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TILSYNSRAPPORT 2020 
 

Dagtilbuddet: Ølsted børnehave 

Dato for tilsyn: 05.10.2020 

Deltagere: Anette (pædagog), Jacob Carlsen (forældrerepræsentant), Lone Kjeldsen (dagtilbudsleder), Lone 

Roesen (leder af Læring i dagtilbud) og Eva Langmaack (pæd.adm.konsulent). 

 

Sammenfatning af tilsynet og opfølgningspunkter 
Tilsynet er godkendt. 

Børnehaven har i gangsat forskellige processer som led i den styrkede læreplan. Arbejdet har betydet en række 

faglige drøftelser i personalegruppen omkring husets pædagogik og ståsted. Det har givet et fælles afsæt for at 

drøfte høj kvalitet i dagtilbud. Omsætningen af læreplanen forsætter og der arbejdes bl.a. videre med 

dokumentation og evaluering. Dagtilbuddet øver sig på indsamle data fra børnene som led i evalueringen.  

Der er et godt samarbejde mellem forældre og dagtilbud. Bestyrelsen bakker op om personalet og ledelsen, og 

omkring det videre i arbejde i institutionen.  

 

 

Udviklingspunkter: 

 Dokumentation: der skal arbejdes mere med dokumentation af den pædagogiske praksis, så det 

understøtte evalueringskulturen  

 Evaluering: der arbejdes videre med evalueringskulturen, hvor konkrete metoder afprøves og der findes 

en systematik for refleksion og evaluering. 

 Forældre gør en forskel: tydeliggøre over for forældre og personalet, hvordan forældre er med til gøre 

en forskel 

 Læringsmiljøer: der arbejdes videre med udvikle tydelige og trygge læringsmiljøerne. Bl.a. ved genbesøg 

af rutinesituationer  

 

Anbefalinger: 

 Principper: der skal tjekkes op på om, der er formulerede principper for bestyrelsens arbejde. Ellers skal 

disse laves. Principperne sendes til Læring i dagtilbud og der følges op i løbet af foråret 2021 

 Skriftlig læreplan: dokumentet færdiggøres i løbet af efteråret, så læreplanen kan offentliggøres senest 

d.31.dec.2020.  
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Indmeldte dialogpunkter 
Se under afsnittet omkring ’overgange og sammenhænge’ 

Børneperspektiv og børnemiljø 

Dagtilbuddets beskrivelse: 

 
I høj 
grad  

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet ikke 
Evt. uddybning  

De voksne inddrager børnene, 

så børnene er aktive deltagere i 

fællesskaberne i dagligdagen 

x    

 

De voksne tilrettelægger 
læringsmiljøet, så der er 
forskellige aktiviteter, som børn 
kan engagere sig i 

x    

 

De voksne lytter til og taler 
med børnene om deres følelser, 
oplevelser og ideer 

x    
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Hvordan giver I børn 
medindflydelse på deres 
hverdag i dagtilbuddet? 

 

 
Hvordan sikre I et godt 
børnemiljø? (fysisk, psykisk og 
æstetisk) 

Børnene har mulighed for selv at vælge hvilken aktivitet de vil deltage i 
det meste af dagen – ofte er vores planlagte aktiviteter inspireret af 
børnenes udsagn eller ud fra det der rør sig i dem. De planlagte 
aktiviteter er næsten altid for en mindre grupper af børn.   
 
 
Det fysiske børnemiljø  
Da vi har valgt at være en funktionsopdelt børnehave giver det os meget 
gode forhold når vi kigger på det fysiske børnemiljø. Vi har et rum hvor 
det er muligt at lege de ”vilde leg ” der har et højt støjniveau, vi har rum 
til fordybelse, vi har en fantastisk legeplads med et utal af muligheder, og 
vi arbejder med udgangspunkt i børnenes behov, hvilket gør at vi ændrer 
vores rum, vores legetøj, og vores materialer ud fra hvad vi ser og hører 
børnene giver udtryk for.  
Eks. – afgrænser vi områder med tæpper – så der er et rum i rummet 
hvor man kan lege med togbane – et rum til biler – et rum som 
dukkekrog og vi har mulighed for at lave et stille rum (læserum). 
 
