfoldiggørelse i forbindelse med forældremøder i efteråret 2020.  
 
 
Tilsynets bemærkning 
Afdelingen har udarbejdet velkomstfolder hvor rammer for forældresamarbejdet er beskrevet. 
Der er årlig forældresamtale med afsæt i dialogværktøjet og derud over afholdes der forældremøder og 
forældrearrangementer. Der er iværksat en forældreundersøgelse hvor forældrene kan komme til udtryk med deres 
ønsker for forældresamarbejdet. 
 

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

Fx: Hjemmelæringsmiljø, forældresamtaler, læringsmål. 
Dagtilbuddets bemærkning 
 
Vi inddrager forældrene i vores pædagogiske arbejde – både det pædagogiske og det praktiske. 
Eks.:  

- Besøg i Borgertårnet med deres barn. 
- Bidrager med materialer. 
- Bruger deres kontakter i lokalsamfundet. 
- Giver sammenhæng mellem barnets verdener i form af vores læringshistorier. 
- Stort informationsniveau på flere platforme. 
- Hjemmelæring i form af information om aktuelle sange, bøger o.l. (apropos vores forældreundersøgelse). 
- Vi tænker ikke hjemmelæringsmiljø med den brede palet. Men vi tænker hjemmelæringsmiljø ind i forhold til  

behovet for det enkelte barn og dets udvikling (Tværs Enhed, fokuspunkter). 
 
Tilsynets bemærkning 
Ift. børn med særlige udfordringer er der tæt samarbejde med forældrene og der udarbejdes fokuspunkter hvor det 
fremgår, hvad der kan arbejdes med i hjemmet ift. understøtte barnet.  
Ift. det brede forældresamarbejde informeres forældrene løbende om hvad der arbejdes med i den pædagogiske praksis, 
bl.a. via nyhedsbreve som medarbejderne udarbejder. Ift. nuværende legetema er forældrene orienteret om dette på 
forældremøde. I forældresamtalerne inviteres forældrene ind i dialogen om hvordan barnet bedst muligt understøttes ift. 
dets trivsel, læring og udvikling. 
Der kan med fordel sættes fokus på, hvordan forældrenes bidrag og rolle i de konkrete forløb og projekter kan udvikles 
og tydeliggøres.  
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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: 
 
Mosebo: 26. november 2019 + juni 2020 
Mælkebøtten: 6. juni 2019 + juli 2020 
 
 
 
Dagtilbuddet bemærkning: 
 
Brandsynet i 2019 gav ikke anledning til bemærkninger. 
 
Tilsynets bemærkning 
Ingen bemærkninger 
 

 
 
21. Evakueringsøvelse –hvornår er der sidst gennemført evakueringsøvelse med børn?  
Angiv dato: 
 
Mosebo: Sommeren 2018 
Mælkebøtten: Sommeren 2018 
 
Der laves brandøvelse i efteråret 2020, når Corona-reglementet tillader det. 
 
Tilsynets bemærkning 
Ingen bemærkninger 
 

 
22. Legepladsinspektion – Hvornår er det sidst udført og har legepladsinspektionen givet anledning til 
udarbejdelse af en handleplan?   
Angiv dato: 
 
Mosebo: 3. november 2017 
Mælkebøtten: 23. november 2017 
 
Dagtilbuddet bemærkning:  
 
Mosebo: Der er fulgt op på alle anmærkninger i rapporten. Der er løbende repareret og renoveret i Mosebo siden 
tilsynet. 
Mælkebøtten: Der er ingen bemærkninger til opmærksomheder i rapporten. Der repareres og renoveres løbende i 
Mælkebøtten. 
 
Tilsynets bemærkning 
Der er planlagt legepladsinspektion i efteråret 2020. 
 

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

Angiv dato: 10. oktober 2019 
 
Dagtilbuddet bemærkning: 
 
Vi har fulgt op ved følgende handlinger: 
Hygiejnerutiner: 
 
- Opfordre forældre til at vaske hænder ved hjemkomst – både for at minimere sygdom og for at støtte 
op om hygiejneindsatsen i institutionen. 
- Italesætte overfor medarbejdere, at de skal have en opmærksomhed på, at der er en potentiel 
bakteriefare, når der bruges smykker, ure og neglelak på arbejdspladsen. 
- Undersøge om der sprittes af på pusleborde efter hvert enkelt barn. 
- Sprit på spray skal ikke bruges i institutionen, da medarbejdere og børn kan få det dårligt med 
dampene, der opstår når sprit bruges i sprayform. 
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- Opmærksomhed på at italesætte vores manglende tid til at arbejde efter hygiejnereglementet. Forslag 
om at ansætte en flexjobber i hele området, som kan afvaske legetøj samt andre hygiejneopgaver. 

Andre hygiejnerutiner: 

- Opmærksomhed på at sengetøj har godt af at ligge og tørre lidt inden det pakkes sammen i 
soverummet. 
- Ved introsamtale med nye forældre skal vi fremadrettet fortælle om regler for beskidt tøj med afføring 
samt vigtigheden af håndhygiejne. 

Hygiejne vedr. håndtering af fødevarer og i forbindelse med måltider: 

- Undersøge om vores medarbejdere aftørrer borde inden spisning, da der er en potentiel risiko for 
bakterier efter leg, beskidte fingre og snottede børn. 

 

 

 

 

 
Tilsynets bemærkning 
Der er fulgt op på hygiejnebesøg og generelt god opmærksomhed på hygiejne i afdelingen. 
I forbindelse med corona arbejdes der ud fra retningslinjerne, hvor der bl.a. arbejdes med adskilte stuer, god 
håndhygiejne og begrænset adgang for forældrene på stuerne (forælderen afleverer barnet i garderoben, hvor 
medarbejder tager imod og følger barnet ind på stuen).  
 

 
 
24. Hvad er jeres praksis for en sikkerhedsmæssig rundering af legeplads og lokaler?   
Dagtilbuddet bemærkning 
 
Legepladsen runderes dagligt inden den tages i brug. 
Lokalerne opryddes og gøres klar dagligt sidst på dagen – så vi er klar til morgendagen. 
 
Tilsynets bemærkning 
Der foretages daglig legepladsrundering og der er registreringsskema ophængt ved udgang til legeplads. Skema 
udfyldes dagligt. 
 

 
Egenrapport udarbejdet af: Anne Mette Baun Schmidt og Gitte Birk Petersen 
Dato: 23. juli 2020 
(Besvares af tilsynssted) 
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