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Dagtilbuddets navn Kastanjehuset/Solgården

Tilsynsførende konsulent Nethe Johansen

Dato tilsynsbesøg 05-03-2019

Dato tilsynssamtale 28-03-2019

Deltager tilsynssamtale Torsten Hebsgaard, Leder, Mahire Kaymak, Daglig leder, 
Nethe Johansen, Pædagogisk konsulent, 

Medarbejderrepræsentant: Marie-Louise Eilsø, pædagog i 
Børnehaven. Denize, pædagog i vuggestuen deltog de 
sidste 30 min. af samtalen. 

Bestyrelsesrepræsentanter: Henrik Lentz Justesen, 
Forældrebestyrelsesformand. Simon Schack von 
Brockdorff, Forældrebestyrelsesnæstformand

Dato kvalitetssamtale 09-04-2019

Konklusion (offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside)

Kastanjehuset og Solgården er en meget velfungerende institution der på alle måder lever fint op til 
lovgivningen. Ledelsen er engagerede og deltagende i den daglige praksis og der er tydeligt fokus 
på pædagogik, hvilket afspejler sig tydeligt gennem medarbejdernes overvejelser og refleksioner 
over praksis, også i tilsynsdialogen. 

Personalet synes at trives og der er en god stemning, hvor man tydeligt fornemmer at der er et 
godt samarbejde om opgaverne i husene og hvor der koordineres fint i grupperne, ift. hvem der 
udfører hvilke opgaver. 

Der har været en relativ stor udskiftning af personale i vuggestuen, men det fornemmer man ikke. 
Personalet fremstår godt ”samarbejdede” og der synes at være en tydelig fordeling og koordinering 
ift. opgaveløsningen.  

Der er en tydelig rød tråd i det pædagogiske arbejde med fokus på gode overgange, internt som 
eksternt, samt i overgangen mellem aktiviteter i hverdagen, hvor der fx i børnehaven er 
mindfulness/ afslapning for børnegruppen mens der bliver dækket bord. Dette skaber ro og 
markerer overgangen mellem fx leg og spisning. 

Børnenes trivsel er tydeligvis et fokus for både ledelse og personale. Der er fokus på 
børnefællesskaber, at alle børn oplever at de er en del af et fællesskab. Kombineret med struktur, 
rutiner og læringsmiljøer medvirker dette til gode betingelser for det enkelte barns trivsel.

Legepladsen i, især, børnehaven er stor og med mange kroge og mulighed for forskellige 
aktiviteter der fint udnyttes og som det er planen, at man gerne vil anvende endnu mere som et 
læringsrum. 
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Dagtilbuddets skriftlige materiale

foreligger

a. Læreplan ------------------------------------------------------------------------------------☒
o herunder digital dannelse (medielæringsstrategi) -------------------------☒

b. Mad- og måltidspolitik --------------------------------------------------------------------☒
c. Tabulex (forældrekommunikation), f.eks.

o Ugeplan ------------------------------------------------------------------------------☐
o Fora -----------------------------------------------------------------------------------☐
o Nyhedsbrev -------------------------------------------------------------------------☐
o Andet Klik for at skrive tekst

d. Trivselsvurderinger (TOPI)--------------------------------------------------------------☒
e. Sprogvurderinger --------------------------------------------------------------------------☐
f. Eventuelt andet skriftligt materiale

o Bevægelsespolitik (dagtilbud med idrætscertificering) -------------------☐
o Beskrivelser af arbejdet med bæredygtighed ------------------------------☐
o Andet Klik for at skrive tekst

Tilsynssamtale

Dialog om fokuspunkter og observationsbesøg.

Konsulenten temasatte observationer fra besøgene under overskriften ”Læringsmiljøer hele 
dagen”, da dette meget fint rammesætter kerneopgaven for dagtilbuddene i den nye 
dagtilbudslov af juli 2018 og i øvrigt var/ er et af dagtilbuddets fokuspunkter. 

Der er i rapporten forsøgt at lave en tydelig opdeling mellem vuggestue/ Kastanjehuset og 
Børnehaven / Solgården da besøgene foregik over to dage (en dag i hver afd.). Der er 
praksiseksempler fra hver stue/ gruppe i begge afdelinger, undtaget fra Grønærtestuen i 
Vuggestuen/ Kastanjehuset, men til gengæld er der en observation fra en fælles aktivitet på 
tværs af huset fra vuggestuen/ Kastanjehuset

1. Pædagogik

Generelt var der i begge afdelinger en rigtig god stemning og en rar og omsorgsfuld stemning. 
Man mødes med smil og hilsener både som barn, forældre og gæst.

Vuggestuen/ Kastanjehuset: Der er en del forholdsvis nyansatte medarbejdere i vuggestuen. 
Det har betydet at værdigrundlag m.v. er blevet genforhandlet og drøftet i personalegruppen, 
hvilket tydeligt afspejler sig i praksis, hvor man i vuggestuen har haft fokus på læringsmiljøer i 
både de voksenstyrede aktiviteter og i rutinerne. Der er en tydelig pædagogisk linje ift. 
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pædagogikken i Kastanjehuset, hvor den rolige, anerkendende og empatiske tone er 
gennemgående i hele huset. Der er en meget rolig stemning og de voksne, pædagoger og 
medhjælpere, er tydeligvis afstemte. Der er fokus på det nære samvær med børnene og 
selvom der, da jeg var på besøg, var sygdom og ferie i huset, virkede det harmonisk og med 
en tydelig pædagogisk rød tråd. 

Der blev arbejdet i mindre grupper og på tværs af huset, med udgangspunkt i børnenes alder 
og udvikling. 

Dog så jeg ikke så meget selvhjulpenhed ifm. måltidet den dag og på den stue jeg var på 
besøg. Dette er et fokusområde i inst. Som man fortsat arbejder på. Der var både sygdom og 
ferie blandt det faste personale på den aktuelle stue hvilket påvirkede de rutiner der ellers er 
aftalt. Måske det også, sammenlagt med mit besøg, forklarede at nogle af børnene virkede lidt 
urolige og trætte?!

På en af stuerne har der været fokus på at reducere ventetid for børnene i overgangene 
mellem aktiviteter. Dette afspejlede sig fx ved at en voksen satte sig med en lille gruppe børn 
på madrassen og kiggede i bøger, mens de andre voksne skiftede og puttede børn. Dette 
arbejde kan med fordel fortsættes, da det stadig ikke er helt indarbejdet i rutinerne/ 
organiseringen mellem personalet.

Børnehaven/ Solgården: 

Bjørnene (gr. 3): Fødselsdag; Fødselsdagen varede lidt lang tid, men ellers fin aktivitet, der 
rummede mange traditioner og gode ritualer, som tydeligvis var kendte for børnene. Generelt 
er det at afholde fødselsdag en tradition der holdes i hævd i langt de fleste dagtilbud. Det er en 
genkendelig tradition som de, især fødselsdagsbarnet, ser frem til, og det bliver deres tur til at 
”bestemme” og blive fejret/ være i centrum. Der kan med fordel arbejdes på at skabe bedre 
deltagelsesmuligheder for alle børn, med de forskellige forudsætninger og behov der er i en 
stor børnegruppe. Måske kunne aktiviteterne være nogle hvor børnene skal deltage mere 
aktivt, så det ikke bliver for langt/ kedeligt for børnegruppen. Selvom det er (var) de ældste 
børn og de kommende skolestartere der deltog, var det alligevel tydeligt at det blev lidt langt til 
slut, hvilket kom til udtryk ved at nogle blev urolige og derfor blev reguleret/ tilrettevist af de 
voksne. 

”Fredagens streg”; generelt tænker jeg at det er en rigtig god og meningsfuld aktivitet at 
genbesøge tidligere aktiviteter, som fx at tale om et museumsbesøg på Statens Museum for 
Kunst (SMK) som gruppen havde været på. Men det er vigtigt at de voksne er meget 
opmærksomme på, dels at hjælpe børnene med at huske og derved fastholde dem i, hvad de 
så/ lærte. Da børnene har meget forskellige forudsætninger, er dette ekstra vigtigt når 
aktiviteten relaterer sig til noget der foregik en anden dag, da nogle børn ellers vil have meget 
vanskeligt ved at huske, hvad de så og hvorfor det var / er interessant.  Det er vigtigt at der er 
de overvejelser der ligge bag en aktivitet også viser sig i praksis 

Drøftelse: Da det er storegruppen, og derved også er de kommende skolestartere, er 
meningen med aktiviteten, at børnene skal lære at kunne modtage en kollektiv besked og 
indgå i et større fællesskab samt løse en bunden opgave. Det er nogle udmærkede 
overvejelser at understøtte børnenes evne til dette, men vær opmærksom på 



PÆDAGOGISK TILSYN I DAGTILBUD
TILSYNSRAPPORT HVIDOVRE KOMMUNE

4

Måltidet/ børnenes selvhjulpenhed ifm. måltidet
På storkestuen til frokost: der var 4 børn der sad ved et bord for sig selv, hvilket de klarede 
meget fint. Det var tydeligt at børnene var vant til at smøre mad (der var smør-selv dag) og de 
hjalp hinanden, men ofte på de voksnes foranledning. De to voksne der sad ved det andet bord 
var meget opmærksomme på at understøtte børnenes selvhjulpenhed og på lige ta hjælpe 
tilpas, så børnene blev opmuntret til at klare det meste selv. Det skete i en god, hyggelig og 
anerkendende atmosfære og tone.