 
Det psykiske børnemiljø  
 Vi tager udgangspunkt i Mediated Learning Experience (MLE), som stiller 
skarp på de professionelles intention, relations kompetence og hvordan 
professionelle, gennem deres samspil med børnene, kan understøtte 
børns læreprocesser. 
Det er måden vi er sammen med børnene på som har betydning for 
børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 
 
Vi arbejder bevidst med omgangstonen i børnehaven, vi har en 
anderkendende tilgang, vi tager børnene alvorligt, vi arbejder med ”Fri 
for Mopperi”, og vi lærer og italesætter at vi er forskellige. 
 
Det æstetiske børnemiljø 
I vores hus er det børnenes egne billeder som præger væggene, der 
bliver lagt vægt på at billeder er indrammet og at billederne bliver hængt 
op. 
Både inde og ude har vi bevidst lavet områder hvor der både kan foregå 
vilde og stille lege, der er bl.a. rig mulighed for at lege uforstyrret og blive 
”væk” på vores legeplads. 
 
I forbindelse med vores 4 års samtale, laver vi et børneinterview, hvor vi 
bl.a. snakker med børnene om hvad de syntes om børnehaven, om der er 
ting de syntes vi mangler, larm i børnehaven, om de har det godt med de 
andre børn og voksne, og om de har venner i børnehaven.  
                                 

 

Kommentarer fra tilsynet: 

Børnehaven lægger vægt på, at skabe et godt børneliv gennem trygge læringsmiljøer. Der er en god kontakt til 

alle børn i dagtilbuddet. Det kan være en god ide, at skabe lidt mere systematik omkring gennemgangen af alle 

børn.  
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De voksne er optaget af de gode relationer og deltagelsesmuligheder for alle børn. Det kræver, at 

læringsmiljøerne løbende genbesøges. F.eks. ved at kigge på organiseringen af grupperne, cafe’-situationen eller 

andre miljøer.  

På tilsynsmødet var der en dialog omkring det gode børneliv, og hvordan narrativer og fortællinger kan være 

med til at understøtte et sammenhængende børnehaveliv. Derudover er det en måde at dokumentere den 

pædagogiske praksis på, både over for sig selv, men også overfor forældrene. 

Relationer og måden vi er sammen med børnene på 

Dagtilbuddets beskrivelse: 

 
I høj 
grad  

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet ikke 
Evt. uddybning 

De voksne har systematisk 
positiv kontakt med alle børn 

hele dagen 

X    

 

De voksne reagerer og handler 
på børns initiativer og udspil 

X    

 

De voksne er opmærksomme 
på at inddrage alle børn i 

fællesskabet 

X    

 

 

Hvad gør de voksne for at børn 
får oplevelsen af at være 
værdifulde i fællesskabet?  
 

Vi lægger stor vægt på relationer, både barn/voksen og barn/barn. Vi 
har en primær voksen til alle børn og børnene er tilknyttet en af de 2 
grupper vi har i huset, hvor der dagligt holdes samling og spises 
sammen. Derudover arbejder vi meget i aldersopdelte grupper i vores 
forskellige aktiviteter, både for at tilgodese den enkelte aldersgruppes 
behov og interesse, men også for at skabe venskaber på tværs af de 2. 
grupper. Vores mål er at alle børn skal have mindst en bedste ven i sin 
børnehave tid. 
I 2019-arbejdede vi sammen med skolen og relations kompetencer. 
 

 

Kommentarer fra tilsynet: 

Børnehaven følger børnenes spor og er optaget af relationsarbejdet. Det seneste år har børnehaven arbejdet 

sammen med skolen omkring dette tema.  

På tilsynsmødet var der en drøftelse af, at relationsarbejdet hænger sammen med evalueringskulturen. Måden 

vi er sammen med børnenes på kræver, at der kigger på de blinde pletter. Det kalder systematik, undersøgelse, 

data og dokumentation. Derfor er det vigtigt, at børnehaven løbende dokumenterer de forskellige processer og 

indsatser, som de igangsætter. Det vil være med til at forbedre og understøtte det arbejde, der allerede foregår i 

børnehaven.  

