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Børn & Kultur 

Rapport for anmeldt tilsyn 
                       i kommunale afdelinger og selvejende daginstitutioner 

Afdeling/daginstitution: Åmosehuset 

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 

Susanne Andersen (pædagog på stue for 0-2 årige), Mona Künnapuu (pædagog på stue for 3-4 årige)  
og Line K. Sørensen (pædagogisk leder) 
 

Tilsynsførende 

Jesper Odderskov (konsulent i Børn & Kultur) og Jørn Christensen (konsulent i Børn & Kultur). Jørn deltog 
som observatør af Jesper i forbindelse med faglig udvikling af tilsynet. 
 

Tilsynsdato 

26. september 2019 
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Tilsynets vurdering 

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

Bemærkning 

Der er tilbud om kurser og uddannelse til enkelte medarbejdere og fælles 

kompetenceudviklingsforløb for alle pædagoger. Der er et særligt fokus på opfølgning af 

kompetenceforløbet omhandlende styrkede professionelle læringsmiljøer. Afdelingen har indsats 

omkring styrkelse af evalueringskulturen, hvor medarbejderne arbejder med egne fokus- og 

undersøgelsesspørgsmål i forhold til læringsmiljøet.  

 

Der er opmærksomhed på en databaseret tilgang ift. pædagogisk indhold og planlægning. Der 

tages afsæt i børnenes kompetencer og på det læringsmiljø der tilbydes og det anbefales at 

fastholde og udvikle denne tilgang i pædagogisk praksis. Det anbefales, at forskning og faglig 

viden i højere grad indgår som datagrundlag i tilrettelæggelsen af pædagogisk praksis. 

 

I afdelingen gøres der brug af videndeling blandt medarbejderne, men også deling af viden i 

området (ex. har vuggestueafdelingerne besøgt hinanden). I forhold til evaluering af 

læringsmiljøet har medarbejderne foretaget observationer af hinanden. Det anbefales at skabe 

en mere systematisk og rammesat tilgang til medarbejdernes og leders brug af observationer 

og feedback på læringsmiljøet.   
 

 
 
 

2: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns læring og udvikling 
 

Bemærkning 

Der arbejdes med planlagte aktiviteter om formiddagen og derudover er der bevidsthed om 

læringen i hverdagsrutinerne og børnenes leg. Medarbejderne har fokus på deres rolle i 

børnenes leg, og hvordan de kan understøtte og rammesætte legen. Medarbejderne arbejder 

bl.a. med indbyrdes aftaler om hvem der kan være den understøttende voksen i legen.  

Der er stort fokus på at arbejde med mindre børnegrupper. Der arbejdes bl.a. med 

legegrupper, som medarbejderne har sammensat og hvor børnene bestemmer indhold. I de 

voksenstyrede aktiviteter er der meget fokus på at dele børnene op i mindre grupper, og denne 

gruppeopdeling finder sted om formiddagen og nogle gange også om eftermiddagen. 

 

Afdelingen arbejder med en SMTTE-skabelon hvor de seks læreplanstemaer (fra ny læreplan) 

indgår som elementer ift. den indsats der arbejdes med. Der arbejdes med overordnede temaer 

(Krible-Krable og Vadehavet) som udgangspunkt for de planlagte aktiviteter hvor de 

pædagogiske mål og læreplanstemaerne indgår i målbeskrivelsen for forløbet/indsatsen. Der 

laves SMTTE-beskrivelse på de enkelte stuer med afsæt i børnenes udvikling og hvilke 

udviklingsbehov de har. De pædagogiske vurderingsredskaber i Hjernen & Hjertet anvendes 

målrettet til at følge de enkelte børns trivsel, læring og udvikling.  

 

Alle medarbejdere er blevet inddraget i udarbejdelsen af en ny læreplan for området. 

Medarbejderne har indsigt i indholdet i den nye læreplan, hvor legen fremhæves som 

omdrejningspunkt i den pædagogiske praksis. Områdebestyrelsen er ligeledes blevet inddraget 

i processen om ny læreplan. I det videre arbejde med beskrivelse af læreplanen bliver nogle 

pædagoger fra afdelingerne inddraget ift. beskrivelse af de forskellige områder/temaer. 
 

Alle medarbejdere er uddannet som Play Agents, og det er drøftet hvordan dette kursus kan 

åbne op for at se nye muligheder i legen og medarbejdernes rolle i legen. 
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3: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns trivsel 
 

Bemærkning 

Der er god opmærksomhed på at følge børnenes trivsel. Alle børn drøftes fast på stuemøderne 

og børn i udsatte positioner bliver drøftet på personalemøde. Afdelingen har netop igangsat 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.   

 

Der er fokus på det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i afdelingen. Legetøj og 

materialer er tilgængelige for børnene og der er fokus på at børnenes produkter er synlige på 

stuerne. Der arbejdes med emnerne børneperspektiv og demokrati, hvilket bl.a. kommer til 

udtryk i arbejdet med børnenes medbestemmelse i aktiviteterne. Der opleves et trygt 

børnemiljø i afdelingen med dialog og positivt samspil mellem børn og medarbejdere. 