Legepladsen: efter frokost (Børnehaven/ Solgården) Jeg så gode lege og involvering fra de 
voksne og plads til fri leg. Det var, som det ofte er, præget af at personalet også skal afvikle 
pauser i ”middagsstunden” og derfor bliver de aktiviteter der igangsættes af kortere varighed 
eller har en karakter af at være lidt mere uforpligtende. Jeg oplevede generelt voksne der var 
opmærksomme og omsorgsfulde, og som hjalp børnene hvis de havde behov for dette. 
Institutionen ønsker at legepladsen fremover skal/ kan anvendes mere som et ”rum” der indgår 
på lige fod med de øvrige rum/ stuer. Læs mere under dagtilbuddets egne fokusområder.

2. Trivsel

Generelt er der en rolig og rar stemning. De voksne er smilende og anerkendende når de 
møder børn og forældre. Der tages godt imod børnene med hilsen og smil samt invitation til at 
deltage i det igangværende. Det er tydeligt at dette er en kultur i begge husene.

Jeg oplevede primært voksne der interesserede sig for børnene og god kontakt mellem børn 
og voksne/ pædagogisk personale og glade og tillidsfulde børn, der tog kontakt til de voksne 
hvis de havde behov for hjælp, trøst eller andet. Dette gjorde sig gældende i begge huse. 

Børnehaven/ Solgården: 

Observation fra børnehaven: en gruppe børn var i en konflikt som de ikke selv kunne løse, og 
hvor de manglede en tydelig rollemodel til at guide dem til at komme videre og få hjælp til at se/ 
forstå hinandens motiver. Der kan med fordel tales om de voksnes rolle ift. hvordan de kan 
guide børnene positivt ift. konflikthåndtering, så børnene lærer at sige til og fra på mere en 
positiv måde, og lærer at forhandle og mestre konfliktløsning. 

Der tilbydes sparring vedr. dette hvis dagtilbuddet ønsker det. Dagtilbuddets ledelse er 
opmærksom på behovet og vil følge op. 

Frugtcafé på Sommerfuglestuen: ”åben café”. Der var generelt en hyggelig og rar atmosfære 
og tid til at tale med børnene, samt opmærksomhed fra de voksne ift. at alle børn fik lidt at 
drikke og spise. Jeg gik kl. 15:00 hvor afhentningen så småt gik i gang (fredag eftermiddag) Alt 
i alt en rigtig rar stemning med glade børn, der så ud til at trives og var meget tillidsfulde og 
trygge ved de voksne. 

3. Sprog

Der var i begge huse et tydeligt fokus på at understøtte børnene sprogligt. Dette kom bl.a. til 
udtryk gennem at de voksne var opmærksomme på at gentage det barnet sagde og hjælpe 
med at sætte ord på handlinger m.v. 
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Der arbejdes med ”læseleg” i inst. Dette så jeg dog ikke under mine besøg. 

Der var en sproglig aktivitet ifm. samlingen kl. 9:00 på Radisestuen hvor der blev sunget og 
læst rim og remser. 

Fælles aktivitet; Sangkuffert: 4 børn fra Radisestuen skal efter samlingen med en voksen ind 
til ”sang-kuffert” i ”tumlerummet”. Her mødes børn fra de tre stuer og børnene må skiftevis 
vælge en figur i en kuffert, der symboliser en børnesang. Det er en fællesaktivitet på tværs af 
de tre børnegrupper og der er 12 børn og 3 voksne + UT tilstede. Også under denne aktivitet er 
der en rar og anerkendende stemning og glade voksne, der møder børnene med smil. Børnene 
opfordres til at deltage, fx tælle og synge med samt lave fagter, på en meget fin måde, hvor 
den voksne virker til at være opmærksom på barnets lyst til at deltage. Der guides igen positivt 
og de voksne formår at fastholde næsten alle børnenes opmærksomhed og interesse under 
hele aktiviteten, der varer ca. 25 min. Hvorefter børnene får lov at rejse sig og lege ”frit”.

4. Indretning

I vuggestuen/ Kastanjehuset er børnene fordelt på 3 stuer (Radiser, Grønærter og 
Krudtugler) med 12-13 børn på hver stue. 

Der var tydelige legezoner på stuerne, bl.a. legezone med konstruktionslege (klodser m.m.) 
samt læse/ hyggehjørne med en madras på gulvet og bøger indenfor rækkevidde. Der var 
derudover høje borde og stole som kommer til at optage meget plads, men som er nødvendige 
og som anvendes både til spisning og leg. 

I Børnehaven/ Solgården har de opdelt børnene efter alder, men er meget opmærksomme på 
at alder ikke er definerende for børnenes udvikling og at det ikke anvendes som (ufleksibel) 
opdeling af børnene. Der er fx fokus på at børnene inddeles i grupper ifm. planlægning af 
aktiviteter, hvor fordelingen tager udgangspunkt i det enkelte barns behov/ udvikling og 
interesser samt venskaber. 

I stueetagen er der to stuer, hvor børnene på hver stue er opdelt i gruppe 1 (de 3-4 årige) og 
gruppe 2 (de 4-5 årige). På 1. salen er gruppe 3 (de 5-6 årige) og de kommende skolestartere. 

De fysiske rammer er i perioder udfordret i de forskellige grupper, da antallet af børn svinger, 
alt efter hvor mange kommende skolestartere (gruppe 3 børn) der er. I år er der 28, hvilket er 
passende ift. den plads der er på 1. sal.

Rummene er forholdsvis små men med gode kroge og hjørner i de største rum, hvor der er 
borde m.m. hvor børnene sidder når de spiser, tegner, lægger puslespil og leger. Der er 
derudover en ”hule” og købmandsforretning på den ene stue. Der er flere rum i stueetagen der 
anvendes til lege- og spisestue og hvor der er gennemgang til de øvrige stuer/ rum. Det giver 
lidt forstyrrelser ifm. borddækning, hvilket vi drøfter på samtalen. Se også under organisering!

5. Organisering

Der er en rigtig rar stemning og god kontakt mellem børn og voksne. Børnene kender rutinerne 
og opfordres til at ‘hjælpe’ med at hælde vand op i glassene under formiddagssamlingen. Der 
er et fint overblik over børnenes forskellige behov og hvordan de kan deltage i de forskellige 
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aktiviteter. Der er en humoristisk og rar tone og børnene mødes anerkendende. Der tales med 
børnene og er god kontakt. De voksne guider fint børnene da der skal ryddes op inden 
formiddagssamling. Børnene forberedes på hvad der skal ske. Børnene virker til at vide hvad 
der skal ske. Kender rutinerne.

Børnehaven/ Solgården: 

Afspænding/ afslapning i gruppe 1 + 2, er en tilbagevendende ”hvilestund”/ mindfulness inden 
frokosten. Det er en forholdsvis ny aktivitet, der er tænkt som en god overgang og metode til at 
få børnene ”ned i gear” efter andre aktiviteter/ leg, hvor børnene måske har været meget aktive 
og i bevægelse. Det er en rigtig fin og god metode til at markere en overgang fra én kontekst til 
en anden. 

Der var på mit besøg, en del forstyrrelser, bl.a. at der blev dækket bord og var en del 
gennemgang mellem køkkenet og ind til den midterste stue, hvor der skulle dækkes bord. Det 
var rigtig ærgerligt, da det var tydeligt, at nogle af børnene der deltog i mindfulness-aktiviteten, 
havde svært ved at slappe af og abstrahere fra hvad der foregik ifm. borddækningen. Men ikke 
desto mindre tjente det et fint formål ift. at børnene blev mere rolige og at de børn, der skulle 
dække bord havde plads og ro til dette.

Vi drøftede på samtalen, at det kunne overvejes om man kunne nedbringe forstyrrelserne fx 
ved at dække bord på et andet tidspunkt eller anvende et andet rum, således at børnene (især 
de der havde vanskeligt ved at koncentrere sig) fik bedre muligheder for at fordybe sig i 
historien/ musikken. 

