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Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg  
 
På baggrund af tilsynet har konsulenterne udarbejdet nedenstående sammenfatning. Tilsynet kan 
bl.a. indeholde fokuspunkter. opmærksomhedspunkter og henstillinger. Såfremt der gives en 
henstilling, skal lederen udarbejde en handleplan, der efterfølgende skal godkendes af 
Dagtilbudschefen og tilsynskonsulenterne. 
Institutionslederen er forpligtiget til at give en orientering om tilsynet og de eventuelle 
opmærksomhedspunkter og/eller henstillinger til forældrebestyrelsen. 
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Indledning 
Vi fører i vejle kommune tilsyn med alle daginstitutioner. Vi har ført tilsyn i Børnegården 
Søndervang som ligger i Give by. Tilsynet har været delt op i to besøg i institutionen. Det første 
besøg har indeholdt observationer af institutionens pædagogiske praksis. Observationerne er sat ind 
i en ramme af viden fra forskningen på dagtilbudsområdet, i forhold til højkvalitetsdagtilbud. 
Forud for tilsynet har medarbejdere og ledelse udarbejdet en lege- og læringsmiljøvurdering, hvor 
personalet har svaret på en række spørgsmål og vurderet deres pædagogiske praksis og arbejdet med 
den styrkede Læreplan. Ved det andet besøg i institutionen, har tilsynskonsulenterne givet en 
tilbagemelding til ledelse, forældrebestyrelse og medarbejdere på de observationer der er foretaget. 
Endvidere har der været en dialog med spørgsmål og opmærksomheder på institutionens øvrige 
strategier, dokumenter mv.  
 
Henstillinger 
Ingen. 
 
Observationer 
Generelt er institutionen æstetisk, hyggelig og ryddelig med mange gode lege- og læringsmiljøer. 
Rundt i huset ser vi udsmykninger af børnenes værker og spor efter aktiviteter. Det er 
betydningsfuld for børnene, at der er spor af deres deltagelse i de rum de færdes i. 
Vi observerer en børnehavegruppe for de 3-4 årige, denne dag er flere børn fraværende, således er 
der 8 børn og 2 voksne på gruppen. 
Børnene er i gang med at spise formiddagsmad og sidder fordelt ved to borde sammen med en 
voksen. Små grupper giver gode betingelser for, at alle børn kan deltage i fællesskabet.  Der 
småsnakkes, og der er dialog børnene i mellem og mellem børn og voksne. De voksne er 
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nærværende og kobler sig børnenes interesser i samtalen. 
Efterfølgende deler børnene sig i små grupper og leger i forskellige legemiljøer på stuen og i den 
tilhørende garderobe.  Der er god tilgængelighed af legesager til understøttelse af børnenes 
selvinitierede lege. 
De voksne er tæt på børnene i deres lege, og kan derfor guide børnene og hjælpe dem i deres sociale 
samspil. De voksne giver kollektiv beskeder og anerkendelse til børnegruppen, som har betydning 
for børnenes opfattelse af dem selv i fællesskabet. Der igangsættes en fælles robotleg, som børnene 
kan koble sig på, mens andre børn leger uforstyrret i de lege, de er i gang med. 
Senere på formiddagen er børn og voksne sammen om en aktivitet med grønsager som er sat til 
forspiring i vindueskarmen. Børn og voksne taler sammen om emnet og alle børn planter også et 
lille blomsterfrø. Børnene er meget optaget af aktiviteten, og har viden om hvad der skal til for at få 
grønne ting til at gro. Aktiviteten er planlagt, og niveauet er tilpasset børnegruppen. 
Samlingen giver gruppen en oplevelsen af fællesskab og de øver sig i at vente på tur. Formiddagen 
afsluttes med at der leges en sangleg, som børnene synger med på og helt tydeligt kender. 
 
I førskolegruppen er periodens tema pirater, og denne dag er fordelingen, at drengene er udenfor på 
legepladsen og pigerne leger i grupperummet. Børnene øver sig i forhandlinger og kan derfor 
udvide og udvikle deres lege.  Også her er der stor tilgængelighed for børnene i forhold til at lege 
selvinitieret. Også her er de voksne nærværende og tilgængelige for børnene og give børnene 
kollektive anerkendende tilbagemeldinger, f.eks. siger den voksne ”tak fordi I hjælper hinanden”.  
 
I vuggestuen møder vi også nærværende voksne i positivt samspil med børnene. Børnene kommer 
ind fra legepladsen, og der er et stort fokus på selvhjulpenthed i garderoben hvor børnene stolt viser, 
at de med hjælp fra støvleknægten får hevet deres støvler af.  
 
Læreplanen og lege- og legelæringsmiljø. 
Børnegården Søndervang har arbejdet med læringsbegrebet, dannelsesbegreb og deres syn på legens 
betydning og beskrevet dette i deres læreplan. I arbejdet med den styrkede læreplan har alle 
medarbejdere i mindre grupper arbejdet med to temaer fra Master for den styrkede læreplan. 
Grupperne har fremlagt deres arbejde for hele personalegruppen, herefter er læreplanen blevet 
sammenskrevet af to medarbejdere, som sikrer den røde tråd. Slutteligt er der afholdt en 
pædagogisk dag, hvor alle medarbejdere kommitter sig til den styrkede læreplan. Det har været 
vigtigt at lave en proces, som sikrer at alle medarbejdere får ejerskab til den styrkede læreplan.  
Institutionen arbejder systematisk med dokumentation og evaluering af aktiviteter, læringsmål og 
læringsmiljøer.  
 