 

Børnenes vurdering af børnemiljøet er inddraget igennem samtale/interview med de ældste 

børn, hvor der er spurgt til det fysiske og psykiske børnemiljø. 
 

 
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 overgangen til skolen. Forældre inddrages i samarbejdet om 

overgangen, med bl.a. fastlagte forældresamtaler.  

Leder har haft møde med PL i Dagplejen om strukturen for overgangen fra dagpleje til 

dagtilbud. Der er opmærksomhed på, at dagplejerne i dag ikke kommer i afdelingen, og der 

skal iværksættes initiativer for at dette vil ske.  
 

 

5: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med forældresamarbejde  
 

Bemærkning 

Der er i samarbejde med bestyrelsen udarbejdet en overordnet ramme for 

forældresamarbejdet, der gælder for hele området. Denne ramme beskriver bl.a. værdier i 

samarbejdet, forventninger til forældrene og de faste forældresamtaler, der ligger igennem 

dagtilbudstiden.  

 

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, der giver grundlag for dialog om 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. 

 

Der er god bevidsthed om, at forældrene kan støtte op om de tiltag og indsatser, der arbejdes 

med i dagtilbuddet, og der gives vejledning til forældrene om hvad de kan arbejde med ift. at 

styrke hjemmelæringsmiljøet. Det anbefales, at der arbejdes mere målrettet med forældrenes 

rolle i de konkrete emneforløb, hvor det evt. kan fremgå hvad der forventes at blive arbejdet 

med i hjemmet/familiens rutiner. 
 

 
6: Sikkerhed og hygiejne  
 

Bemærkning 

Der er foretaget brandtilsyn i maj 2018 uden anmærkninger. Evakueringsøvelse er afholdt med 

alle børnehavebørn i september 2019. Vuggestuen skal fremadrettet inddrages i en 

evakueringsøvelse.  

 

Der foretages daglig rundering på legepladsen og halvårlig driftsinspektion af 

legepladsredskaber. Der er sidst foretaget legepladsinspektion i okt. 2016 og ny inspektion er 

rammesat til 2020. Det anbefales, at legepladsinspektør kontaktes, for at få foretaget 

gennemgang af redskaber inden 2020. 
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Eventuelle straks-henstillinger 

• Reoler i børnehavens fællesrum skal fastspændes i væg.  

Ovennævnte anmærkning har afdelingen lavet plan for udbedring. Skal være udbedret senest den 

23. oktober 2019. 

 

 

Eventuelle udviklingspunkter 

Ingen 

 

Observationsrunde 

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

Før tilsynssamtalerne (i tidsrummet kl. 9 - 9.30) blev der foretaget en gennemgang af alle børnelokaler. Der var 
børn og medarbejdere på alle stuer. På børnehavens stuer var børnene ved at spise formiddagsmad eller gøre 
klar til samme. Nogle børn var på toilet for bl.a. at vaske hænder. Børnene sad ved små og større borde og der 
oplevedes en tydelig kendt struktur for børnene omkring formiddagsmad. Efterfølgende var der, som en de 
faste aktiviteter, samling på stuerne. I dialogen med nogle af børnene, fortalte de, at nogle af børnene havde 
gruppetid (legegruppe, spillegruppe eller emnegruppe) i løbet af formiddagen.  
 
På den ene vuggestuegruppe var børnene også ved at spise formiddagsmad, hvor de sad placeret ved borde i 
mindre grupper. Børn og medarbejdere fortalte, at de efterfølgende skulle ud at finde små dyr på legepladsen, 
som en del af Krible-Krableemnet de arbejder med. På den anden vuggestue var der en medarbejder med en 
mindre gruppe af de yngste børn. Aktiviteten på stuen var i en overgangsfase, da en gruppe børn fra stuen var 
gået i garderoben med en medarbejder for at tage udetøj på, da de skulle på legepladsen.  
 
Der oplevedes medarbejdere, der var nærværende og i dialog med børn. I forbindelse med formiddagsmad på 
stuerne var der ro og fællesskab omkring aktiviteten. 
 
Efter tilsynssamtaler (ca. kl. 13) blev der foretaget en rundering på legepladsen. Alle børn var ude på 
legepladsen (mange af vuggestuebørnene sov til middag) og der var gang i forskellige børnestyrede 
lege/aktiviteter rundt på hele børnehavens legeplads. Medarbejderne på legepladsen havde delt opgaverne, så 
nogle var med i/støttede børnenes lege og andre holdt opsyn med børnene.  
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 Egenrapport – udfyldes af tilsynssted 
 
 

Faktuelle oplysninger – besvares af tilsynsstedet 

Dagtilbuddets navn  

Åmosehuset 

 

Adresse  

Åmosevænget 135, 6710 Esbjerg V. 