Drøftelse: På den anden stue (Sommerfuglestuen) er de voksne begyndt at rundt mellem 
børnene og nusse dem med en fjer, hvilket betyder at børnene fastholdes bedre under 
afslapningsaktiviteten og ligger stille og lytter. For at undgå unødige forstyrrelser dækkes borde 
inden de starter på afslapningen, hvilket giver færre forstyrrelser.

Fokuspunkter dagtilbud

1. Vi har et godt udemiljø på vore legeplads, hvor rammerne for pædagogisk udfoldelse er 
enorm. Vi kunne godt tænke os at udvikle på dette punkt.

Drøftelse på mødet: Institutionen er gode til at planlægge formiddagene men vil gerne 
udnytte uderummet mere. Fx ifm. science. Dette opfattes, af institutionen selv, som en 
kulturel udfordring, da de er vant til at betragte pædagogiske læringsrum som noget der 
foregår inde på stuerne. Institutionen forsøger at have mere ude-tid om formiddagen, men 
vil gerne blive bedre til det.  
Forældreperspektiv: Man kan starte med at være mere ude. 
Medarbejdere: vi kunne temasætte dagene så de voksne ved hvad der skal foregå. 
Det aftales at institutionen kan modtage sparring vedr. dette fra konsulenten.

2. Institutionens strategier ved implementering af ”nye styrkede læreplaner”
Dette nåede vi ikke at drøfte. 

3. Institutionens muligheder for at omsætte politiske pejlemærker f.eks. bæredygtighed 
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Børnehaven har beskrevet hvordan der arbejdes med genbrug. Det er et tema der vil blive 
sat fokus på. 
Drøftelse på mødet: De selvejende arbejder med dette i eget regi og deltager ikke i den 
nedsatte arbejdsgruppe, hvor de har takket nej til at deltage. 
De selvejende dagtilbud var ikke en del af processen da dagtilbuddene (de kommunale 
dagtilbud) i efteråret deltog på et dialogmøde med det politiske udvalg, hvor politikerne 
efterfølgende besluttede de politiske pejlemærker. 

Er der noget I ønsker sparring omkring kan I kontakte konsulenterne.

Fokuspunkter konsulent

1. Måltidspolitik? Kan ikke finde en i materialet – Den er eftersendt og godkendt af 
konsulenten.

2. Pædagogiske læringsmiljøer hele dagen (iht. Den nye styrkede læreplan) se under 
punkterne ovenfor!

Opfølgning

Aftaler og eventuelle opfølgende indsatser

Der blev ikke aftalt konkret opfølgning, men Kastanjehuset/ Solgården er meget velkomne til at få 
evt. sparring hvis dette ønskes.

Bilag 1

Dagtilbuddets egen beskrivelse

1. Læreplaner / læringsmiljøer
Hvordan organiserer I arbejdet med læreplaner og læringsmiljøer, herunder hvordan 
tilrettelægger I …

 … refleksioner?
 … arbejdet med mål for børnenes læring?
 … evalueringer?

Læringsmiljøet i Kastanjehuset og Solgården er i høj grad præget af vores grundlæggende værdier 
og menneskesyn. Vi mener at enhver god læring sker gennem gode relationer og evnen til at 
tilpasse miljøet så barnet udfordres i dets nærmeste udviklingszone. Yderligere lægges der meget 
vægt på at kunne tilpasse miljøet så hvert enkelt barn føler sig som en del af et fællesskab og som 
en vigtig person i fællesskabet. 

I vores skemaplanlægning og valg af ledelsens deltagelse i den pædagogiske hverdag, prøver vi at 
skabe de bedst mulige rammer for de af Hvidovre kommune tildelte midler. Ledelsen deltager i 
”børnearbejdet” der, hvor der er behov. Dette for at skabe gode reference punkter sammen med 
personalet til brug i den pædagogiske debat og udvikling af pædagogikken.
I skemaplanlægningen tilstræber vi at der altid samstemmighed mellem behovet for bemanding og 
antallet af børn. Ligeledes tilstræbes det, der altid er kendte voksne på stuerne fra kl. 7:30 – 16:30. 
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Læreplansarbejdet udvikles løbende igennem, debatter om f.eks. hvad er børneperspektiv/ kan 
den voksne sætte sig i barnets sted og hvad ville vi så se. Måden der lægges op til disse debatter 
er forskellig og er yderst meningsdannende for hvordan vi arbejder med læreplaner og 
læringsmiljø.

Fokuspunkterne inden for de 6 læreplanstemaer er et væsentlig element i vores arbejde med 
læreplanerne. I de 2 afdelinger arbejdes der efter samme principper, når der udarbejdes emner. 
Dette sker på personalemøder både i fællesfora men også i grupper, hvor personalet er med til at 
fremdrive tanker om og inden for læreplanstemaerne, for til sidst at indkredse emnet der skal 
arbejdes med. Når emnerne er indkredset og formål beskrevet lægges resten af planlægning ud til 
en gruppe, der er tovholder på tilrettelæggelse, uddelegere arbejdsopgaver og sørge for endelig 
evaluering og opfølgning. Før læreplansarbejdets praktiske planlægning sendes ud til en gruppe 
medarbejder, finder vi der vigtigt at alle i en afdeling, har fået fælles forståelse af tanken med 
valget at netop det fokuspunkt der er valgt. Hvorimod den praktiske planlægning, finder vi sker 
mest effektiv i mindre grupper. Selve arbejdet der sker i grupperne, understøttes evt. med en 
ledelsesperson, hvis det skønnes nødvendigt. Vi satser hvert år på at have fokusmål inden for alle 
6 læreplanstemaer, da vi oplever fokusmålene som optimerende og givende i vores pædagogiske 
hverdag.

Vores evaluering af læreplans fokus punkter, er til tider meget givende og sætte aftryk i vores 
videre pædagogiske arbejde. F.eks. ugens værter i vuggestuen, hvor 2 børn på skift er ”dukse” et 
produkt af tidligere læreplanstemaarbejde.
Eller det at sige ”stop” i børnehaven, har en fællesforståelse for både børn og voksne.
Andre gange konstateres blot at emnet er gennemført og der ikke er kommet ny viden eller nye 
rutiner ud af det, men at det var da meget godt. Selv om der forsøges at presse mest muligt ud af 
evalueringen, er fokuspunktet bare passe og personalet er videre.
Dette gør at ledelsen er meget opmærksomme på at evalueringen skal italesættes ekstra meget 
sammen med personalet, da personalet i deres travle hverdag ikke altid mener at det er 
meningsfyldt for dem at arbejde med noget der er afsluttet.
Ofte hænger udbytte af evalueringen sammen med om det er ”barnets alsidige personlige 
udvikling”,” sociale kompetencer”,” krop og bevægelse” og ”sprog” der arbejdes med, disse finder 
personalet spændende at evaluerer på mens ”natur og naturfænomener” og ”kulturelle 
udtryksformer og værdier” af en eller anden grund mere betragtes som emnearbejder, hvor der 
mest evalueres på metodedelen.

Læreplanen er også en beskrivelse af institutionens tilgang til ”det hele menneske” og 
institutionens værdier, hvilket gør at læreplanen som sådan ikke betragtes som en tilkoblet manual 
til at skabe det gode læringsmiljø, men som et værktøj der også sikrer institutionen får fastholdt 
fokus på udvikling af pædagogikken og læringsrum.

Hvordan sikrer I, at personale har ejerskab på læreplanerne og at de omsætter dem… 

 … i planlagte aktiviteter
 … i hverdagsaktiviteter
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Personalet har meget stor indflydelse på eget arbejde og dermed også på fokuspunkter i 
lærerplanen. Der arbejdes altid på at medarbejderne betragter deres arbejde som meningsfuldt og 
værdi skabende for institutionen og institutionens brugere. Samtidig synliggøres det også sammen 
med personalet, hvilke grundværdier institutionen har og hvordan det kommer til udtryk i 
dagligdagen, både praktisk som åndeligt.
Ligeledes lægges der vægt på at arbejdet altid skal have til formål at skabe ”det gode børne liv” og 
at der prioriteres herefter.

Hvordan arbejder I med børnemiljø og sikrer, at I inddrager børneperspektiv?

