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                               Rapport for anmeldt tilsyn 
                       i kommunale afdelinger og selvejende daginstitutioner 

Afdeling/daginstitution: Valmuen 

 

(Nedenstående udfyldes af tilsynsførende) 
  
 

Tilstede fra dagtilbuddet 

Pædagog Marianne Pedersen (vuggestuen), pædagog Mayile Keskin (børnehaven) og pædagogisk leder 
Hanne Slot 

Tilsynsførende 

Jørn P. Christensen, Konsulent kvalitet & tilsyn 
 

Tilsynsdato 

09.10.2019 kl. 8.30 – 12.30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børn & Kultur

Ifølge Dagtilbudslovens § 5 skal Kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og 
den måde, hvorpå opgaverne udføres.

Tilsynet omfatter det pædagogiske læringsmiljø, kompetenceudvikling, sikkerhed, hygiejne, sundhed og fysiske 
rammer, som vil danne grundlag for tilsynsrapporten.

Tilsynet er en rundering i daginstitutionen og efterfølgende en dialog med udvalgt personale, pædagogisk 
leder/dagsinstitutionsleder og ved selvejende og private daginstitutioner også et bestyrelsesmedlem. Dialogen vil 
tage afsæt i dagtilbuddets egenrapport.
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Tilsynets vurdering 

1: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med personalets sammensætning, kompetencer og 
evalueringskultur 
 
Bemærkning 
Der er løbende tilbud om kurser og uddannelse og fælles kompetenceudviklingsforløb for alle 
pædagoger. Der er fokus på kompetenceforløbet Styrkede professionelle læringsmiljøer og der arbejdes 
med styrkelse af evalueringskulturen i forhold til læringsmiljøet.  
 
Der er opmærksomhed på at skabe en tilgang med data ift. det pædagogisk indhold og planlægning i 
forhold til børnenes kompetencer og på det læringsmiljø der arbejdes med.  

- Det anbefales, forsat at arbejde med og udvikle denne tilgang i pædagogisk praksis, og at 
inddrage forskning og faglig viden som grundlag i tilrettelæggelsen af pædagogisk praksis.  
 

I afdelingen arbejdes der med videndeling blandt medarbejderne, og i forhold til evaluering af 
læringsmiljøet har medarbejderne foretaget observationer af hinanden.  

- Det anbefales at skabe en mere systematisk tilgang til medarbejdernes og leders brug af 
observationer og dialog/feedback på læringsmiljøet.  
 

 
2: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns læring og udvikling 
 
Bemærkning 
Der arbejdes med planlagte aktiviteter om formiddagen og der arbejdes bl.a. systematisk med læringen 
i hverdagsrutinerne. Medarbejderne har fokus på deres rolle og hvordan de kan understøtte den, og der 
er fokus på at arbejde med mindre børnegrupper, fx legegrupper på kryds af stuerne, som børnene selv 
har indflydelse på.  
 
Afdelingen arbejder med SMTTE-skema, hvori de seks læreplanstemaer indgår, som elementer ift. de 
indsatser der arbejdes med. Der arbejdes med overordnede temaer som udgangspunkt for de planlagte 
aktiviteter, hvor de pædagogiske mål og læreplanstemaerne indgår i målbeskrivelsen for forløbet. De 
pædagogiske redskaber i Hjernen & Hjertet anvendes til at følge de enkelte børns trivsel, læring og 
udvikling, og der laves SMTTE-beskrivelse på de enkelte stuer i forhold til børnenes udvikling og behov.   
 
Medarbejdere er blevet inddraget i udarbejdelsen af en ny læreplan for området, og har indsigt i 
indholdet i den nye læreplan.  
 

 
3: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns trivsel 
 
Bemærkning 
Der er fokus på at følge børnenes trivsel. Alle børn drøftes på stuemøderne og ligeledes bliver børn i 
udsatte positioner drøftet. Der er fokus på den årlige TOPI-vurdering af alle børn. Der følges op på 
fokuspunkter, hvor forældre og tværfaglige samarbejdspartnere inddrages i pædagogiske indsatser for 
det enkelte barn.  