 

Tlf. og e-mail  

76 16 62 50 – aamosehuset@esbjergkommune.dk 

 

Pædagogisk- eller daginstitutionsleder  

Line Kruchov Sørensen 

 

Antal indmeldte 0-2 årige 

25 (pr. 1/9 2019) 

 

Antal indmeldte 3-6 årige 

39 (pr. 1/9 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aamosehuset@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 %: 
 
1/8 2019: 9,0 

Hvilke overvejelser har dagtilbuddet omkring sygefravær med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdet, for at sikre stabile 
rammer for børnene og pædagogisk kvalitet? 
 
Ved sygdom/ferie er der fællesforståelse og villighed til at få dagen til at hænge sammen. Der tilkaldes vikar i det 
omfang det vurderes nødvendigt.  

 
Tilsynets bemærkning 
Der gives udtryk for at medarbejderne hjælper hinanden på tværs af stuerne når der er behov (bl.a. ved fravær). 
 

 
 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Løbende er medarbejdere på temadage og kurser, der er relevante for kerneopgaven. Der arbejdes løbende på at dele 
erfaringer, viden og nye ideer. Esbjerg kommunes tilbud om kompetenceudvikling f.eks. ”Fælles fokus på læring” 

benyttes og tages derefter op på personalemøde.  
Vi benytter også ”sidemands-oplæring” f.eks. ved implementering af sprogvurdering 3-6, hvor 2 medarbejdere var på 
kursus og derefter introducerede de resten af personalegruppen for materialet. 
 
I 2020 får vi i området uddannet 7 pædagoger i et diplommodul: Leg, Læring og Kreativitet. Den nye viden skal 
efterfølgende forankres i de enkelte afdelinger samt på tværs i området. Alt pædagogisk personale er uddannet Play 
Agents ved at have deltaget i Læring gennem workshop, hvor der er fokus på leges værdi og muligheder i arbejdet med 
børns udvikling, læring og trivsel.  
 
En pædagog fra Åmosehuset deltager i 30 timers praksisnært kursus med fokus på tidlig indsats i forhold til 
skriftsprogsvanskeligheder. 
 
To pædagoger har deltaget i forløbet ”Mini-NOK”, som bl.a. er en metode til at træne opmærksomhed og selvregulering 
ved børnene. 
 
Alle pædagoger har været deltaget i læringsforløbet ”Styrkede professionelle læringsmiljøer”.   
 

Tilsynets bemærkning 
Der gives udtryk for, at der er gode muligheder for kompetenceudvikling via kurser og kompetenceforløb. Der deles 
viden på tværs af stuerne på personalemøde samt på tværs af afdelingerne i området. Bl.a. har pædagoger fra 

vuggestuerne i området besøgt hinandens stuer, for at få indblik i indretning og pædagogisk praksis. 
 

 
 

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

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Der afholdes månedlig personalemøder. Stuemøder afholdes på skift fredag formiddag, hvor PL deltager i det omfang det 
er muligt.  
 
Vi er i gang med og øver os i at arbejde med ”Evaluerings kultur” via fokus- og undersøgelsesspørgsmål. Hvor vi arbejder 
med den reflekterende tilgang og indsamler pædagogisk dokumentation /data ud fra fokusspørgsmål. 
Vi dokumenterer og evaluerer vores pædagogiske praksis for at blive klogere på, hvordan vi løbende kan tilrettelægge og 

justere vores læringsmiljøer, så alle børnene trives og udvikler sig bedst muligt.  

Til oktober 2019 bliver der afholdt fælles personalemøde med oplæg omkring fokus- og undersøgelsesspørgsmål. 

 

Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes med refleksion over læringsmiljøet ud fra fokus- og undersøgelsesspørgsmål. Medarbejderne har selv valgt 
fokusområde på de respektive stuer og fremadrettet vil leder også fastsætte fokusområde, som medarbejderne skal 
være undersøgende på. 
Medarbejderne har foretaget observationer af hinanden, men det anbefales at skabe en mere systematisk tilgang til 
medarbejdernes gensidige observationer samt leders observationer af medarbejdere.  
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4. Hvordan er der fulgt op på metoder og indhold fra kompetenceudviklingsforløbet - Styrkede professionelle 

læringsmiljøer?  

Dagtilbuddets bemærkning 

 
Der arbejdes b.la. med Mindset og dataindsamling, hvor vi er reflekterende og undersøgende bl.a. via fokus- og 
undersøgelsesspørgsmål. Til stuemøder og personalemøder sparrer og reflekterer personalet sammen, samt der 
samarbejdes og videndeles på tværs af afdelingerne for at sikre læring og trivsel for alle børn.  
Der deltager en pædagog fra huset til PLM-opsamlingsholdet, dette giver anledning til at genbesøge 
undervisningsforløbet i fællesskab. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der er gjort brug af data ifm. forskellige pædagogiske forløb/indsatser (ex. børnenes håndvask).  
Der arbejdes med undersøgelsesspørgsmål, hvor medarbejderne skal være undersøgende på læringsmiljøet. 
Der gives udtryk for at der er en åbenhed og tillid iblandt medarbejdergruppen, så det er OK at spørge ind til hinandens 
praksis. Dette kan evt. udvikles i retning af en mere fast refleksionstilgang, så man fast stiller spørgsmål til egen praksis 
eller kolleger gør det (ex. på stuemøder).  
 