Når vi arbejder med fokuspunkter for, hvordan vi skal arbejde med et bestemt læreplanstema, vi 
også at have gjort tanker og refleksioner om børnemiljøet. Børnemiljøet tager udgangspunkt i 
læreplanstemaet og udvælges efter tre hovedkategorier: det fysiske, psykiske eller det æstetiske 
børnemiljø. Når vi i fælles fora eller i bestemte læreplansgrupper eller diverse udvalg sidder og 
reflekterer over hvilket læreplanstema samt fokus vi skal arbejde med taler vi sammen om hvilket 
børnemiljøperspektiv vi mener vil være oplagt ift. det valgte tema og fokus. Vi sørger for at altid 
arbejde med alle tre kategorier hvert år indenfor børneperspektivet.
Et eksempel på det kan f.eks. være:
Læreplanstema: Krop og bevægelse
Aktivitet: Forhindringsbane
Fokus: Grovmotorisk udvikling 
Børnemiljø: Fysisk; Vi har fokus på de fysiske rammer således at de kan give barnet plads og 
mulighed for at fordybe sig og udvikle sig gennem legen. 
Vi sørger for at forhindringsbanen giver barnet mulighed for at udvikle sin grovmotorik. Der ligger 
en tanke og undersøgelse bag de elementer der skal bruges til banen.
Flere eksempler kan ses i vores læreplan.
Ofte prøver vi som voksne at forestille os, hvordan vil barnet eller børnegruppen opleve miljøet vi 
befinder os i og medtænker det i vores organisering, indretning og planlægning.

2. Sprogindsats
Hvordan arbejder I med sprogstrategier i det pædagogiske arbejde?

I dagligdagen arbejdes der på at bruge et mangfoldigt sprog, dette for at lade børnene opleve 
sprogets mange facetter. Ligeledes ligges er vi meget opmærksomme på at understøtte det talte 
sprog med tydelig ansigtsmimik/kropssprog. I vuggestuen arbejdes der ligeledes med tegn til tale i 
samtalerne med børnene, specielt omkring måltiderne. Der arbejdes også på at de voksne hele 
tiden italesætter deres handlinger i deres kontakt med børnene. Det kan f.eks. være at man som 
voksen lige siger: ”XXX, jeg vil gerne lige tørre din næse, så jeg kommer lige med noget papir. Er 
du klar?”
Vi bruger også ”læseleg” og læselegens principper for sproglig opmærksomhed og dannelse.
På stuemøder tales der om hvert enkelt barn, hvor også deres sproglige kompetencer vurderes. I 
vuggestueafdelingen er fokus særligt på sprogforståelsen og evnen til at gøre sig forståelig, hvis 
der er tvivl om barnets sproglige kompetencer, har personalet ekstra fokus på barnets sprog/udtryk 
over en aftalt periode, for sener at be eller afkræfte om der er brug for ekstra sprogarbejde. 
Ligeledes er der i børnehaven fokus på hvert enkelt barns sprogforståelse og evne til at 
kommunikere. Hvis der er børn der kræver ekstra opmærksomhed eller der er usikkerhed om 
sprogforståelsen laves der sprogtest. Ligeledes er der et tæt samarbejde med logopæd, der har 
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sin faste gang i afdelingerne.
På alle tosprogede børn laves der sprogtest.
På alle børn laves ”Alle med” – de børn der opleves som sproglig udfordret samarbejdes der med 
logopæd om.
Ligeledes vurderes barnets sproglige niveau halvårligt i forbindelse med TOPI

3. Overgange
Hvordan tilrettelægger I børnenes overgangene?
(eksempelvis, hvornår afholder I introsamtaler, mm)

 Fra hjem til dagtilbud
Vi lægger vægt på at der allerede ved det første besøg i institutionen etableres et godt
kendskab til både forældre og det barn der skal starte. Det er velkendt at det første indtryk såvel 
forældre som børn får af deres ”nye” vuggestue eller børnehave, sætter sig dybe spor i 
bevidstheden, og lægger en væsentlig grund til det fremtidige samarbejde som skal finde sted.
Før et barn starter i institutionen, afholdes der altid en introsamtale med forældrene hvor barnet 
ikke deltager. Introsamtalen har til hensigt at forældre og vi får så mange relevante oplysninger 
som muligt om henholdsvis familien, barnet og det at gå i institutionen. Under dette møde bliver 
der fortalt om husets forskellige funktioner, pædagogikken, dagligdagen og forældresamarbejdet. 
Under mødet søger vi også at afstemme forventningerne til hinanden og vores samarbejde. 
Ligeledes vil der også til mødet blive spurgt ind til om der er specielle hændelser eller ting vi bør 
vide (svær fødsel, problematikker i familien osv.) Endvidere vil der blive spurgt, hvorledes barnet 
hidtil har befundet sig hjemme eller i dagplejen og evt. den institution barnet kommer fra.
Under introsamtalen aftales det hvordan vi sammen laver den bedst mulige start for barnet. 
Der lægges vægt på at barnet skal opleve starten som tryk – dette bl.a. ved at forældrene deltager 
den første dag, at der de første dage er kendte voksne på stuen der modtager, vi sørger for at der 
på stuen ikke er for meget uro ved at dele stuens børn ud i mindre grupper osv. Forældre kan altid 
ringe til stuen og hører hvordan det går.

 Interne overgange, eksempelvis mellem vuggestue og børnehave
Flyttedato for vuggestuebørn ligger tæt på den måned barnet fylder 2.10 år. Der planlægges 
løbende og i god tid mellem vuggestue og børnehavepersonalet, hvilken stue børnene skal flytte 
til, dette varetages af et udvalg udvalget består af en fra hver vuggestuegruppe og en fra hver 
børnehavegruppe. I specielle tilfælde kan dato for overflytning udsættes eller fremskyndes. 
Udskydelse kan skyldes pædagogiske hensyn, fremskyndelse sker, hvis der er kammeratskaber, 
der derved ikke splittes op o.l. 
Hvilken stue der skal flyttes til afhænger af, stuens sammensætning af køn, barnets køn, og om 
der er børn i børnehavegruppen, som barnet har gået i vuggestuegruppe med (venner/veninder), 
vuggestuepersonalets viden om barnet, forældreønsker og den modtagne stues børnetal.
Når et barn nærmer sig 2.10 år, holdes der senest en måned før skiftedag, et møde mellem 
personale fra afleverende vuggestuegruppe og modtagende børnehavegruppe, hvor faglig viden 
om barnet udveksles, bl.a. gennemgås ”Alle med” skema sammen.
Før overgang er forældrene velinformeret om, hvordan overgangen kommer til at foregå. 
For at give barnet den størst mulige tryghed i overgangen fra vuggestue til børnehave er der 
elementer i vores dagligdag vi gør sammen, dette giver barnet kendskab til børnehaveverdenen og 
omvendt give de voksne i børnehaven kendskab til barnet. Samtidig er det vigtigt for 
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vuggestuebarnet at få en forståelse/kendskab til hvad barnet snart skal være en del af.
I tiden op til overgangen, går voksne og børn fra vuggestuen ofte på besøg på den stue, hvor 
barnet skal til at gå. Dette for at give vuggestuebørnene kendskab til de børn og voksne de snart 
skal dele deres hverdag med. Under besøgene deltager vuggestuebørnene og voksne i det, der nu 
engang er af aktiviteter på stuen, for at være en deltagende i aktiviteten og ikke kun være tilskuer.
Vuggestuen besøger ofte børnehavens legeplads med store vuggestuebørn. På legepladsen ser 
og oplever at de ”store” børn ikke er farlige, møder deres tidligere vuggestuekammerater/veninder 
og lærer legepladsen at kende.
Kort tid før barnet flytter fra vuggestue til børnehave, holdes der intro samtaler med forældrene for 
at afstemme forventninger osv.

 Eksterne overgange, eksempelvis til eller fra et andet dagtilbud
Det er meget sjældent at der er overgang til andet lignende dagtilbud. Når det sker aftales det med 
forældre om vi kan gøre noget for overgangen bliver så optimal som muligt for barnet. F.eks. 
snakke med barnet og gruppen om den forstående overgang, tage på besøg osv.
Derudover søges der samtykke til at videregive oplysninger til den modtagende institution, hvis den 
ligger i Hvidovre kommune.
Ved overgang til skole følges de af Hvidovre kommune beskrevne procedure og materialer.