Børnehaven er med i KIDS afprøvning, som er en måde at få øje på de blinde pletter, og belyse hvordan 

læringsmiljøerne kan blive endnu tydeligere (både de fysiske, men også personalets handlinger og adfærd). 
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Evaluerende tænkning 

Dagtilbuddets beskrivelse: 

 
I høj 
grad  

I nogen 
grad 

I mindre 
grad 

Slet ikke 
Evt. uddybning  

Vi anvender systematisk data 
som led i udviklingen af 
læringsmiljøerne 

 X   

 

Vi har formaliseret feedback og 
refleksion som en del af 

evaluering   

  X  

 

 

Hvordan dokumenterer I jeres 

arbejde og resultater med de 
pædagogiske læreplaner? 
(f.eks. portfolio, læringscirkel 
eller andet) 

 

 

Hvordan arbejder I med en 

evalueringskultur i 
dagtilbuddet? 
 
 
 
 

Hvordan bruger I data fra 
Program for læringsledelse til 
at forbedre læringsmiljøerne? 
 

Vi skal i gang med at lave praksisfortællinger af de enkelte 

aktiviteter – som vi så samler og bruger som beskrivelse af vores 
læringsmiljøer –og den vej udvikle dem. 
 
 
 
 

 
 
 

Vi har sammen fået sat ord på vores pædagogik i snakken om den 
styrkede læreplan. Vi vil med udgangs punkt i rutiner – kigge på 
vores læringsmiljøer, og skal i den forbindelse have samlet data om 
vores rutinesituationer. 

 
 

 

Kommentarer fra tilsynet: 

Børnehaven arbejder ud fra et årshjul med forskellige temaer. På tilsynsmødet blev det drøftet, at der skal være 

fleksibilitet i et årshjul, så der også er plads til at justere og ændre kurs, hvis det bliver nødvendigt 

(aktionslæringstilgangen – bølger af miniprojekter).  

På mødet var der en drøftelse af evaluering og evaluerende tænkning. Børnehaven anvender ’Refleksionsbladet’ 

som led i evalueringen. Skabelonen er en god model for arbejde med en cirkulær tænkning. Fremadrettet skal 

der mere fokus på intensionen, så formålet med temaet/aktiviteten er mere tydeligt inden selve planlægningen 

sker.   

Derudover kigges der nærmere på en af hverdagens rutiner ’cafe’en’ for at undersøge, hvordan læringsmiljøet 

virker på børns trivsel og udvikling. Forud for arbejdet er det en god ide at formulere et undersøgelsesspørgsmål. 
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Forældresamarbejde 

Dagtilbuddets beskrivelse: 

 I høj grad  
I nogen 

grad 
I mindre 

grad 
Slet ikke 

Evt. uddybning  

Personalet har en tæt og god 
dialog med forældrene i det 
daglige 

 X   

 

Personalet involverer og 

inddrager forældrene aktivt i 
dagtilbuddets arbejde 

  X  

 

 

Hvordan samarbejder ledelse 
og forældrebestyrelsen? 

 

 

Hvordan er forældrebestyrelsen 
inddraget i arbejdet med og 
evalueringen af den 

pædagogiske læreplan? 

 

 

Hvordan samarbejder 

dagtilbuddet med forældre og 
lokalsamfundet? 

 

 

Ledelsen og bestyrelsesformanden laver dagsorden sammen og vi har en 
åben dialog i mellem os- ligesom der er med de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer.   
 
 
 
Læreplanen er udleveret til gennemlæsning og evt. kommentar og tilføjelser. 
 
 
 

 
Vi har et godt positivt samarbejde med forældrene i hverdagen der bygger på 
en tillidsfuld, åben og konstruktiv dialog og en fantastisk opbakning også fra 
lokalsamfundet. Bl.a. er vores legeplads åben for alle og bliver brugt meget 
uden for åbningstiden. 
 

 

Kommentarer fra tilsynet: 

Der er god opbakning fra forældre til børnehaven og der er generelt et godt samarbejde. 

På tilsynsmødet var der en drøftelse af ’Forældre gør en forskel’. Børnehaven arbejder med forskellige initiativer, 

der understøtter ’ forældre gør en forskel’. Det vil være en god ide, at tydeliggøre denne røde tråd over for 

forældre og personale.  