 
 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Sædding/Gjesing områdets lokale retningslinje for håndtering af udadreagerende børn er godkendt i MED i marts 2018 
og derefter sendt til personalet og gennemgået til et personalemøde i april 2018. Retningslinjen for magt anvendelse er 
tilgængelig for personalet i vores retningslinjemappe samt på EKnet. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der har ikke været hændelser i de sidste par år, hvor der har været brugt magt og leder oplever, at medarbejderne har 
en klar bevidsthed om, at der ikke benyttes magt i pædagogisk praksis. 
Retningslinjerne har været drøftet på personalemøde i 2018 og det anbefales, at retningslinjerne drøftes på 
personalemøde i nærmeste fremtid. 

 

 
 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Ved sidemandoplæring af enten PL eller anden medarbejder og der afholdes et internt kursus for ny ansatte i Sædding 
Gjesing området – senest 4.+5. september 2019 
 

Tilsynets bemærkning 
Der iværksættes forskellige indsatser for at alle medarbejder har færdigheder til at arbejde i H&H. Alle pædagoger 
arbejder med redskaberne i H&H. 
 

 
 
 
 

Børns læring og udvikling – besvares af tilsynsstedet 

7. Hvordan arbejdes der systematisk med pædagogiske læringsmiljøer hele dagen?  

Fx: Leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter, daglige rutiner 

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Vi lægger vægt på at læringsmiljøerne er tilrettelagt så alle børn får mulighed for at mestre i eget liv.  
I læringsmiljøerne har fællesskabet betydning for det enkelte barns muligheder, fordi ingen udvikler sig alene men i 
fællesskaber.  
Vi arbejder ud fra en systematisk og evaluerende tilgang, i planlægningen og tilrettelæggelse af de pædagogiske 
læringsmiljøer for at sikre alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Som redskab anvender vi Hjernen og Hjertet 
som er med til at sikre en tidlig indsats for børn i udsatte positioner. Herudfra tilrettelægges læringsmiljøer for både det 
enkelte barn og for hele børnegruppen, som tager højde for den nærmeste udviklingszone.  
Der er planlagte pædagogiske læringsaktiviteter i hverdagen, hvor hver børnegruppe arbejder ud fra et emne. 
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Vi er bevidste om at skabe tid og rum til leg ved at skabe inspirerende læringsmiljøer, samt at sørge for at legematerialer 
er tilgængelige for børnene. Børnene støttes og guides i den fri leg, indbyrdes relationer og i kammeratskabsdannelser. 
Vi laver små legegrupper, så der er deltagelses muligheder for alle.  
 

Der ligges stor vægt på ”hverdagsrutiner” i huset, hvor disse tænkes ind som en struktureret del af dagen. 
F.eks.: 
- Samlinger i børnehaven bliver afholdt hver dag med samme rutine. Der er her dialog om forskellige emner bl.a. vejret 
og hvilke børn der er kommet. Til samlinger fortælles der også hvilke aktiviteter/grupper der er om formiddagen. Til 
vuggestuens samlinger bliver der sunget sange og talt om farver osv.  
- Lige fra vuggestuen arbejdes der på, at børnene øver sig i at blive selvhjulpne. Det prioriteres, at der er tid i f.eks. 
garderoben til at børnene selv øver sig i at tage tøj af og på og når der skal vaske hænder i løbet af dagen. 
Når børnene kommer til det sidste år i børnehaven sættes der for alvor ind i for hold til selvhjulpenhed. 
- Der arbejdes med medinddragelse og involvering af børnene i praktiske gøremål i hverdagen.  
 

Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes med planlagte aktiviteter om formiddagen og derudover er der bevidsthed om læringen i hverdagsrutinerne 
og børnenes leg. Medarbejderne har fokus på deres rolle i børnenes leg, og hvordan de kan understøtte og rammesætte 
legen. Der arbejdes bl.a. med legegrupper, som medarbejderne har sammensat og hvor børnene bestemmer indhold. 
Alle medarbejdere er uddannet som Play Agents, og det drøftes hvordan dette kursus kan åbne op for at se nye 
dimensioner og muligheder i legen, men også hvordan medarbejderne kan lege mere og være rollemodeller ift. en 
legende tilgang. 
I de voksenstyrede aktiviteter er der meget fokus på at dele børnene op i mindre grupper, og denne gruppeopdeling 
finder både sted om formiddagen og nogle gange også om eftermiddagen. 
Legematerialerne er opdelt og placeret i børnehøjde, så børnene har mulighed for at selv at vælge lege/materialer ud 
som har deres interesse. 
 