Hvor mange børn blev skoleudsat i det igangværende skoleår?
2

Er der kommet børn tilbage, der var startet op i skole?
0

4. Inklusionsmidler
Hvordan arbejder I med de inklusionsmidler, som I har fået tildelt?

De tildelte inklusionsmidler bruges som ekstra tildelte midler på stuerne, hvor hver enkelt stue er 
ansvarlig for at tænke i fællesskaber og inklusion. Kastanjehuset og Solgården har valgt alle 
uddannede, skal have diplom i inklusion, hvilket skulle sætter dem i stand til at varetage 
inklusionsopgaven. Når der er børn der er ekstra ressourcetunge, tildeles stuerne de nødvendige 
midler (ekstra timer, sparring, hjælpemidler osv.). Læs for øvrigt vores tanker om inklusion i 
læreplanen

5. Fysiske rammer
Hvordan udnytter og inddrager I jeres fysiske rammer i det pædagogiske arbejde?

Når det pædagogiske arbejde planlægges tænkes alle rum med i planlægningen f.eks. er det ikke 
usædvanligt at der bruges personalestue og møderum, når de største børn i institutionen er i små 
grupper, der er i gang med pædagogisk aktivitet.
Ligeledes medtænkes gang og tumlerum, som pædagogiske rum i vuggestueafdelingen.
I Kastanjehuset.
I begge afdelinger tænkes der i rum der skal være ”stille” og rum hvor der er plads til fysisk 
udfoldelse og larm.
I Solgården består hver stue af flere rum, dette bruges f.eks. når der holdes samlinger, således der 
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er mulighed for at holde samling aldersopdelt, så vi derved får mulighed for at målrette samlingen 
til alderstrinnet. Eller hvis der er nye der begynder i børnehaven, forsøges det at barnet får et roligt 
rum med jævnaldrende omkring sig sammen med sine pædagoger, ved stuen deles op i flere rum.
Børnehavens miljø lægger op til at alle kan komme i alle rum også alene, hvis barnet/børnene er i 
stand til at profiterer af det.
Uderummet bruges flittigt af begge afdelinger, Børnehaven uderum er meget stort og lægger op til 
stor social ansvarlighed og meget selvregulering når der leges. Vi mener legepladsens mange 
muligheder for både planlagte pædagogiske aktivitet og spontan pædagogisk aktivitet er meget 
tilfredsstillende og udnyttes specielt godt i perioden maj til september, hvor den kolde tid bruges 
områderne mest til at få frisk luft og leg. Ligeledes bruges vores dyrehold og naturfaciliteter til 
meget godt pædagogisk arbejde.
Vuggestuen legeplads er velindrettet til 0 – 2 årige med mange sansemotoriske udfordringer 
naturligt eller skabt af de voksne, der passer til alderstrinet. Om sommeren er der mange 
pædagogiske planlagte aktiviteter på legepladsen.
Når der er indkøring af nye børn i vuggestuen, forsøges der at skabe et roligt rum omkring barnet. 
Dette ved at planlægge aktivitet for de flest af de andre børn uden for stuen.

6. Forældresamarbejde
Hvordan sikrer I, at samtlige forældre oplever et godt forældresamarbejde?

I vores dagligdag lægges der stor vægt på at alle føler sig hørt og velkommen til at deltage i 
institutionens liv. Ligeledes er vi nysgerrige på hvad forældrene mener og går og tænker på i 
forbindelse med deres barn og institutionen. Når forældrene har noget på hjertet, tager vi som 
udtryk for vores fælles interesse i at lave de bedste muligheder for deres og andres børn.
Vi lægger vægt på at der allerede ved det første besøg i institutionen etableres et godt kendskab til 
både forældre og det barn der skal starte. Det er velkendt at det første indtryk såvel forældre som 
børn får af deres ”nye” vuggestue eller børnehave, sætter sig dybe spor i bevidstheden, og lægger 
en væsentlig grund til det fremtidige samarbejde som skal finde sted.
Før et barn starter i institutionen, afholdes der altid en introsamtale med forældrene hvor barnet 
ikke deltager. Introsamtalen har til hensigt at forældre og vi får så mange relevante oplysninger 
som muligt om henholdsvis familien, barnet og det at gå i institutionen.
Under dette møde bliver der fortalt om husets forskellige funktioner, pædagogikken, dagligdagen 
og forældresamarbejdet.
Under mødet søger vi også at afstemme forventningerne til hinanden og vores samarbejde. 
Ligeledes vil der også til mødet blive spurgt ind til om der er specielle hændelser eller ting vi bør 
vide (svær fødsel, problematikker i familien osv.) Endvidere vil der blive spurgt, hvorledes barnet 
hidtil har befundet sig hjemme eller i dagplejen og evt. den institution barnet kommer fra.

3 måneder efter start i børnehaven, holdes der et opfølgende møde med forældrene, da der ikke 
altid i hverdagen er tid til længere samtaler.

Forældre opfordres til at sætte sig ned om morgenen og være med i morgenstunden, hvis der er 
tid. Ligeledes har forældrene mulighed for at deltage hele dage i institutionen, hvis der er brug for 
at give dem større indsigt i dagligdagen eller bar fordi de gerne vil.

I vuggestuen holdes der i år 3 kaffeaftner (frivilligt personale + forældre) med fagpersoner, hvor der 
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opnås fælles viden vi senere kan referere til.

Institutionen bruger meget tid på at prøve at formidle, hvordan barnets hverdag er og hvad barnet 
har haft af gode oplevelser og hvilke problemer barnet pt. arbejder med at finde løsninger på. 
Ligeledes prøver vi også at sammenholde forældrenes oplevelse af deres barn med vores egen 
oplevelse af barnet.

Alle forældre har mulighed for at deltage i vores åbne forældrebestyrelsesmøder, hvor alle 
pædagogiske principper kan debatteres. På forældrebestyrelsesmødeindkaldelsen kan alle få 
tilføjet punkter.

Hvordan indgår forældretilfredshedsundersøgelsen i jeres arbejde med forældrene?

Når forældretilfredshedsundersøgelsen forelægger, gennemgås den med forældrebestyrelsen. 
Punkter i undersøgelsen, der giver anledning til undren eller debat er ofte med til at skabe enten 
større fællesforståelse eller kvalitetsforbedringer i institutionen.

I hvilke samarbejdsfora inddrager I forældrene – og hvordan fungerer det?

Altid i samarbejdet om barnet., hvor vi ser forældrene som eksperter på eget barn der sammen 
med os har fællesinteresse i at skabe den bedst mulige dagligdag og udvikling for barnet.

Når vi ½ årligt screener i TOPI vil forældrene altid blive involveret når barnet scores gult eller rødt 
(oftest er forældre og institution allerede i gang med dialog om barnets udfordringer, til tider 
sammen med andre fagligheder).

Hver gang at vi oplever et barn er udfordret, skrives der en personlig handleplan. Forældrene er 
også meningsdannende i denne.

Hvis der opleves, der er brug for at forældre og personalet, er meget tydelige og enstydige i deres 
krav til børnene, kan vi godt holde stuemøde om enkeltemner. F.eks. er det ikke usædvanligt at de 
ældste børnehavebørn kan være meget rammesøgende og eksperimenterende i deres 
venskabsrelationer. Der er det godt med en fælles consensus og sammen handle derud fra.

Institutionens bestyrelser (vi har 2 bestyrelser, begge med forældrerepræsentanter) bruges ikke til 
at planlægge fester, men til at snakke oplevede problematikker, ønsker og udvikling af 
institutionen.
Forældrebestyrelsen holder åbne bestyrelsesmøder, hvor der også er mulighed for ikke valg 
forældre at deltage, hvilket gør vi altid er mange i debatterne.

Når der laves underretning/bekymringsskrivelse, sker det ofte i samarbejde og forståelse med 
forældrene. Vi er meget omhyggelige med at passe på familierne, der altid er meget sårbare og 
udsatte når der indberettes. Forældrene hjælpes/tilbydes altid støttende person i den forbindelse, 
hvilket de altid har modtaget

Hvordan omsætter I konkret viden og værktøjer fra ”Sammen om Barnet” og ”TOPI” i jeres 
forældresamarbejde?
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Metoder og metodik fra sammen om barnet, var indarbejdet i rigtig mange processer i institutionen 
i forvejen. Dog har metodik i mødevirksomhed været med til at rammesætte og kvalificerer vores 
”vanskelige” samtaler.
TOPI er en god anledning til at få nogle gode forældresamtaler, hvor vi sammen kan afstemme og 
tilpasse vores fælles samarbejde omkring barnet. 

7. Personale
Medarbejderudvikling

Hvordan arbejdes der med medarbejderudvikling?

Det forsøges at personalet får mest muligt ejerskab i at danne sig en meningsfuld hverdag.
Personalet er med til at være meningsdannende og nyskabende, det er meget sjældent at der 
ledes efter top / down princippet, dette da denne metode ofte er mere afviklende end udviklende 
for medarbejdere. Derimod søger vi at skabe et refleksivt miljø, hvor samtænkning og udveksling 
af ideer, tanker er meget udviklende for personalet.   I udvikling af institutionen og medarbejdere, 
er medarbejderne ofte selv de drivende kræfter, der sammen med ledelsen afdækker hvilke nye 
veje der skal betrædes og hvilke kompetencer vi skal tilegne os i den forbindelse. 
Den enkelte medarbejder skal finde sit arbejde udfordre, så medarbejderen er i en stadigt cirkulær 
proces mellem handling, bevidstgørelse, indhentning af ny viden for at begynde forfra med 
handling. Til tider kan det være meget lange processer, der løber over lang tid.