- Det anbefales, at der udarbejdes en mere systematisk procedurer ift. overholdelse af 
opfølgningsdatoer i fokuspunkterne, så de ikke overskrides. 
 

Der er fokus på det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i afdelingen. Legetøj og materialer er 
tilgængelige for børnene og der er opmærksomhed på, at børnenes tegninger og materialer er synlige. 
Der arbejdes med emnerne børneperspektiv og demokrati, hvilket bl.a. kommer til udtryk i arbejdet 
med børnenes medbestemmelse i aktiviteterne. Der opleves et trygt og roligt børnemiljø i afdelingen og 
med positivt dialog mellem børn og medarbejdere.  
 

 
4: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med overgange  
 
Bemærkning 
Der arbejdes målrettet med de forskellige overgange, såvel de interne i afdelingen fra vuggestue til 
børnehave som med overgangen til skolen. Inden børnene starter i vuggestuen eller børnehaven bliver 
alle forældre tilbudt hjemmebesøg af den primær pædagog, som skal tage imod barn og forældre. 
Forældre inddrages i samarbejdet om overgangen, med bl.a. forældresamtaler.  
 

 



 Side 3 af 10

 
 
5: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med forældresamarbejde  
 
Bemærkning 
Der er udarbejdet en overordnet ramme for forældresamarbejdet. Ramme beskriver bl.a. samarbejdet, 
forventninger og faste forældresamtaler. Inden børnene starter i vuggestuen eller børnehaven bliver 
alle forældre tilbudt hjemmebesøg af den primær pædagog som skal tage imod barn og forældre. 
 
Dialogværktøjet anvendes som grundlag for forældresamtaler, og der er god erfaring med forældre og 
medarbejderes udarbejdelse af dialogprofiler og den efterfølgende samtale. Samtalen målrettes 
børnenes kompetencer, og hvordan dagtilbud og hjem kan støtte op om børnenes trivsel, læring og 
udvikling.  
 
Ved oprettelse af fokuspunkt på et barn i Hjernen & Hjertet, sker dette altid i samarbejde med 
forældrene, hvor fokuspunkt bliver gennemgået og drøftet.  

- Det anbefales, at der arbejdes målrettet med forældrenes rolle i forhold til de forskellige 
emneforløb. Hvad forventes det, at der bliver arbejdet med i hjemmet. 

 
6: Sikkerhed og hygiejne  
 
Bemærkning 
Der er foretaget brandtilsyn i maj 2018 uden anmærkninger og der er foretaget evakueringsøvelse med 
alle børnehavebørn og vuggestuebørn i september 2019.  
Der foretages daglig rundering på legepladsen og lokaler. Der er aftalt nyt besøg af legepladsinspektion 
i okt. 2019.  
 

- Der er fulgt op på alle anmærkninger fra det uanmeldt tilsyn d. 01.10.2018 
 

 
Eventuelle straks-henstillinger 

Følgende skal straks bringes i orden og der meldes tilbage til tilsynsførende via mail. 
- Skab placeret på et bord skal fjernes eller sikres mod at den kan vælte ned ved et uheld. 

 
 
Eventuelle udviklingspunkter 

Ingen 
 

 
Observationsrunde 

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

I fire tilfældige stuer, to i vuggestue afdelingen og to i børnehave afdelingen, blev der foretaget en gen-
nemgang af børnelokaler. Der var børn og medarbejdere på alle stuer.  
 
I børnehavens stuer var børnene i gang med forskellige legeaktiviteter. Nogle børn sad ved bordene og 
andre legede på gulvet. Efterfølgende var der, som en de faste aktiviteter, samling på stuerne. I dialogen 
med nogle børn og medarbejder, blev der fortalt, at de i løbet af formiddagen skulle ud og lege, hvis ellers 
det ikke regnede for meget.  
 
I vuggestuens stuer var børn og medarbejdere ved at gøre klar til at spise formiddagsmad. Børnene sad 
placeret ved borde i mindre grupper. Børn og medarbejdere fortalte, at nogle af børnene efterfølgende skulle 
ud og cykle, og andre skulle være indenfor.  
 