Der arbejdes f.eks. med: 

’Lær med familien’, hvor børnene jævnligt får små ’opgaver’ med hjem, som kobler sig til det, der arbejdes med i 

børnehaven (f.eks. en solsikke). På tilsynsmødet blev det drøftet, at der med fordel kan formuleres intentioner 

for arbejdet med ’Lær med familien’ – hvilken værdi skaber det for børn, forældre og dagtilbud.  

KLAR til Læring er en god måde at tale børns udvikling med forældre, og har betydet at samarbejdet mellem 

forældre og børnehaven er styrket. Evt. beskrivelser af formål og hvorfor der arbejdes med kompetencerne kan 

være med til at understøtte et fælles sprog og skabe en sammenhæng omkring det arbejde, der foregår i 

institutionen. Det er også en måde at dokumentere sit arbejde på. 

På tilsynsmødet var der en dialog omkring formulerede principper i bestyrelsen. Der skal tjekkes op på om der 

evt. mangler enkelte principper.  
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Omsætning og realisering af en styrket pædagogisk læreplan 

Dagtilbuddets beskrivelse: 

Hvilke processer har I igangsat 
for at omsætte den styrkede 

pædagogiske læreplan? 

 

Hvilken rolle og opgaver har 
forandringsagenten haft i 
omsætningen? 

 

Hvordan skal I fortsat arbejde 
med omsætningen af det 
pædagogiske grundlag og de 
12 mål? 

 
Vi er ikke gået i gang endnu –  

 
 
 
Lederen og forandringsagenten har haft sparring omkring flere 
forskellige tanker om omsætningen af læreplanen. Der er ikke lavet 
en egentlig plan endnu. 

 
 
Vi skal observere vores læringsmiljøer i vores rutiner og den vej 
kigge på intentionen i rutine situationen.  
Derud udover skal vi arbejde med vores intention med vores 
aktiviteter og børnegruppen . 

 

Kommentarer fra tilsynet: 

På tilsynsmødet var der en dialog omkring omsætningen af en styrket læreplan. Børnehaven har haft gang i 

forskellige processer sammen med Henriette som en del af omsætningen. Der er arbejdet med læreplanen på p-

møder og som en del af uddannelsen på VIA.  

Den skriftlige del er udarbejdet ud fra medarbejdernes biddrag, og det skriftlige produkt er løbende blevet 

kommenteret.  

Forældrebestyrelsen har netop fået læreplanen til gennemlæsning og kommentering. Læreplanen drøftes på det 

kommende bestyrelsesmøde, hvor læreplanens form også drøftes. Det er vigtigt for forældre og dagtilbud at den 

er læsevenlig. På tilsynsmødet var der en drøftelse af, at der er forskellige måder at formidle læreplanens 

indhold. F.eks. gennem en video, der fortæller om de forskellige temaer. 

I løbet af efteråret kommer det sidste tema omkring evaluering også på plads. Derudover skal det drøftes, 

hvordan evalueringen skal foregå sammen med bestyrelsen. 

Sprogstimulerende miljøer 

Dagtilbuddets beskrivelse: 

Nedenstående data stammer fra dagtilbuddets områderapport for 2019. Rapporten er dannet efter den 

nye måde at opgøre sprogvurderinger. 
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Nedenfor fremgår indsatsgruppefordelingen for temaet Talesproglige færdigheder for de 3-årige 

 

 I høj grad  
I nogen 

grad 
I mindre 

grad 
Slet ikke 

Evt. uddybning  

Vi bruger systematisk data fra 

sprogvurderinger i 
sprogindsatsen 

 x   

 

 

Hvordan støtter jeres 
læringsmiljøer børns 
muligheder for at sætte ord på 

egne tanker, behov og ideer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan støtter jeres 

læringsmiljøer børns 
muligheder for at udvikle sprog 
rutiner, leg og aktiviteter? 

 
I alle vores læringsmiljøer er der rig mulighed for at børnene kan 
sætte ord på egne tanker, behov og ønsker. Vi lægger stor vægt på at 
vi voksne er tilgængelig, vi understøtter barnets ideer, og dialogen har 
en høj prioritet.  