Hvordan sikres der, at personalet har de fornødne kompetencer til at løse de opgaver, der 
skal løses?

Medarbejderne er sjældent i tvivl om opgavens art og hvilke rammer opgaven kan/skal løses inden 
for. Hvis der er tvivl spørger de altid ind til det i den fælles refleksion. Medarbejderne støttes ofte 
med sparring når de står med vanskelige opgaver eller opgaver der er meget udfordrende for dem. 
I vores kultur er det anerkendt at skulle have hjælp eller sparring for at kunne løse tunge 
arbejdsopgaver.

Arbejde i IT systemer (f.eks.) TOPI sker ved dels fælles møder med information og 
sidemandsoplæring. Ligeledes deltages der i kommunalt tilrettelagt uddannelsesforløb (Sammen 
om barnet osv.) i den udstrækning det skønnes forsvarligt i forhold til behovet for bemanding i 
institutionen på uddannelsesdagene.

Enkelte medarbejder tilbydes kurser og uddannelse gennem FOBU akademiet og Selveje 
Danmark

Der laves nogle år fælles kursusaftner med andre institutioner, med et fagligt indhold der er 
relevant.

Der er krav til alle uddannede medarbejdere om gennemførsel af diplom i inklusion.
Hvis der opleves mangel i institutionens viden, søger vi sammen for at klarlægge hvordan vi 
tilegner os den manglende viden.

Hvordan er vidensdeling organiseret?



PÆDAGOGISK TILSYN I DAGTILBUD
TILSYNSRAPPORT HVIDOVRE KOMMUNE

15

På personalemøderne diskuteres eller fremlægges pædagogiske emner til fælles drøftelse og 
debat. Er der personaler der har ny opnået viden, deles den typisk her.

Vores møder er organiseret på følgende måde aftenspersonalemøde ca.1 gang om måneden 
undtagen juni og juli, stuemøder hver 14 dag og 1 ugentligt postmøde med deltagelse fra alle 
stuer. Derudover er der 1 dag ugentlig afsat tid i skemaet til personalet kan reservere mødetid til 
planlægning for hele huset, læreplanstemaer, handleplaner, fremstilling af skriftligt materiale osv. 
På alle disse møder sker der vidensdeling.
Derudover sker der en løbende vidensdeling igennem snak i hverdagen. Hvis der er meget vigtig 
pludselig viden om en familie eller andet, sikre ledelsen at alle har fået den viden der skulle være 
behov for.
Ledelsen holder et ugentligt team møde, hvor der altid vurderes på institutionens udvikling og 
udfordringer. Ligeledes laves der på disse møder en strategi for udviklingen af den samlede 
personalegruppe i hele institutionen som for hver afdeling.

Hvordan organiserer I implementeringen af nye tiltag, f.eks. Sammen om Barnet og TOPI?
(fx pædagogmøder, møder for samtlige medarbejdere, teammøder, stuemøder, mm.)

Som alt andet vidensdeling og implementering af nye tiltag, hvor det er meget situations betinget. 
Ligeledes tilpasses implementeringen så vi er sikre på at det bliver en blivende kompetence 
institutionen får.
Vores oplevelse er at implementering af nye større tiltag tager ca. 1 – 2 år, før viden er i alle 
organisationens led. 

Normering

Fordeling pædagogtimer – medhjælpertimer

Pædagogtimer

Antal timer (ikke antal medarbejdere), der 
varetages af uddannede pædagoger. Da 
ledere bliver lønnet af en anden konto, tæller 
lederens børnetimer ikke med.

587

Medhjælpertimer

Antal timer (ikke antal medarbejdere), der 
varetages af ikke pædagoguddannede 
medarbejdere (selvom medarbejderen kan 
have en anden uddannelse)

194

Pædagogstuderende

Antal timer (ikke antal medarbejdere), der 
varetages af pædagogstuderende i de 
lønnede praktikperioder

30
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Følgende medarbejdere tæller ikke med i normeringen:
PAU-elever, pædagogstuderende i de ikke lønnede praktikperioder og medarbejdere i løntilskud

Er der PAU- elever i huset? Ja ☐ Nej ☒

Hvilken betydning har det for jeres pædagogiske arbejde, at I har PAU-elever og/eller 
pædagogstuderende?

Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Hvordan har personaleudskiftningen været, når I ser et år tilbage?

Personaleudskiftningen har været lav i vuggestueafdelingen – 1 ny pædagog pga. en pensionering
Hvorimod der har været en del i børnehaveafdelingen, specielt på 1 stue – da den samme stilling 
har være ramt af en del udskiftning. Derudover har der været en pensionering på samme stue.
Men personaleudskiftningen har ikke været på et unormalt højt niveau, i forhold til 
sammenlignelige institutioner.

8. Egen vurdering
Hvad er jeres egen vurdering af institutionen?

Institutionen udvikler sig til stadighed i sin faglighed og er i det store hele veldrevet.
Ledelses personerne er reduceret fra 3 til 2, dette for at skabe flere resurser til ”varme hænder”. 
Dette bevirker dog at personalet kan oplever ledelsen som meget mere travl. Ledelsen har dog 
stadig arbejde på stuer, hvilket er essentielt i institutionens værdier om nærhed og tilgængelighed.
Institutionens opdeling og fordeling af resurser er fornuftig, så de mindste også møder flest 
personaler – for i sidste ende hos førskolebørnene at være flere børn til færre personaler.
Institutionens tanker om store stuer med flere børnegrupper i børnehaveafsnittet er med til at 
skabe stabilitet og mange handlemuligheder i det pædagogiske arbejde.
Institutionen er meget rummelig og god til at skabe inkluderende fællesskaber for børnene.
Personalets engagement i at skabe ”det gode børneliv” og evne til at omsætte institutionens 
værdier til hverdag er rigtig god. 
Institutionen oplever en positiv interesse fra forældregruppen, i bestyrelsesarbejdet og udviklingen 
af institutionen. Forældresamarbejdet fungerer rigtig godt, selv i meget svære situationer.
Institutionens arbejde med digital dannelse er ikke optimal, men dog langsomt ved at blive 
implementeret.
Arbejdspresset på personalet i børnehaveafdelingen er meget stort i perioden januar til maj, hvor 
børnetallet er højest. I den periode er det svært at honorer ”det vi gerne vil” med ”det vi reelt kan”
Institutionens udendørsarealer udnyttes til meget god leg og aktivitet, men der er plads til mere 
faglig bevidsthed også i uderummet.

På baggrund af denne vurdering, hvilke pædagogiske fokuspunkter vil I da pege på til jeres 
kommende pædagogiske tilsyn?

Vi har et godt udemiljø på vore legeplads, hvor rammerne for pædagogisk udfoldelse er enorm. Vi 
kunne godt tænke os at udvikle på dette punkt.
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Institutionens strategier ved implementering af ”nye styrkede læreplaner”

Institutionens muligheder for at omsætte politiske pejlemærker f.eks. bæredygtighed

Bilag 2

Konsulentens observationsbeskrivelse

1. Pædagogik 

Hvilke aktiviteter foregår der i børnehuset?

Vuggestuen/ Kastanjehuset: tirsdag d. 5/3 2019
Der er sangkuffert i tumlerummet med ”storegruppen”. Det er en fælles aktivitet for de 2og 3-årige 
på alle stuerne. 

Derudover små aktiviteter på stuerne. Fx leges med bolde på en af stuerne.

I middagsstunden er der arrangeret stuemøde for personalet på Grønærtestuen. Der er en fast 
dagsorden hvor der tales om ugeplan, aktiviteter, enkelte børn og trivsel, hvor der bl.a. udfyldes ‘Alle 
med’- skemaer på børnene. (Fra Specialpædagogisk forlag). TRAS anvendes ift. Sprog. 

TOPI: To gange årligt drøftes TOPI trivselsvurderingerne på et personalemøde. Selve 
trivselsvurderingen udarbejdes ofte i middagsstunden, hvor der er få børn der er vågne. 

Der afholdes tværfaglige netværksmøder. Men på det seneste er nogle møder blevet aflyst. Der 
følges ikke en fast struktur. 

OBS! Der var en del langtidssygdom i vuggestuen på daværende tidspunkt. Derfor var der 
omrokeringer i huset og vikarer på nogle af stuerne, den dag jeg var på besøg. 