Medarbejdere var nærværende og i dialog med børn og der var ro omkring aktiviteten.  
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Egenrapport – udfyldes af tilsynssted 
 
 
Faktuelle oplysninger – besvares af tilsynsstedet 

Dagtilbuddets navn  

Tjæreborg Esbjerg Ø Afd. Valmuen 
 
Adresse  

Stengårdsvej 150 6705 Esbjerg Ø 
 
Tlf. og e-mail  

40449582/hs1@esbjergkommune.dk 
 
Pædagogisk- eller daginstitutionsleder  

Hanne Sloth 
 
Antal indmeldte 0-2 årige 

39 
 
Antal indmeldte 3-6 årige 

48 
 
 
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 %: 
 
4,5 dag pr medarbejder (Oplyst af Mette Bjørn) 
Hvilke overvejelser har dagtilbuddet omkring sygefravær med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdet, for at 
sikre stabile rammer for børnene og pædagogisk kvalitet? 
Personalet der åbner institutionen er ansvarlig for, at se på mødetider og få overblik over dagen. Evt. finde 
lukker, om rokering af personale, indkalde vikar. Skriver ud på Tabulex til det øvrige personale. 
Personalet/pædagogisk leder kender alle børn og forældre. 
Har faste vikar ansat. 
Har en kultur hvor der er en høj grad af trivsel og fleksibilitet blandt personalet. 
 
Tilsynets bemærkning 
Medarbejderne fortæller at der er et godt arbejdsmiljø i afdelingen- man hjælper hinanden.  
 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Alle pædagoger har været eller er på efteruddannelse gennem Børn og Dagtilbuds forløb - PLM 
2 pædagoger har diplom i pæd. 
1 pædagog diplom i Leg og læring. 
1 uddannet Marte-Meo.  
2 uddannet i Mini Nok. 
2 uddannet i Fri for mobberi. 
1 PAU gennemført efteruddannelsesprogram – 1 PAU starter forløb efterår 2019. 
Anvendelse af personalets forskellige kompetencer.  
Synlig ledelse gennem inddragende og tillidsskabende/ faglig funderet dialog med medarbejderne 
En kultur hvor det er ok at fejle. 



 Side 5 af 10

Alle pædagoger har været på besøgslæring en uge i foråret 2019 i anden institution. 
 
Tilsynets bemærkning 
Der gives udtryk for, at der er gode muligheder for kompetenceudvikling via kurser og kompetenceforløb. 
Der deles viden bl.a. via personalemøde samt på tværs af vuggestuen afd. og børnehave afd.   
 

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

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Personalemøder/pædagogmøder med fagligt indhold.  
Anvender smitte, hjernen og hjertet. 
Fastlagte Marta meo forløb. 
Fokusere på bestemte indsatser. 
Ledelse tæt på/sparring af pædagogisk leder. 
Områdeleder samt pædagogiske leder arbejder med dette punkt. 
 
Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes løbende med refleksion i forhold til læringsmiljøet og medarbejderne spørg ind til hinandens 
praksis. Der foretaget også observationer af hinanden.  

- Det anbefales, at arbejde videre med en etablering af en fælles evalueringskultur. 

 
 
4. Hvordan er der fulgt op på metoder og indhold fra kompetenceudviklingsforløbet - Styrkede 
professionelle læringsmiljøer?  
Dagtilbuddets bemærkning 
På personalemøder/pædagogmøder. En fælles forståelse for definitionen af det pædagogiske læringsmiljø. 
I øjeblikket fokusere vi på: 

 Medarbejdernes faglige selvkritiske og reflekterende tilgang til læringsmiljøet. 
 Læringsmiljø hele dagen. 

 
Tilsynets bemærkning 
Der er gjort brug af data ifm. forskellige pædagogiske forløb/indsatser. Der er åbenhed og tillid iblandt 
medarbejdergruppen, så det er OK at spørge ind til hinandens praksis.  