 
 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Vi øver os i at indsamle data via fokus- og undersøgelsesspørgsmål. Hvor vi arbejder med den reflekterende tilgang og 
indsamler pædagogisk dokumentation /data ud fra fokusspørgsmål. 
Vi dokumenterer og evaluerer vores pædagogiske praksis via SMTTE modellen for at blive klogere på, hvordan vi 

løbende kan tilrettelægge og justere vores læringsmiljøer, så alle børnene trives og udvikler sig bedst muligt.  

 

Tilsynets bemærkning 
Der er opmærksomhed på en databaseret tilgang ift. pædagogisk indhold. Der ses på børnene og på det læringsmiljø 
der tilbydes og det anbefales at fasthold og udvikle denne tilgang i pædagogisk praksis. Det anbefales endvidere 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 
 
Værktøjerne i Hjernen og Hjertet anvendes til målrettet progression i barnets læring og udvikling: 

- Dialogværktøjet: anvendes til at målrette læring og udvikling på det enkelte barn i samarbejde med forældrene. 
Ligeledes bruges dialogværktøjet til at målrette indsatsen i barnets læring og udvikling i bl.a. i forbindelse med 
overgang fra vuggestue til børnehave og ved skolestart i tæt samarbejde med forældrene. 

- Fokuspunkt (og ressourceprofil): Der planlægges udviklingsforløb for det enkelte barn i form af at målsætte, 
tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter/læring/udvikling. 

- TOPI vurderinger gennemføres i oktober/november 2019.  
 
Samarbejde med og inddragelse af forældre er at bygge bro mellem børns to livsverdner. Forældrene er vigtige aktører i 

at medvirke til at skabe livs- og læringsmiljøer, der fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring, samt 
deltagelsesmuligheder i fællesskaber.  
Det er vigtigt, at forældrene føler sig velkomne og trygge ved at aflevere deres barn i Åmosehuset og at de oplever et 
tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde med personalet, så børnene får de bedst mulige trivsels- og udviklingsbetingelser.  
 
I Tværs samarbejdet med inddragelse af forskellige samarbejdspartnere arbejdes der ligeledes med progression i det 
enkeltes barns læring og udvikling. 
 

Tilsynets bemærkning 
Dialogværktøjet anvendes ifm. overgangene og ifm. fokuspunkter er der opmærksomhed på at der laves tydelige og 
afgrænsede beskrivelser af mål, tegn og tiltag ift. det videre arbejde med barnet. 
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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 
 
Vi bestræber os på at forstå barnets kropssprog og udtryksformer, og er nysgerrige på hvordan barnet oplever verden, 
hvor vi forholder os undrende og reflekterende til dette med respekt for barnets version. Det er vigtigt at være 
opmærksomme på at tage afsæt i den kontekst barnet er i og de relationer barnet er i samspil med. Vi er bevidste om at 
være gode rollemodeller og har en reflekterende tilgang til egen praksis.  
Vi arbejder med børneperspektiv og demokrati i hverdagen bl.a. i forhold til medbestemmelse på aktiviteter, at børnene 

er aktivt deltagende og accept af andres rettigheder bl.a. ved at vente på tur og respekt for andres 
meninger/perspektiver i de daglige dialoger med børnene og børn-børn i mellem.  
 
Vi arbejder ligeledes med at inddrage, udforske og tage udgangspunkt i børneperspektivet via materiale fra DCUM: 
De ældste børn i børnehaven blev inviteret til ”Te ved Dronningen”, hvor der blev spurgt ind til en række spørgsmål b.la. 
omkring de voksne i børnehaven, drilleri og mobning, de gode/dårlige lege steder i børnehaven, hygiejne osv. Ud fra 
børnenes svar blev der udvalgt forskellige tiltag, som vi arbejdede videre med. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes med emnerne børneperspektiv og demokrati. I hverdagens aktiviteter er der opmærksomhed på at 
inddrage børnene og arbejde med børnenes medbestemmelse i aktiviteterne. 
 

 

11. Hvordan er jeres procedure for at foretage sprogvurdering?  

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Pædagogerne i børnehaven vurdere om et barn skal sprogvurderes, når barnet er imellem 3,0 og 3,4 år.  
Materialerne til sprogvurderingen, samt vejledning hertil er tilgængelig for alle personaler.  
Ved sprogvurderingen af et barn er det muligt, at få en anden medarbejder er med som ”sekretær”. Denne udfylder det 
skriftlige under vurderingen.  
 

Tilsynets bemærkning 
 

 
 

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 har været afholdt fælles pædagogiskdag og fælles pædagogisklørdag for hele Sædding/Gjesing området omkring 
udarbejdelsen og implementeringen af ”Den styrkede pædagogiske læreplan”. 
Der blev arbejdet med og reflekteret over ”Det fællespædagogiske grundlag” og ”Læreplanstemaerne” på tværs af 
afdelingerne i området. Det skriftlige materiale fra disse dage er med i den skriftlige udarbejdelse af Sædding/Gjesing 
områdets læreplan. 
Områdebestyrelsen er blevet orienteret omkring ovenstående til bestyrelsesmøder og de har lavet et pædagogisk princip 
om ”Natur og Nærmiljø”, som er en del af læreplanen. 
 