 
Vi har i de seneste 3 år arbejdet målrettet med børnenes 
sprogudvikling, vi anvender bl.a. Læse Leg, et konkret pædagogisk 
redskab, der udvikler børnenes ordforråd og senere deres 
læseudvikling. Oplæsning, dialog om historien og efterfølgende 
kreative aktiviteter udvikler børnenes ordforråd og kommunikative 
kompetencer. Det hjælper dem til bedre at komme i dialog med andre 
børn, at lege og være sammen om hverdagslivets aktiviteter.   
Samtidig ved vi, at børn, der har sproglige udfordringer, kan have 
udfordringer i skolen og senere i uddannelseslivet, og at en tidlig 
indsats kan gøre en stor forskel. 
 
Alle børn bliver inden de fylder 4 sprogtestet, så vi kan se hvis der skal 
laves en særlig indsats.  
Vi har et tæt samarbejde med vores sprog- konsulent, som kommer 
her i huset og arbejder med de børn, der har brug for en særlig 
indsats.   
 

 

 
Dette er en del af vores kommende arbejde med evaluering – at få afdækket 
dette.  
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Kommentarer fra tilsynet: 

Børnehaven er med i ’Læseleg-projekt’. Der er planlagt forskellige processer frem til marts.  

Der er en dialog med skolen omkring sprogvurderingen i 0.klasse, og hvordan det går med børnenes sproglige 

udvikling. Det ser ud til at der er færre og færre børn hvert år, der placeres i en særlig indsats. I forbindelse med 

brobygning arbejdes der også med sprog gennem læseleg. 

På tilsynsmødet var der en dialog omkring sprogstimulerende miljøer, og hvordan et læringsmiljø kan ose af 

sprog. Men også at de voksne sprogligt skal åbne verden. F.eks. overbegreber – børn skal høre det før de kan 

vide det. 

Sammenhænge i overgange 

Dagtilbuddets beskrivelse: 

 I høj grad  
I nogen 

grad 
I mindre 

grad 
Slet ikke 

Evt. uddybning  

Fungerer samarbejdet med 
dagplejen omkring overgange 
tilfredsstillende? 

  x  

 

Fungerer samarbejdet med 

skolen omkring overgange 

tilfredsstillende? 

x    

 

 
Hvad gør I for at skabe en tryg 

overgang for børn og forældre? 
 
 
 
Hvordan har I siden sidste 
tilsyn arbejdet med 

sammenhæng i overgange 
(både dagpleje og skole) 
 

Overgangen fra Dagpleje til Børnehave – her er vi med i styrke på tværs – og 
forældrene kommer på besøg med deres barn i børnehaven. Vi tager en 
dialog med forældrene om hvordan de gerne vil have opstarten skal foregå. 

 
Ølsted Børnehave, Skole og SFO har mange års erfaring med overgangen 
fra børnehave til skole.   
Vi starter op i børnehaven i løbet af efteråret med at samle den gruppe 
der skal starte i skole efter sommerferien. Der bliver tilknyttet en voksen 
som også følger med over på skolen i Brobygningsperioden. 
Hos os kalder vi brobygningen for Solsikke gruppen.  
 
I efteråret arbejder vi bl.a. med at skabe relationer til hinanden i 
gruppen. Der arbejdes med ”Fri for Mopperi” og der bliver lavet en 
motorisk screening. Vi arbejder med begreber, (så som over –under –
igennem – stor, større, størst m.m.) og kategorier; (hvad er frugt og hvad 
er grønsager? Landbrugs dyr eller kæledyr? Tøj eller overtøj?) 
Vi øver dagene – måneder. Vi øver vores fulde navn –adresse m.m.  
 
Fra januar har vi et lokale på skolen som vi bruger 3 formiddage om uge, 
hvor vi øver os i at være på skolen og lærer reglerne der og der arbejder 
vi med små opgaver for at styrke koncentrationen, vi har fokus på sprog, 
og bliver nysgerrig på bogstaver, tal m.m. 
1.april starter den obligatoriske brobygning, og de kommende skolebørn 
starter på fuld tid i lokalet på skolen. Et personale fra børnehaven og et 
personale fra SFO tilknyttes gruppen. 
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Vi er med i styrke på tværs – men har ellers ikke noget samarbejde med 
dagplejen. 
Vi har i flere år arbejdet på at få etableret et samarbejde , men det er endnu 
ikke lykkedes. 
 