-  det anbefales, at arbejde med spørgsmål som fx: hvilken forståelse har vi af data? og hvordan 
skaber vi systematik og struktur?  

 
 
5. Hvordan er der arbejdet med retningslinjer for magtanvendelse, og hvornår er dette sidst 
sket?  
Dagtilbuddets bemærkning 
Vi følger retningslinjer for magtanvendelse på dagtilbudsområdet. 
År 2018. 
Tilsynets bemærkning 
Retningslinjerne har været drøftet på personalemøde i 2018. 

- det anbefales, at retningslinjerne drøftes og gennemgås på personalemøde.  
 
 
6. Hvordan introduceres og oplæres nye medarbejdere til Hjernen&Hjertet?  

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi har en fast procedure for alle nyansatte medarbejder hvor introduktion/oplæring til Hjerne og Hjertet er 
en del af. Kan enten varetages af pædagogisk leder eller en pædagog. Når kurser udbydes er der 
mulighed for at deltage i disse.  
 
Tilsynets bemærkning 
Alle pædagoger arbejder med redskaberne i H&H og har erfaring med det. 
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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 
Vi arbejder systematisk med daglige rutiner og vægter dem højt - garderobe, måltider, samling, 
modtagelse, afhentning mm. Børnene er med og bliver inddraget. De er aktører og aktivt deltagende. Vi har 
en didaktisk tilgang. 
Vi arbejder med fastlagte temaer som tager udgangspunkt i børnegruppen som kan foregå i større/mindre 
grupper på tværs af stuerne. Vi har ikke fastlagt tidsrum for disse forløb. 
Arbejder yderligere med helt specifikke indsatser som er målrettet enkelte børn eller flere børn. Kan være 
initiativer vi selv har sat i gang eller i samarbejde med ressourcepædagoger, andre faggrupper, forældre, 
projekter udefra mm. 
Til alle forløb udarbejdes der en smitte model.  
Vi arbejder ud fra den grundholdning, at der skal lyttes til børnene og at alle børnene skal have 
medindflydelse og medbestemmelse på deres eget liv samt at de har et ansvar for fællesskabet. De er 
medskaber af deres egen udvikling og besidder en unik viden om deres eget liv. Vi har fast morgensamling 
på alle stuer, og derefter aktiviteter på stuerne eller på tværs. Disse kan både kan være voksen eller 
børnestyrede.  
 
Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes systematisk med daglige rutiner, hvor børnene bliver inddraget. De planlagte aktiviteter er 
mest om formiddagen og derudover er der bevidsthed om, at der er læringen i børnenes leg. 
Medarbejderne har fokus på, hvordan de kan understøtte og rammesætte aktiviteterne og legen. 
Børnene har medindflydelse og medbestemmelse, samt et ansvar for fællesskabet. 
 

- Det anbefales, forsat at have fokus på udvikling af aktiviteter over hele dagen, medarbejdernes 
forskellige roller og legens betydning.    

 
 
8. Hvordan inddrages og analyseres data i forbindelse med tilrettelæggelse af læringsmiljøet?  
Dagtilbuddets bemærkning 
Vi arbejder ud fra en nysgerrig og undersøgende kultur på vores egen praksis, hvor data ikke styre 
pædagogikken men giver os mulighed for, at træffe beslutninger på et informeret grundlag. Vi anvender 
smittemodellen samt læringscirklen. Data indsamling kan være: video, litteratur, observationer, data fra 
hjernen og hjertet, billeder, interview, forældre inddragelse, praksisfortællinger mm. 
 
Tilsynets bemærkning 
Der er opmærksomhed på, at arbejde mere frem mod en databaseret tilgang ift. pædagogisk indhold.  
 

- Det anbefales at bruge forskning og faglig viden som datagrundlag, hvor der kan udvælges og 
drøftes faglige artikler fælles i personalegruppe som led i udviklingen af læringsmiljøet.  

