
 

 
Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg  
 

På baggrund af tilsynet har konsulenterne udarbejdet nedenstående sammenfatning. Tilsynet kan bl.a. 

indeholde opmærksomhedspunkter og henstillinger. Såfremt der gives en henstilling, skal lederen udarbejde 

en handleplan, der efterfølgende skal godkendes af Dagtilbudschefen. 

Institutionslederen er forpligtiget til at give en orientering om tilsynet og de eventuelle 

opmærksomhedspunkter og/eller henstillinger til forældrebestyrelsen. 
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Samlet konklusion: 

Børnegården Søndervang fremstår som en dejlig institution, med et fællesrum hvor der åbnes om morgenen 

og serveres morgenmad. Der er til Børnegården en rigtig god og stor legeplads til børnene hvor der er gode 

muligheder for forskellige aktiviteter.  

Der er tydelige spor efter børnene i hele huset. I vuggestuen er der billeder på alle legetøjskasser og der er 

billeder af dagens gang i børnehøjde. Der er lavet fortællekufferter til børnene over eks. Totte bøger. 

Rummene er indrettet fleksibelt og bliver indrettet alt efter børnegruppens behov. I børnehavens ældste 

gruppe er der lavet et fleksibelt rum hvor børnene fra dag til dag kan bestemme hvad rummet skal bruges til, 

eksempelvis stillerum, konstruktionslege eller andet. 

Der er i fællesrummet tavler hvor børn og forældre kan orientere sig om hvilke voksne der er i de forskellige 

rum og det er tydeligt for børnene om rummene er åbne eller ej. 

  

Læreplaner: 

Der arbejdes med alle læreplanstemaer som tænkes ind i de forskellige emner der kører i huset. Eksempelvis 

høsttema. Forældrene er godt informeret om hvad der arbejdes med i Børnegården i form af nyhedsbreve og 

via daycare. Personalet ønsker at sætte mere fokus på det upåagtede og få det synliggjort for forældrene så 

de kan understøtte dette derhjemme. Der skal arbejdes med nye læreplanstemaer når de nye læreplaner 

kommer fra ministeriet. Her skal indtænkes en fælles systematik, evt. via fællestemaer for hele huset og  

arbejdes med tydelige læringsmål for børnegruppen. Der er udarbejdet en lege- og læringsmiljøvurdering der 

peger på, at man med fordel kunne arbejde mere systematisk med læreplanerne, i form af mål for børnenes 

læring, dette kunne blive mere tydelig i forhold til de emner der sættes i gang. Dette vil blive tænkt ind, 

ligesom det er bestemt at have et fælles redskab/skema til evaluering af det pædagogiske arbejde.  

 

Inklusion: 

Der er lavet ny struktur i børnegården, på grund af faldende børnetal, her er der ind tænkt mange 

pædagogiske overvejelser i forhold til børnegrupperne blandt andet, at man som barn i Børnegården 

Søndervang kun har et voksen skift i sin børnehave tid. Der er tænkt små læringsrum ind i de store rum, for 

at skabe gode læringsmiljøer for børnene.  

Der er udarbejdet en inklusionspolitik og man bruger i hele huset et skema der hedder handlings og 

meningslandskabet, hvor man kigger på barnets ressourcer/udfordringer og på handlemuligheder i forhold til 

hvordan man bedst hjælper barnet/børnene. Forældrene oplever, at der arbejdes med inklusion i det daglige 

hvor børnene ofte er delt op i små grupper. 

Der er en pædagog med AKT funktion i huset, der giver sparring til det øvrige personale.  



 

Sprog:  

Der er to sprogpædagoger i huset som laver sprogvurderinger på de børn hvor det er nødvendigt. Det er 

besluttet, at man i indeværende år sprogvurderer alle børn, inden de starter i skole for at sikre, at man 

kommer omkring alle børn. Der tænkes sprog ind i alt det daglige arbejde og man har ofte brugt fokus ord i 

forhold til temaer i huset. Fokusord skal der sættes fokus på igen for at gøre det synligt for forældrene hvilke 

ord der øves og som man kan understøtte i hjemmet.  

Der kunne sættes mere fokus på, at gøre sprogarbejdet synligt for forældrene som efterlyser eksempelvis 

sprog folder og et forældremøde hvor der fortælles om sprogarbejdet.  