Ledelsen har sat fokus på evalueringskulturen, her anvendes materiale fra EVA, som er enkelt og 
konkret at anvende. Målet er at skabe en systematisk feedbackkultur, som skaber refleksion over 
den pædagogiske praksis. 
 
Ledelsesteamet prioriterer at være tæt på den pædagogiske praksis i hverdagen. Den tætte føling 
med praksis og inddragelse af medarbejderne giver følgeskab når ledelsen sætter retning.  
Medarbejderne oplever, at ledelsen har fokus på systematik og opfølgning.  
 
 
Sprogmiljøet 
Der er én sprogansvarlig pædagog i Børnegården Søndervang, der er udarbejder en 
funktionsbeskrivelse, som sikrer at den sprogansvarlige bidrager til udviklingen af et stærkt 
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sprogligt læringsmiljø.  Den sprogansvarlige giver sparring og rådgivning til kolleger og laver 
oplæg til forældre arrangementer.  
 
Alle grupper anvender ”Hit med lyden” materialet, og dialogisk læsning og sang er en vigtig del af 
hverdagen i Børnegården.    
De voksne er i dialoger med børnene og stiller åbne spørgsmål, som betyder at børnene udvider 
deres tænkning og øver og bruger deres sprog. 
 
Overgange. 
Børnegården har et positivt og tæt samarbejde med distriktsskolen om overgangen fra børnehave til 
skole. Tre måneder inden skolestart er der planlagte aktiviteter, som understøtter målsætningen om 
”Den gode overgang”  
Børnegåden samarbejder ligeledes med Hedegård Friskole om overgangen til skole.  
 
Som udgangspunkt udlåner Børnegården en medarbejder, som er med i førskole i tre måneder for at 
skabe en tryg opstart for børnene.  
 
Inklusion og fællesskaber 
Børnegården vægter børnefællesskaber og relationer i grupperne. I coronaperioden har personalet 
set hvordan de opdelte grupper har styrket børnenes relations kompetencer.  
Personalet anvender systematisk redskabet relations cirklen, som giver et billede af det enkelte 
barns relationer på stuen. Redskabet giver endvidere en kort beskrivelse af barnets trivsel, 
pædagogerne kan derfor sætte relevante indsatser i gang og tilrettelægge den pædagogiske praksis i 
forhold til børnenes behov.  
 
AKT-pædagogen har ugentlig tid til observationer i grupperne, og samarbejdet mellem 
stuepædagog og AKT-pædagog sikrer så tidlig opsporing og indsats som muligt. AKT-funktionen 
er afgørende for at få implementeret strategien ”stærkere fællesskaber.”  
 
AKT-pædagogen, den sprogansvarlige og pædagogisk rådgiver holder løbende koordinerings og 
sparringsmøder, således flere faglige perspektiver kommer i spil.  
Børnegåden har et tæt samarbejde med TCBU og sundhedsplejen.  
 
Forældresamarbejdet  
Formanden for bestyrelsen fortæller, at der er en god atmosfære og forældrene føler sig meget 
velkomne i institutionen. Selvom der er mange børn i institutionen, er det hyggeligt at komme ind 
og der er altid et roligt tempo fortæller formanden. Der er ikke store problemstillinger i institutionen 
og formanden fortæller, at forældrene bliver mødt og lyttet til. I bestyrelsen er samarbejdet præget 
af dialog og gensidig tillid. Det opleves, at personalet er optaget af, at finde konstruktive løsninger, 
når der er udfordringer.  
Informationer til forældrene om børnenes hverdag fungerer balanceret, fortæller formanden, i form 
at både mundtlige og skriftlige informationer. 
Børnegården sikrer en regelmæssig kontakt med alle forældre ved, at skrive ud til alle mindst en 
gang om ugen. Formanden fortæller, at medarbejderne giver en ærlig feedback til forældrene om 
børnenes hverdag. Det italesættes, at hjemmelæringsmiljøet er afgørende for barnets udvikling, og 
her oplever både formanden og medarbejderne, at der foregår et meget kvalificeret samarbejde. 
Formanden fortæller, at han ser, at medarbejderne implementerer nye tiltag med ejerskab, hvilket 
afspejler en ledelse, der medinddrager medarbejderne i beslutningerne.  
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Fokuspunkter: 
 

- Indarbejde en systematisk metode til faglig feedback, som understøtter målet om en faglig 
feedback kultur 

 
Opmærksomhedspunkter: 
 

- Drøft hvordan I støtter børnenes relationer og venskaber i overgangen til nye grupper internt 
i huset.  

- Drøft hvornår der igangsættes vokseninitierede aktiviteter, hvordan er muligheden for at 
fastholde nærheden og engagementet i aktiviteten.  

- Drøft hvordan jeres fokus på at medinddrage børnene har betydning for børnenes oplevelse 
af at kunne mestre.   

 
Henstillinger 
Ingen 
 
 