 
 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Inden børnene starter i vuggestuen eller børnehaven bliver alle forældre tilbudt hjemmebesøg af den 
primær pædagog som skal tage imod barn og forældre. Her for vi den første dialog/information om barnets 
udvikling, eventuelle udfordringer mm ud fra et forældre perspektiv. Relevante oplysninger bliver skrevet 
ind i Hjerne og Hjertet. 
Både i vuggestuen/børnehaven er der fast procedure for at arbejde med fokuspunkter i Hjerne og Hjertet. 
Der udarbejdes dialogprofil med forældre i overgangen fra vuggestuen til børnehaven. Fra børnehave til 
skole. 
DPU inddrages altid i forbindelse med tværs.  
Fast procedure for sprogscrenning.  
Der er fokus på børnegruppens og det enkelte barns udvikling og progression på stuemøder.  
Der er 2 pædagoger på alle stuer og pædagogerne har ansvar for primær børn. 
Vi arbejder løbende med, at se på hele børnegruppen - hvad og hvilke indsatser der bør prioriteres? 
Den daglige dialog med forældrene, samt møder efter behov.  
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Tilsynets bemærkning 
Dialogværktøjet og andre værktøjer anvendes ifm. overgangene og ifm. fokuspunkter. Der er 
opmærksomhed på, at der laves tydelige og afgrænsede beskrivelser af mål, tegn og tiltag ift. det videre 
arbejde med barnet. 
 

 
 
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 
Involvere børnene hvor de er med til at tilrettelægge og beslutte. Vi er nysgerrige, observerende og 
spørgende. Vi arbejder med forskellige børnesammensætninger på tværs af stuerne hvor børnene selv kan 
bestemme hvem de gerne vil lege med. Ligeledes er der også mulighed for at spise på andre stuer mm.  
Vi har i gang sat børneinterview. 
 
Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes med emnerne børneperspektiv og forståelse for og af demokrati. I bl.a. hverdagens 
aktiviteter er der opmærksomhed på at inddrage børnene og arbejde med børnenes medbestemmelse i 
aktiviteterne. Ligeledes arbejdes der på tværs i forskellige sammenhænge. 
 

 
 
11. Hvordan er jeres procedure for at foretage sprogvurdering?  

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi følger Esbjergs kommunes retningslinjer for sprogvurderinger dog sprogvurdere vi alle 3 årige. 
 
Tilsynets bemærkning 
Afdelingen har valgt at alle 3 årige børn sprogvurderes 
 

 
 
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. 
Der er i foråret igangsat en proces i området. Områdeleder har formuleret en vision og værdier der skal 
gennemsyre arbejdet ude i de enkelte institutioner. 
Det fælles pædagogiske grundlag er udarbejdet af ledergruppen. 
Alle pædagoger har været samlet til et fælles afsæt, hvor hver enkelt medarbejder på tværs af 
afdelingerne, blev delt ud på et af de 6 læreplanstemaer. Disse grupper skal hen over efteråret sætte 
handlinger på deres tema. Derefter skal det samlede materiale skrives sammen til en læreplan for hele 
området. 
 
Tilsynets bemærkning 
Medarbejdere er blevet inddraget i arbejdet med den nye læreplan. Medarbejderne har indsigt i indholdet 
i den nye læreplan.  
 

 
 
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 skal tænke læring mere bredt og på tværs af de seks læreplanstemaer. I forhold til tidligere hvor 
tendensen var, at arbejde for isoleret/silotænkning med de enkelte læreplanstemaer. I stedet skal vi tænke 
læring bredt og på tværs, og ikke blot i forhold til læreplanstemaerne. Tænke børnenes læring ind i den 
daglige pædagogiske praksis på kryds og tværs af alle aktiviteter og relationer. Fx de børneinitierede lege, 
de voksenstyrede aktiviteter, rutinesituationerne, barn-til-barn aktiviteterne, barn-til-børnefællesskabet og 
barn-til-voksen. Etablering af en evalueringskultur som forholder sig refleksivt til, hvordan det pædagogiske 
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læringsmiljø understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse. Mere fokus på 
proceselementer i det pædagogiske læringsmiljø bl.a. medarbejdernes faglige selvkritiske og reflekterende 
tilgang. At vi skal understøtte barnets læring i familien. Et samarbejde hvor vi, men også forældrene har et 
ansvar om barnets læring. 