Tilsynets bemærkning 
Alle medarbejdere er blevet inddraget i udarbejdelsen af en ny læreplan for området. Medarbejderne har indsigt i hvad 
der skal være indeholdt i den nye læreplan. Områdebestyrelsen er ligeledes blevet inddraget i processen om ny læreplan. 
I det videre arbejde med beskrivelse af læreplanen bliver nogle pædagoger inddraget ift. beskrivelse af forskellige 
områder/temaer. 
 

 

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 
 
Arbejdet med det pædagogiske læringsmiljø og børnenes læring sker indenfor og på tværs af de 6 læreplanstemaer og er 

en cirkulær proces. Pt. udarbejdes en SMTTE over et emne, hvor alle 6 læreplanstemaer er repræsenteret. Målene er de 
fastlagte pædagogiske mål fra den styrkede pædagogiske læreplan. 
Vi arbejder i området på at udarbejde en læringscirkel med kobling til SMTTE modellen og læreplanen. 
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Tilsynets bemærkning 
Afdelingen arbejder med en SMTTE-skabelon hvor de seks læreplanstemaer (fra ny læreplan) indgår som elementer ift. 
den indsats der vil blive arbejdet med. Der arbejdes med overordnede temaer (krible-krable og vadehavet) som 
udgangspunkt for de planlagte aktiviteter hvor 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.  
Afdelingen er i en udviklingsfase ift. hvordan ny læreplan vil influere på struktur og indhold i pædagogisk praksis.  
 

 

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 vil løbende indsamle data ifh. til evalueringen af læreplanen: 

- Via Hjernen og Hjertet (på sigt via den nye forløbsbygger)  
- Via SMTTE modellen og Fokus- og undersøgelsesspørgsmål på læringsmiljøet i hverdagen 
- På personalemøde, hvor vi skal opsummere erfaringerne med den pædagogiske læreplan og hvad der bør 

ændres, udvikles og arbejdes videre med. Lederteamet udarbejder evalueringsskabelon til dette. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der gives fra leder udtryk for en udviklingsorienteret tilgang til ny læreplan, hvor der skal gøres erfaringer med tilgange, 
pædagogiske forløb og evaluering. Der er fokus på at evalueringerne bliver en integreret del ift. det fremadrettede 
arbejde.  
 

 
 
 
 

 
 

Børns trivsel – besvares af tilsynsstedet 

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

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Der er systematisk gennemgang af og sparring på børn til stuemøder og personalemøder.  

Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere og de inddrages altid i eventuelle tiltag, for at sikre optimal trivsel, 
udvikling og læring for barnet, både i daginstitution og i hjemmet. 
Fagpersoner inddrages i det omfang det vurderes, at give mening i forhold til barnets trivsel og læring. 
 

Tilsynets bemærkning 
Alle børn drøftes fast på stuemøderne og børn i udsatte positioner bliver drøftet på personalemøde. Afdelingen har netop 
igangsat den årlige TOPI-vurdering af alle børn.  
Leder følger jævnligt op på registreringer i H&H og læser som udgangspunkt alle fokuspunkter. Leder drøfter i de fleste 
tilfælde fokuspunkt med medarbejderen, der har skrevet dette.  
 

 
 

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 
 
Vores indretning er dynamisk og tilgodeser børnegruppens alder, interesse og udvikling f.eks. meget gulvplads til leg og 
små rum i rummet. Det fysiske børnemiljø er indrettet med tilgængeligt legetøj og materialer, som vækker børnenes 
nysgerrighed og inspirerer til leg. Vi arbejder så vidt muligt med børnene i mindre grupper og sammenholdt med den 
daglige struktur gør at støjniveauet mindskes. 

 
Vi har et trygt psykisk børnemiljø, hvor børnene mødes af anerkendelse, engagement og forståelse for barnets 
udgangspunkt. Den pædagogiske tilgang er præget af respekt for hinandens grænser og forskelligheder, hvor der er 
fokus på samspillet i børnegrupperne. 
 
Det er betydningsfuldt, at der er et højt æstetisk børnemiljø, hvor de fysiske rammer fremstår, så vidt muligt velholdte 
og opryddelige. Børnene er med skabere af udsmykningen af grupperummene efter årstid og traditioner og ligeledes i 
dokumentation af oplevelser i hverdagen. Der er fokus på at dette hænger i børnehøjde. 
Vi inddrager børnene i at skabe overskuelighed i garderoben og på grupperummet. Læringsmiljøerne stimulerer og 
inspirerer til både bevægelse og fordybelse. 
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Tilsynets bemærkning 
Legetøj og materialer er tilgængelige for børnene og der er fokus på at børnenes produkter er synlige på stuerne. 
Udsmykning, ophængning og overflader på stuerne og børnelokalerne har en vis forskellighed i æstestisk udtryk.  
I mellemgang er der udsmykning og ophængning målrettet både børn og forældre, hvor det anbefales at revidere 

information om læreplansarbejdet. 
Børnetoiletter i børnehavedel er meget åbne hvor børnene ikke kan sidde i et aflukke. Det anbefales, at der på sigt 
drøftes muligheder for afskærmede børnetoiletter. 
 