Børnehaven/ Solgården: fredag d. 15/3 2019: Turdag for mellemgruppen på Sommerfuglestuen til 
Frelsenshær Valbykorpset. Der samarbejdes med Frelsens Hær organisationen hvor der fx er besøg 
af en præst, der fortæller historier fra Bibelen og der tales med børnene om fx at hjælpe hinanden. 
Det sker i tæt samarbejde med forældrebestyrelsen. Der er stort fokus på at der ikke forkyndes 
kristendom. 

Strukturen er at en stue består af en gruppe 1 børn 3-4 årige og gruppe 2 børn der er de 4-5 årige og 
gruppe 3 børnene der er de 5-6 årige og kommende skolestartere(Bjørnene) der er 28 børn i denne 
gruppe i år. Gruppestørrelserne er svingende efter hvor mange skolestartere der er. Opdelingen 
skyldes at der arbejdes med aldersopdelte aktiviteter. Der er god opmærksomhed på børnenes 
modenhed m.m. Ift. Om de er klar til at skifte til en nu gruppe. Der er skiftedag d. 1. maj. 

Storkestuen har samme opbygning som Sommerfuglestuen. Der er en vikar da der er en 
medarbejder/ pædagog der har ferie. 

Hvordan tænkes læring ind det planlagte, det spontane og rutinerne? 
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Vuggestuen/ Kastanjehuset: Der er en tydelig struktur for dagen og rutinerne. Børnene opmuntres 
til at ”hjælpe” med små opgaver som at dække bord m.m. og til at deltage i forskellige aktiviteter på 
stuerne og på tværs af stuerne. 
Børnehaven/Solgården: Generelt er det tydeligt at børnene kender rutinerne for dagen. Der 
afholdes fx fødselsdag hvor det bliver meget tydeligt at børnene er fortrolige med det traditioner og 
ritualer der er for dette. Børnene virker glade og forventningsfulde. 
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1. Pædagogik 

Tegn hos børn

 Børnenes deltagelse: Børnene er aktivt deltagende, dvs. engageret, lyttende og optaget.
 Børnenes nærmeste udviklingszone: Børnene viser tegn på at være tilpas udfordret, dvs. at børnene 

giver udtryk for, at de vil prøve noget nyt, eller børnene viser tegn på at være trygge ved at udfordre sig 
selv eller bliver udfordret. 

Vuggestuen/ Kastanjehuset:

Jeg oplevede kun børn der virkede glade og tillidsfulde under mit besøg. Børnene virkede meget trygge og 
glade og fortrolige med de voksne. Om formiddagen var jeg på besøg hos Radiserne, hvor de havde samling 
og skulle synge og sige rim/ remser. Børnene virkede interesserede og det var tydeligt at det var 
genkendeligt for børnene, der sang med og gjorde fagterne og smilede/ grinte. 

På en af stuerne oplevede jeg at et par af de yngste vuggestuebørn virkede lidt kede/ trætte i forbindelse 
med overgangen til frokost. Der var sygdom og ferie blandt det faste personale på stuen, hvorfor der var to 
vikarer den pågældende dag. Det er dog uvist om det havde været anderledes, hvis de faste medarbejdere 
havde været der, men de voksne var både omsorgsfulde og opmærksomme og forsøgte så vidt muligt, at 
tilgodese børnenes behov for trøst, kontakt og anerkendelse.

Børnehaven/ Solgården: 
OBS: Børnene leger frit på stuen. En pige kommer ind og henter en voksen da der er opstået en konflikt. 
Den voksne går med. Børnene fortæller at en pige ødelægger legen. Den voksne går hen til døren til 
puderummet og siger at hun (pigen) skal lade være med dette og ellers må hun komme ud af rummet. Den 
voksne går ud igen. Lidt efter kommer en dreng og henter den voksne og siger at pigen igen ødelægger det 
de har bygget. Den voksne siger at ”så må hun komme ud”. Drengen råber til de andre ‘ jaaah, hun skal ud’. 
Den voksne går med og spørger pigen, om hun ikke kunne huske hvad de havde aftalt? Pigen svarer ikke. 
Det ender dog med at pigen bliver i rummet. 

Pædagogik

Tegn hos de voksne

 De voksnes relation til børnene: De voksne er nærværende, lyttende og engagerede. De voksne har 
øjenkontakt med børnene. De voksne har tilpas fysisk kontakt til børnene.

 De voksne arbejder med differentieret tilgang: De voksne tilbyder børnene differentierede aktiviteter, 
afstemt efter alder, udvikling, interesser, mv.

 De voksne følger børnenes læringsinitiativer: De voksne ser børnenes initiativer og følger og evt. 
udbygger dem.

 De voksne understøtter børnenes leg: De voksne skærmer børnene, så de kan lege uforstyrret. De 
voksne udvider legen, eksempelvis ved at deltage, tilføje idéer eller materiale, eller ved at understøtte 
børnene i at deltage i legen.

Vuggestuen/ Kastanjehuset:

Generelt: Generelt er der en rolig og rar stemning. De voksne er smilende og anerkendende når de møder 
børn og forældre. Der tages godt imod børnene med hilsen og smil samt invitation til at deltage i det 
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igangværende. Det er tydeligt at dette er en kultur i huset. Jeg oplevede engagerede voksne der mødte 
børnene positivt og som deltog i aktiviteterne (fx sangkuffert) på en meget fin og anerkendende måde.

Der var generelt en rigtig rar stemning og god kontakt mellem børn og voksne. Børnene kender tydeligvis 
rutinerne og opfordres til at ‘hjælpe’ med fx at hælde vand op i glassene under formiddagssamlingen. Der 
er et fint overblik over børnenes forskellige behov og hvordan de kan deltage i de forskellige aktiviteter. Der 
er en humoristisk og rar tone og børnene mødes anerkendende. Der tales med børnene og er god kontakt. 
De voksne guider fint børnene da der skal ryddes op inden formiddagssamling. Børnene forberedes på hvad 
der skal ske. Børnene virker til at vide hvad der skal ske. Kender rutinerne. 

De voksne formår at fastholde (næsten) alle børns opmærksomhed. De voksne er gode til at følge børnenes 
interesse og ift. at guide børne fx da de skal sige rimet ”Peter Mathiesen” (men det er vist mest de voksne 
der kender det)

Børnehaven/ Solgården:
Der arbejdes med at differentiere aktiviteter m.m. efter børnenes alder og udvikling. Der er en fleksibel 
tilgang til den ellers faste organisering/ fordeling af børnene på stuerne. Dette virker til at fungere fint. 
Jeg oplever primært at de voksne er engagerede og opmærksomme på børnene og responderer positivt på 
børnenes initiativer og kontaktforsøg under mit besøg. 
Jeg oplevede at der ifm. observation på Bjørnestuen var en konflikt blandt børnene som kunne være tacklet 
mere hensigtsmæssigt, hvis den voksne havde guidet børnene til at løse konflikten. Læs mere under 
tilsynsdialogen om trivsel.

2. Trivsel

Hvordan er det relationelle samspil?

Trivsel

Tegn hos børn
 Børnene virker glade.
 Børnene viser engagement, nysgerrighed og optagethed.
 Børnene indgår i ligeværdige udviklende relationer med hinanden.
 Børnene opsøger de voksne, hvis de har brug for støtte.
Trivsel

Tegn hos voksne
 De voksne virker glade – på en professionel måde.
 De voksne viser omsorg, fagligt engagement og optagethed.
 De voksne hjælper børnene på en anerkendende måde ved konflikter.

Vuggestuen/ Kastanjehuset:
Generelt oplevede jeg omsorgsfulde voksne og glade og trygge børn. De voksne virkede også glade og 
havde øje for børnenes interesser og guidede børnene positivt samt udviste overblik og overskud når 
børnene havde konflikter indbyrdes. 
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Radisestuen: der tales med børnene om at det regner udenfor. Børnene virker optagede og deltagende. 
De voksne guider børnene og opfordrer dem til at hjælpe hinanden. 
Der falder ro på børnene der spiser brød. Der tales om hvad der sker/ sættes ord på handlinger. Der er 
en rigtig god stemning. De voksne er gode til at italesætte hvad der sker og forberede børnene inden de 
fx tørrer deres næse (din næse løber, jeg tørrer lige din næse). Der tales om hvad farve frugten har. Der 
går dog lidt ’20 spørgsmål til professoren’ i den. 