 
Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes med overordnede temaer (fx krop og bevægelse) for de planlagte aktiviteter og hvori de 
pædagogiske mål og læreplanstemaerne indgår i målbeskrivelsen for forløbet/indsatsen. Der laves 
SMTTE-beskrivelse på de enkelte stuer, hvor der tages afsæt i børnenes udvikling og hvilke 
kompetenceudviklingsbehov de har. 
 

 
 
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 
Lederen har ansvaret for, at personalet løbende forholder sig refleksivt til, hvordan de pædagogiske 
læringsmiljøer understøtter børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 
(Proceselementer/strukturelementer) Vi arbejder mod en kultur hvor personalet udvikler en fagligt 
selvkritisk og reflekterende tilgang til den pædagogiske praksis.  
Ved valg af dokumentation er vi bevidste om hvad formålet er og det skal give mening og danne grundlag 
for analyse og systematisk sammenhæng mellem læringsmiljøet og børnenes læring, trivsel og udvikling. 
 
Tilsynets bemærkning 
Der er fokus på, at arbejde mod en tilgang til ny læreplan, hvor der skal gøres erfaringer med 
pædagogiske forløb og evaluering. Der er fokus på at evalueringerne bliver en integreret del i tilgangen.  

 

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 
Hjernen og hjertet, TOPI, løbende gennemgang af alle børn på stuemøder.  
Ved bekymring udarbejdes fokuspunkter og forældre og relevante fagpersoner inddrages. 
 
Tilsynets bemærkning 
Alle børn drøftes fast på stuemøderne og børn i udsatte positioner bliver drøftet. Afdelingen følger 
retningslinjerne vedr. TOPI. Leder følger jævnligt op på registreringer i H&H.  

- Dagtilbuddet skal udarbejde en procedurer, som bevirker at opfølgningsdatoerne i 
fokuspunkterne ikke overskrides. 
 

 
 
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 
At der er forskellige læringsmiljøer på de forskellige stuer. Materialer og legetøj er i børnehøjde. 
Børnenes egne kreationer anvendes til udsmykning. Arbejder løbende med at holde orden på stuerne, 
garderober hvor vi også inddrager forældrene. 
Legepladsen har mange muligheder både fysiske og sanseligt. Der er bål plads, frugttræer, køkkenhave, 
høns, bær buske mm.  
Arbejder med en god start/indkøring i institutionen både for børn og forældre. 
Personalet kender alle børn og forældre. Pæd.leder er synlig for forældre.  
Vi sikre at alle børn, har en tæt relation til en voksen samt mindst en god ven. 
Der er altid fokus på sprogbrug til børnene og personalet imellem.  
Vi anvender Fri for mobberi og hjælper børnene med at sætte ord på følelser, konflikter mm. 
 
Tilsynets bemærkning 
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Der er gode fysiske rammer, plads, lys og legematerialer tilgængeligt for børnene. Børnenes tegninger,   
udsmykning og forskellige opstillinger var synlige på stuerne og gangarealet. Under tilsynet opleves der 
en positiv atmosfære rundt i afdelingen og en anerkendende tilgang i medarbejdernes relation og tale til 
og med børnene. Medarbejderne beskriver, at der i den pædagogiske praksis lægges vægt på at spørge 
og lytte til børnenes ytringer i dagligdagen. 
 

 
 
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 
Forældre tilbydes hjemmebesøg af primær pædagog inden start i institutionen. (Spørge guide, video, 
billeder) 
Dialogværktøj anvendes ved overgang fra vuggestuen til børnehaven. Primær pædagoger og forældre 
deltager.  
Der arbejdes ud fra Smart skolestart men giver en del udfordringer da vi aflevere børn til flere forskellige 
skoler. 
Der afholdes dialogmøder med forældrene inden skole start. 
Der udarbejdes overlevering til skolerne i Hjernen og Hjertet. 
Vi besøger de kommende skoler med børnene. 
Sundhedsplejen kontaktes hvis vi har behov og deltager ligeledes i tværs hvis det er aktuelt i forhold til 
problemstillingen. 
Vi arbejder ud fra retningslinjer omkring overgangen fra dagpleje til daginstitution. Der er fast aftale om 
besøg af dagplejer hver 2 måned. 
 
Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes målrettet med de forskellige overgange.  
 

 
 
Forældresamarbejde – besvares af tilsynsstedet 

18. Hvad er de overordnede rammer for forældresamarbejdet, og hvor findes disse tilgængelige 
for forældre?  
Dagtilbuddets bemærkning 
Tilbudt hjemmebesøg inden opstart. Rundvisning af pæd. leder samt samtale med primær pædagog.  
Hjælp til oprettelse i Tabulex mm. 
Der skal udarbejdes nye pjecer samt opdatering af hjemmeside. 
Tilsynets bemærkning 
Ingen   

 
 
19. Hvordan samarbejder dagtilbud med forældrene om børnenes udvikling, læring, trivsel og 
dannelse?  
Fx: Hjemmelæringsmiljø, forældresamtaler, læringsmål. 
Dagtilbuddets bemærkning 
3 måneders samtaler både i vuggestuen og børnehaven. Ellers efter behov. Overgangssamtaler/dialogprofil 
fra vuggestuen til børnehave/fra børnehave til skole.  
Løbende information til forældre på Tabulex, nyhedsbrev omkring tema forløb og generelle pædagogiske 
tiltag.  
Etableret et legetek med bøger og forskellige spil som forældre og børn kan låne med hjem. 
Giver børnene forskellige opgaver med hjem, som de i samarbejde med forældre skal vende tilbage med. 
 
Tilsynets bemærkning 
Inden børnene starter i vuggestuen eller børnehaven bliver alle forældre tilbudt hjemmebesøg af den 
primær pædagog, som skal tage imod barn og forældre. Tilbuddet om hjemmebesøg er givtig for 
forældre, børn og dagtilbud.  
Der er erfaring med brug af dialogværktøjet, som gør samtalen mere målrettet ift. børnenes 
kompetencer og giver grundlag for dialog om, hvordan dagtilbud og hjem kan støtte op om børnenes 
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trivsel, læring og udvikling. Der er opmærksomhed om, at forældrene kan støtte op om de tiltag og 
indsatser, der arbejdes med i dagtilbuddet. 

- Det anbefales, at der arbejdes målrettet med forældrenes rolle i forhold til de forskellige 
emneforløb. Hvad forventes det, at der bliver arbejdet med i hjemmet.  

 
 
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: 
April 2019 og ingen bemærkninger 
 
Tilsynets bemærkning 
Ingen  

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

Angiv dato: 
Mandag den. 23.09.2019 
Tilsynets bemærkning 
Der har været afholdt øvelse med alle børnehavebørn og vuggestue børn, hvilket gav god viden om 
uhensigtsmæssige praksis. Der bliver samlet op på øvelsen i løbet af efteråret. 
 

 
 
22. Legepladsinspektion – Hvornår er det sidst udført og har legepladsinspektionen givet 
anledning til udarbejdelse af en handleplan?   

Angiv dato: 
17.10.2016.  
 
Dagtilbuddet bemærkning:  
Ny dato for legepladsinspektion den. 16.10.2019. 
 
Tilsynets bemærkning 

- Det skal sikres, at legepladsrapporten er synlig på Valmuens hjemmeside  
 

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

Angiv dato: 
07.09.2017 
Dagtilbuddet bemærkning: 
Der er aftalt hygiejne tilsyn efteråret 2019. 
Tilsynets bemærkning 
Ingen  

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

Dagtilbuddet bemærkning 
Fast procedure for rundering af legepladsen inden børnene kommer ud.  
Fast personale tjekker – tjek liste. 
Tilsynets bemærkning 
Der foretages daglig rundering på legepladsen og det noteres på skema. Rundering i lokalerne fortages 
personalet. 

 
Egenrapport udarbejdet af: Hanne Sloth 
Dato: 30.09.2019