 

Kommentarer fra tilsynet: 

Dagplejen: Der er et ønske om at styrke og udvikle samarbejdet med dagplejen – til gavn for børnene. Der er 

behov for en drøftelse med Søs (lederen af dagplejen), og evt. Lone, hvor rammerne for en god overgange og 

overlevering drøftes. 

Styrke på tværs: Der vil være behov for at kigge på hvordan møderne fremadrettet skal organiseres når 

afprøvningen stopper. Bl.a. skal der kigges på hvordan information, rundvisning og overlevering kan kombineres 

på en god måde.  

Ledelse og personale 

Dagtilbuddets beskrivelse: 

 Ja Nej 
Evt. uddybning  

Afholder I årlige PULS 
samtaler? 

x  

 

Afholder I GRUS samtaler?  x 

 

 

Hvordan sikrer I faglig 
udvikling af hele 
personalegruppen?  

 

 

Hvordan er der arbejdet med 
den seneste 
medarbejderundersøgelse? 

Vi har brugt – læringsledelse kompetencepakker- det at arbejde med  
Læreplanen har givet en masse fælles sparring om pædagogikken.  
Derudover har vi flere fællesmøder – oplæg med skolen, bl.a. om 

relations kompetencer og ADHD_ og arbejdet med børn med ADHD   
 

 
 
 
APV- er gennemgået – og der er sket en udvikling som vi stille og 
roligt arbejder videre med  

 

Angiv dato for seneste APV  2019  

Kommentarer fra tilsynet: 

Der er tidligere arbejdet med kompetencepakkerne fra læringsledelse, men det er sat på pause en periode, hvor 

der har været fokus på andre tiltag, som f.eks. viden omkring ADHD.  

Derudover er Rådgivningsforum et godt sparringsrum, som også er med til at kvalificere fagligheden/praksis.  

Det kan overvejes om arbejdet med kompetencepakker skal genoptages. Det er en god måde at arbejde på, og 

det giver mulighed for at et fælles afsæt og kompetenceløft.  
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Hygiejne 

Dagtilbuddets beskrivelse: 

 Ja Nej 
Evt. uddybning  

Har I gennemført 
sundhedsfremmende 
aktiviteter? 

x  

Ja i forbindelse med Corona 
– håndvask hver morgen + 
før spisning. 
Vi spritte af flere gange om 
dagen  

Der arbejdes systematisk med 
’Egenkontrol’? 

 x 

 

Der er gennemført uddannelse 
med fokus på hygiejne? 

 x 

 

 

Hvordan samarbejder 
dagtilbuddet med 
sundhedsplejen 

(køkkenpersonale) omkring 

børns sundhed (kost, hygiejne, 
bevægelse m.m.) 

 
Vi har haft sundhedsplejersken til forældremøde i 2019 hvor hun 
snakkede mad –madpakker.  

Generelt har vores børn gode madpakker med – det kniber med 
eftermiddage maden, den er der meget sukker i . 

Har haft mad oppe i bestyrelsen, hvor holdningen er at vi vejleder 
men bestemmer ikke hvad forældre giver deres børn med . 

 

Kommentarer fra tilsynet: 

Ingen bemærkninger  

Legeplads 

Dagtilbuddets beskrivelse: 

 Ja Nej 
Evt. uddybning  

Er hele eller dele af 
legepladsen blevet nyetableret? 

 x 

 

Er hele eller dele af 
legepladsen blevet renoveret? 

x  

 

 

Angiv dato for seneste inspektionsrapport for legepladsen 19.06.2020   

 

Kommentarer fra tilsynet: 

Ingen bemærkninger  
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Økonomi 

Dagtilbuddets beskrivelse: 

 I høj grad  
I nogen 

grad 
I mindre 

grad 
Slet ikke 

Evt. uddybning  

Er du klædt på til at bruge 'Mit 
forventet regnskab'? 

 x   

 

Oplever du at får hjælp fra 

økonomikonsulenterne? 
x    

 

 

Kommentarer fra tilsynet: 

Ingen bemærkninger 

 