Krudtuglerne: kl. 10:15 der er en voksen og 4 børn. Børnene er trætte efter leg med bolde på stuen. Der 
skal ryddes op og den voksne guider og motiverer børnene gennem ros og anerkendelse. Den voksne 
sætter ord på og følger børnenes initiativer. Børnene er omkring den voksne. Flere vil gerne op til hende 
og en græder lidt, men der skal også ryddes op. Hun vælger dog at vente lidt med oprydningen og tager 
barnet op. 
3 børn har været på legepladsen med en voksen og kommer ind igen. Den voksne er ny vikar og kender 
derfor ikke helt rutinerne. Det virker som om at det i nogen grad påvirker børnene at der er en ny voksen 
og den faste medarbejder må bruge lidt tid på at instruere hende lidt. 

Børnehaven/ Solgården:
Generelt er der en fin kontakt og tonen er generelt rar og humoristisk mellem børn og voksne. De voksne 
er anerkendende og interesserede i børnenes initiativer/ indspark, ligesom de er lyttende og responderer 
positivt på børnenes initiativer, men der er ikke så mange sammenhængende forløb i det tidsrum jeg er 
på besøg. 
Generelt er de voksne er meget gode til at tale med børnene og besvare deres spørgsmål. Der er 
fortrinsvis en opmærksomhed på, om børnene forstår hvad de voksne fortæller. En voksen spørger  fx 
ind til det, barnet vil vide og  sikrer sig at barnet også har forstået det. Jeg oplever at der er god 
øjenkontakt og at de voksne primært guider børnene positivt.
Jeg oplevede dog også at nogle børn kom til en voksen for at få hjælp til at løse en konflikt i 
puderummet. Flere gange fik børnene besked på, at de måtte komme ind på stuen, eller ikke kunne være 
med, hvis de ikke kunne ‘finde ud af det’. Den voksne gav ikke børnene nogle redskaber til at komme 
videre og den voksne spurgte ikke ind til hvad der var på spil. Læs også under tilsynsdialogen.
3. Sprog

Hvordan arbejdes der med verbal og nonverbal kommunikation?

Tegn hos børn

 Børnene viser interesse for det talte sprog og prøver at udtrykke sig sprogligt.
 Børnene stiller nysgerrige undersøgende spørgsmål.
 Børnene lytter til hinanden og til de voksne.
 Børnenes nonverbale kommunikation, eksempelvis kropskontakt, virker afstemt.

Sprog

Tegn hos voksne

 De voksnes kommunikation med børnene er anerkendende og kendetegnet ved respekt.
 De voksne viser nysgerrighed for hvad børnene siger og reagerer relevant.
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 De voksne muliggør, at børnene kan færdiggøre deres sætninger.
 De voksne stiller åbne, undersøgende spørgsmål, der understøtter børnene i deres optagethed.
 De voksne skaber muligheder for at børnene kan bruge og udvikle deres sprog i planlagte aktiviteter, 

som eksempelvis dialogisk læsning eller samling.
 De voksne arbejder målrettet med sprog i forbindelse med hverdagsrutinerne, som eksempelvis ved 

måltiderne.
 Der er overensstemmelse mellem den verbale og nonverbale kommunikation hos de voksne.

Vuggestuen/ Kastanjehuset:
Radisestuen: der er tydeligt fokus på sproglige-/ understøttende strategier blandt de voksne. Især hos to 
af medarbejderne (pædagogerne) den 3. medarbejder er mere stille og sætter ikke helt så mange ord på 
sine eller børnenes handlinger i starten, men det bliver mere i løbet af spisesituationen. Der tales om 
mig. Hvem er jeg mon? De voksne forklarer at jeg er på besøg. Børnene virker generelt nysgerrige og 
glade. De er ivrige efter at fortælle og snakke med de voksne. De voksne er lydhøre og spørger 
interesserede ind til børnenes sproglige initiativer på en meget fin og anerkendende måde og der er fine/ 
tydelige mimikker der modsvarer dette. 

Børnehaven/ Solgården: 
Generelt set oplevede jeg at de voksne virkede interesserede og havde fokus på at understøtte børnenes 
sproglige initiativer fx ved at gentage og spørge ind til det barnet fortalte eller viste interesse. 

4. Indretning

Hvordan arbejdes der med indretning? (Indenfor og på legepladsen) 

Tegn vi ser efter

 Indretningen afspejler relevante pædagogiske overvejelser.
 Børnene anvender rummene og de tilgængelige materialer. 
 Voksne anvender rummene og de tilgængelige materialer.

Vuggestuen/ Kastanjehuset:
I vuggestuen er der en meget traditionel indretning med tydelige legezoner på stuerne og hvor 
legetøjet er i børnehøjde. Der er dog lidt mange ting og virker lidt rodet op ad dagen hvor børnenes 
leg har fået blandet tingene godt sammen. Det synes dog ikke at påvirke børnene negativt og de leger 
fint med det der er tilgængeligt.  Der er madrasser hvor børnene sidder sammen med de voksne og 
hygger/ læser bøger.

Børnehaven/ Solgården: 

Bjørnene: der er 28 børn i år i Bjørnegruppen, der består af de ældste børn og kommende 
skolestartere. Der er 4 voksne hvoraf 1 er studerende, to er pædagoger og 1 er medhjælper. Der er en 
tavle med børnenes navne og en anden magnettavle med forskellige billeder af rum/ aktiviteter som 
børnene kan være i/ lave. Børnene styrer selv at de sætter deres navneskilt på den aktivitet eller det 
rum de er i. Børnene synes optagede af dette.
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Der er et forholdsvis højt lydniveau og der er en dør mellem rummende der har en ”dørpumpe/ -
smækker” påmonteret, hvilket larmer meget hver gang døren lukker sig. Der kunne med fordel sættes 
noget lyddæmpende (filt) på. 

Storkene: der er (løstsiddende)billeder af børnene på deres pladser (på stolene). Børnene finder let 
deres plads på denne måde. Der er ikke meget plads på stuen til leg (mange borde og skamler). Der er 
en krog bag en reol, hvor der inden spisning/frokost er ”afslapning” for børnene. Rummene udfylder 
mange funktioner på forskellige tidspunkter af dagen hvilket virker til at fungere fint. 

Legepladsen er stor med mange gode legekroge og legezoner der anvendes til gode lege. Der er god 
plads til at udfolde sig og cykle uden at det giver problemer med plads til dette. Der er en scene der 
anvendes til leg og i regnvejr er det godt at den er overdækket. Mange børn tiltrækkes af tørvejr 
under overdækningen under mit besøg, hvor det regner temmelig meget. 

5. Organisering

Hvordan organiseres det pædagogiske arbejde?

Tegn hos børn

 Børnene kender overgangsrutinerne og mestrer overgangene.
 Der opstår ikke unødvendig ventetid.
Organisering

Tegn hos voksne

 Organisering afspejler relevante pædagogiske overvejelser.
 De voksne forbliver i aktiviteten. OBS!
 Dagens ressourcer anvendes hensigtsmæssigt.
 Der arbejdes med en tydelig rollefordeling. 

Bjørnene: Det er ikke helt tydeligt udover under samlingen/ fødselsdagen, hvor det er pædagogen 
der fører an.

 Der arbejdes med mindre grupper. 
Bjørnene: Ikke tydeligt mens jeg var på besøg, men de voksne sætter sig med en mindre gruppe 
børn og spiller spil m.m. Men det virker tilfældigt. Der er ikke yderligere planlagte aktiviteter om 
formiddagen, udover samling og ‘dagens streg’.

 Overgange er organiseret således, at der ikke sker konfliktoptrapning.
 Organiseringen er synlig, eksempelvis i form af bordplaner, piktogrammer, mm.

Vuggestuen/ Kastanjehuset:
Generelt oplever jeg på mit besøg, at de voksne koordinerer hurtigt og fordeler opgaverne mellem 
sig. Der er et fint overblik over børnene og personalet hjælper, fx i forbindelse med måltider/ samling, 
med at få børnene placeret ved bordene. Børnene opfordres til at hjælpe med at dække bord og dele 
hagesmækkene ud og inddrages på den måde i små praktiske gøremål. 
De voksne hjælper med at guide børnene positivt og opmuntrer dem til at ”hjælpe”. De voksne er 
meget opmærksomme på at børnene er med på hvad der skal ske ved at forberede børnene 
mundtligt og ved hjælp af babytegn, der anvendes til at understøtte sproget bl.a. ifm. måltiderne. 

Børnehaven/ Solgården:
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Der er en gruppeinddeling tydeliggjort med farver der hænger på køleskabet. 3 af de voksne bevæger 
sig meget rundt og sætter sig ned i kortere tidsrum og deltager i forskellige aktiviteter sammen med 
forskellige børn. Det virker lidt forvirrende og der er ikke rigtig nogle sammenhængende forløb 
udover at den studerende bliver siddende og spiller sammen med en børnegruppe. 