 
 

Overgange – besvares af tilsynsstedet 

17. Hvordan arbejder dagtilbuddet målrettet på at skabe sammenhæng i børnenes liv ifm. overgange?           
(interne, fra hjem til dagpleje/dagtilbud, Dagpleje/dagtilbud til dagtilbud, dagtilbud til skole, dagtilbud til fritidsliv  

Fx: Via dialogværktøj, samarbejdsmøder, forberede overgang, barnets kompetencer, forældreinddragelse, 
sundhedsplejen, overlevering, opstart/indkøring, Smart skolestart 

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Der er fastlagte samtaler med forældre for at sikre barnets trivsel, læring udvikling og dannelse, hvor dialogværktøjet 
anvendes. Der er i samarbejde med forældrebestyrelsen udarbejdet ”Forældresamarbejde i Sædding/Gjesing området”, 
der bl.a. indeholder en oversigt over faste samtaler, der tilbydes forældrene i Sædding/Gjesing området. 
 
Ved opstart i Åmosehuset bliver der afholdt opstartsmøde med forældrene, hvor indkøring/opstart aftales. Dette så 
opstarten er tilpasset det enkelte barn.  
 
Ved overgang fra vuggestue til børnehave og børnehave til skole udarbejdes dialogprofil af både personalet og forældre. 
Denne tages der udgangspunkt i til samtalerne med forældrene. Til samtalerne kan der laves aftaler omkring barnet og 
der kan aftales om andre fagpersoner skal indkaldes til sparring omkring barnets trivsel og udvikling. Ved modtagelse af 
børn fra Dagplejen afholdes der så vidt muligt overleveringsmøde. 
 
BOHR skolen og Sædding/Gjesing området har etableret en samarbejdsstruktur i forhold til Smart Skolestart, der sikrer 
fælles mål for overgangen, så der skabes sammenhæng og progression i forhold til børnenes læring og trivsel.  
Der er i fællesskab udarbejdet en årsplan for samarbejdet, der sikrer en god overgang for alle børn, så der er en rød tråd 
i de indsatser og aktiviteter, der udføres i forhold til det enkelte barn. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes målrettet med de forskellige overgange. Leder har haft møde med PL i Dagplejen om strukturen for 
overgangen fra dagpleje til dagtilbud. Der er opmærksomhed på at dagplejerne i dag ikke kommer i afdelingen og der 
skal gøres initiativer for at dette vil ske.  
Leder fortæller, at der ikke har været børn i afdelingen fra private pasningsordninger i de seneste år. 
 

 
 
 

Forældresamarbejde – besvares af tilsynsstedet 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Der er lavet princip for forældresamarbejde i Sædding/Gjesing området i samarbejde med Områdebestyrelsen, hvor der 

bl.a. står dette: 
”Forældresamarbejde er at bygge bro mellem børns to livsverdner. Forældrene er vigtige aktører i at medvirke til at 
skabe livs- og læringsmiljøer, der fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring, samt deltagelsesmuligheder i 
fællesskaber. Derfor er vores fornemmeste opgave som samarbejdspartnere, at sikre optimal trivsel, udvikling og læring 
for barnet, både i daginstitution og hjem.  
Det er vigtigt, at I føler jer velkomne og trygge ved at aflevere jeres barn i institutionen og at I oplever et tillidsfuldt og 
konstruktivt samarbejde med os, så børnene får de bedst mulige trivsels- og udviklingsbetingelser i den tid, de går i 
vuggestuen eller børnehaven. Gensidig respekt, hvor vi åbent og ærligt samarbejder og er i dialog om barnet, samt et 
højt gensidigt informationsniveau, er med til at sikre de bedste opvækstbetingelser for barnet”. 
 
Der er ligeledes en oversigt over de faste samtaler, der bliver tilbudt forældrene i løbet af barnets tid i institutionen.  
Forældrene får ”princip for forældresamarbejde i Sædding/Gjesing” udleveret ved opstart i institutionen og den er 
tilgængelig på Tabulex.  
 

Tilsynets bemærkning 
Der er i samarbejde med bestyrelsen udarbejdet en fælles beskrivelse til alle forældre i området. Denne beskriver bl.a. 
værdier i samarbejdet, forventninger til forældrene og de faste forældresamtaler, der ligger igennem dagtilbudstiden.  
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19. Hvordan samarbejder dagtilbud med forældrene om børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse?  

Fx: Hjemmelæringsmiljø, forældresamtaler, læringsmål. 