 

Overgange: 

Der er udarbejdet en rigtig fin og informativ folder om arbejdet med den gode overgang fra børnehave til 

skole. Folderen gives til forældre med førskolebørn og bruges samtidig som et godt arbejdsredskab for 

pædagogerne. Der følger fra Børnegården Søndervang en kendt voksen med børnene over i skolen i de 

første 3 måneder, hvilket giver børnene en stor tryghed i forhold til de nye rammer og det kommende 

skoleliv. Forældrene oplever dette som noget meget positivt for børnene og oplever at overgangen bliver 

meget lettere for både børn og forældre.  

Det kunne med fordel overvejes at afholde et fælles møde med forældre, børnehave og skole inden 

skolestart. Dette kan Børnegården Søndervang dog ikke selvstændigt beslutte, da det jo også vil involvere 

flere ressourcer fra skolens side. Vi oplever endvidere, at den nuværende overlevering – suppleret med den 

tidlige overlevering – er meget velfungerende.  

 

  

 

It:  

Der er udarbejdet en IT politik, ligesom der er arbejdet med Digitalt det er for børn som er Vejle kommunes 

politik på området.  

IPAD bruges i det pædagogiske arbejde, til at søge viden om forskellige ting eks. dyr og andet der er tema i 

huset. IT er dog ikke det der prioriteres højest i det pædagogiske arbejde, da der er andre ting man mener er 

mere vigtige. Men man arbejder på at få det mere i brug eks. i forhold til gode APPS der kan styrke sproget 

og læring for børnene.  

 

Forældresamarbejde: 

Bestyrelsesrepræsentanten oplever meget åbenhed og god kommunikation. Forældrene føler sig godt 

informeret om hvad der foregår bl.a. på infotavler og via nyhedsbrev. Forældrebestyrelsen mødes hver 

anden måned, hvor de bla.får information om hvad der sker i grupperne.  

Den nye forældretilfredshedsundersøgelse 2017 (FTU) viser stor tilfredshed (4,4 ud af 5 på tilfredshed) og 

der er en høj svarprocent. Undersøgelsen er grundigt gennemgået og drøftet med bestyrelsen og har ikke 

givet anledning til et særligt fokus. Der er givet en tilbagemelding til alle forældre om rapporten.  

 

Arbejdsmiljø og børnesikkerhed: 

Den sidste medarbejdertrivselsmåling fra 2015 viste gode resultater, men også at der er travlhed. Der ses et 

godt arbejdsmiljøarbejde bl.a. med instruktioner til puslearbejdet ang. hygiejne, børnesikkerhed og 

ergonomi. Der er lavet arbejdspladsvurdering (APV) og der arbejdes med personalerotation bl.a. for at give 

kendskab og forståelse for hinandens arbejde. Institutionens sygefravær har det seneste halve år været til den 

høje side (jf. kommunens sygefraværsstatistik). Institutionen vil undersøge dette nærmere, da det ikke 

umiddelbart er deres oplevelse. Tilsynet anbefaler opmærksomhed på at tilpasse krav og ressourcer og 

særligt i perioder med sygefravær/pressede perioder og i øvrigt have fokus på udviklingen i sygefraværet. 

  

Der er generelt udarbejdet skriftlige procedure/politikker eller følges anvisninger (f.eks. sundhedsstyrelsens) 

inden for relevante områder (f.eks. sol og hygiejne) – hygiejneproceduren kunne tydeligt ses som skriftlige 

ophæng under rundgangen i huset. Foreslår, at i nedfælder proceduren i jeres personalehåndbog bl.a. for at 

sikre instruktion til nye medarbejdere. Der er opmærksomhed på børnesikkerhed bl.a. i regler omkring 

legepladsen og i procedure omkring tilsynet med børnene og alle medarbejdere har været på 

førstehjælpskursus. Legepladsen sikkerhedstjekkes både af institutionen selv og årligt af legepladskonsulent.  



 

Ud fra en samlet vurdering af samtale og dokumentation er der givet nedenstående opmærksomhedspunkter: 

 

 

 

Opmærksomhedspunkter: 

 

Der skal sættes fokus på, at arbejde mere systematisk med læreplanstemaerne og det øvrige pædagogiske 

arbejde i forhold til læringsmål og evaluering. 

 

Anvendelse af Lege- og læringsmiljørapporten som evaluering af pædagogernes tanker om egen praksis. 

 

Opmærksomhed på at tilpasse krav og ressourcer, særligt i perioder med sygefravær/pressede perioder - og i 

øvrigt have fokus på udviklingen i sygefraværet. 

 

 

 