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Der samarbejdes med forældrene i det daglige via korte samtaler om dagens gang og ved fastlagte samtaler. Samtalerne 
tilbydes forældrene for at sikre barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvor dialogværktøjet anvendes. Der er i 
samarbejde med områdebestyrelsen udarbejdet ”Forældresamarbejde i Sædding/Gjesing området”, der bl.a. indeholder 
en oversigt over faste samtaler, der tilbydes forældrene i Sædding/Gjesing området. 
Ved oprettelse af et fokuspunkt i Hjernen og Hjertet på et barn, er det altid i samarbejde med forældrene, hvor denne 
bliver gennemgået og drøftet med forældrene.  
 
På Tabulex oprettes nyheder til forældre med dokumentation. Der bl.a. kan stå beskrevet, hvad børnene har arbejdet 
med/lært den pågældende dag, så de derved kan spørge barnet indtil og arbejde videre med dette i hjemmet.  
 
I forhold til hjemmelæringsmiljøer, så vejleder vi og inspirerer forældrene til at understøtte barnets læring i hjemmet ved 
at tale med barnet i gensidig dialog via højtlæsning, spil, leg mv.  
Der er udarbejdet små rygsække i vuggestuen med sange, som bliver sunget i vuggestuen. På sigt skal børnene på skift 
have rygsækken med hjem.  
  
 

Tilsynets bemærkning 
Dialogværktøjet er fast redskab, som grundlag for forældresamtaler, og der er god erfaring med brug af dialogværktøjet. 
Samtalen bliver målrettet børnenes kompetencer og giver grundlag for dialog om hvordan dagtilbud og hjem kan støtte 
op om børnenes trivsel, læring og udvikling. Dialogprofilen viser også hvem barnets venner er og dette bruges bl.a. i 
samtalen med forældrene, så forældrene også kan have fokus på barnets relationer. Der er en bevidsthed om at 
forældrene kan støtte op om de tiltag og indsatser, der arbejdes med i dagtilbuddet (hvilket har været arbejdet med i 
tidligere emne, hvor forældrene skulle tage billeder). Men det anbefales, at der arbejdes mere målrettet med forældrenes 
rolle i fremtidige emneforløb, hvor det fremgår hvad der forventes at blive arbejdet med i hjemmet/familiens rutiner. 
 

 
 

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: 
Dagtilbuddet bemærkning:  
 
Sidste brandtilsyn er foretaget d. 4.maj 2018 og der var ingen anmærkninger. 
 

Tilsynets bemærkning 
 

 
 

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

 
Angiv dato: 13. september 2019 
 

Tilsynets bemærkning 
Der har været afholdt øvelse med alle børnehavebørn. Medarbejderne havde orienteret forældre og børn forud for øvelse 
og der er blevet samlet op på øvelsen. 
Leder fortæller, at der vil blive lavet øvelse i vuggestuen, hvor der evt. ikke er børn med i øvelsen. 
 

 

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

udarbejdelse af en handleplan?   

Angiv dato: Oktober 2016.  
 

Dagtilbuddet bemærkning:  
 
Der blev udarbejdet en handleplan, som er gennemført. Næste legepladsinspektion foretages i 2020. 
 

Tilsynets bemærkning 
Da det er 3 år siden der har været legepladsinspektion, anbefales det, at leder kontakter legepladsinspektør (Heron 
Kristensen), som kan foretage en gennemgang af legepladsredskaber og give mundtlig tilbagemelding på tilstand. 
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23. Hygiejnebesøg – Hvornår er det sidst udført og hvordan er der fulgt op på hygiejnebesøg?  

Angiv dato: 11. september 2019 – blev dog udskudt – afventer ny dato. 
 
Dagtilbuddet bemærkning: 
 

Tilsynets bemærkning 
Børnene har drikkedunke med. Opmærksomhed henledes på at forældrene kender til vigtigheden af daglig rengøring af 
drikkedunke. 
 

 

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

Dagtilbuddet bemærkning: 
 
Legepladsen gennemgås hver dag, hvor skemaet ”Legepladssikkerhed – rutinemæssig visuel kontrol” udfyldes 
efterfølgende. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der foretages daglig rundering og det noteres på skema, der er placeret ved udgang til legepladsen. Leder laver 
halvårlig driftsinspektion af redskaber med pedel fra boligforening. Det anbefales at anvende skema for driftsinspektion 
(ligger på EKnet under Legeplads).  
 
Til udbedring/sikring: 
Reoler i fællesrum skal fastgøres til væg. Reoler i børnelokaler gennemgåes for at sikre, at de er fastgjort til vægge.  

 
 

 
 

 

 

På legeplads: 
• På gang/cykelsti skal bjælke og større træstykker fjernes. Fliser eller opfyld i sti skal foretages. 
• I vuggestuens legeplads er der skruer, der stikker op på sandkasse. Skruer skal skruer ned.  

 

Udbedringer på legepladsen er foretaget umiddelbart efter tilsynet. 

Egenrapport udarbejdet af: Line Kruchov Sørensen 
Dato: 18.09.19. 
(Besvares af tilsynssted) 
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