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Børn & Kultur

        Rapport for anmeldt tilsyn 
i kommunale afdelinger og selvejende daginstitutioner                        

Afdeling/daginstitution: Bistadet, Darum Børneby 

 
 
 

Ifølge Dagtilbudslovens § 5 skal Kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og 
den måde, hvorpå opgaverne udføres.

Tilsynet omfatter det pædagogiske læringsmiljø, kompetenceudvikling, sikkerhed, hygiejne, sundhed og fysiske 
rammer, som vil danne grundlag for tilsynsrapporten.

Tilsynet er en rundering i daginstitutionen og efterfølgende en dialog med udvalgt personale, pædagogisk 
leder/dagsinstitutionsleder og ved selvejende og private daginstitutioner også et bestyrelsesmedlem. Dialogen vil 
tage afsæt i dagtilbuddets egenrapport.

Tilstede fra dagtilbuddet 

Pædagog Tina Nielsen og Pædagogisk leder Hanne Frisgaard 
 

Tilsynsførende 

Jørn P. Christensen 
 

Tilsynsdato 

30.10.2019 kl. 8.30 
 

 
 
Tilsynets vurdering 

1: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med personalets sammensætning, kompetencer og 
evalueringskultur 
 
Bemærkning 
Der er god og positiv fokus på medarbejder trivsel og kompetence udvikling. Der arbejdes med forskellige 
udviklingsforløb for personalegruppen, bl.a. PLM for pædagoger for at styrke udvikling af faglige praksis i 
forhold til børnegruppens udvikling og de nye krav i den styrkede pædagogiske læreplan.  
 
Der arbejdes med refleksioner, som kan være med baggrund af pædagogiske processer og/eller konkrete 
hændelser i forhold til konkrete børn og der er tilrettelagt rammer der til. Der arbejdes også systematisk 
og målrettet med pædagogiske redskaber i Hjerne & Hjertet og SMTTE modellen. 
 
I forhold til ”organisatorisk etablering af en evalueringskultur” jf. den styrkede pædagogiske læreplan, 
mangler der en systematik ift. evaluering af pædagogisk praksis. Det anbefales, at arbejde med og 
benytte læringscirklen fra PLM, som grundlag for evalueringskulturen. 
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2: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns læring og udvikling 
 
Bemærkning 
Den daglige struktur er tilrettelagt med voksen initierede aktiviteter, spontane aktiviteter, hverdagsrutiner 
og lege. Der er i afdelingen fokus på læring, og der er løbende opmærksomhed på, hvad den aktuelle 
børnegruppe har behov for og hvordan læringsmiljøet kan tilrettelægges. Læringsmæssigt er det mest om 
formiddagen. Medarbejderne har fokus på deres rolle i børnenes leg, og hvordan de kan understøtte og 
rammesætte legen. 
 
Der tilrettelægges løbende aktiviteter, som ændre sig i forhold til fx aktuelle temaer, børnegruppens 
interesser, samarbejdet med skole og/eller det enkelte barn. Der reflekteres over aktiviteterne og de 
evalueres på møder eller på stuen, nogle gange via SMTTE modeller. Det ses i afdelingen, at der arbejdes 
med pædagogiske aktiviteter målrettet forskellige temaer fra den pædagogiske læreplan.  
 
Arbejdet med implementeringen af den nye styrkede pædagogiske læreplan er endnu ikke igangsat. 
Det anbefales, at søge inspiration i materialer eller benytte skabelonen udarbejdet af EMU vedr. arbejdet 
med den nye pædagogiske læreplan. Denne og andet relevant materiale findes på www.emu.dk/dagtilbud.   

 

 
 
3: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns trivsel 
 
Bemærkning  
Der arbejdes fint med, at sikre det enkelte barns trivsel i Bistadet. TOPI vurderinger danner baggrund for 
at komme hele vejen rundt om det enkelte barn. Der er fælles faglige drøftelser om videre tiltag med 
udgangspunkt i det enkelte barn og i børnegruppen som helhed. De faglige drøftelser danner de 
opmærksomhed der er i forhold til relationerne barn-barn imellem og barn-medarbejder imellem, samt på 
indretningen af læringsmiljøerne. Børnenes perspektiv inddrages via dialoger.  
 
Der er opmærksomhed på det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i afdelingen. Legetøj og 
materialer er tilgængelige for børnene og der er fokus på, at børnenes produkter er synlige på stuerne. 
Der arbejdes med emnerne børneperspektiv og demokrati, hvilket bl.a. skal kommer til udtryk i arbejdet 
med børnenes medansvar og medbestemmelse i aktiviteterne. Der opleves et trygt børnemiljø i afdelingen 
med dialog og positivt samspil mellem børn og medarbejdere. 
 
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, hvor de ældste inddrage og spørge på en mere 
systematisk måde for, at sikre et godt børnemiljø. 
 

 
 
4: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med overgange  
 
Bemærkning 
Der er udarbejdet procedure for overgange, fx mellem hjem-dagpleje til Bistadet, og fra Bistadet til skole. 
Overgange er tilrettelagte med inddragelse af forældre og med opmærksomhed på samarbejde og med 
fastlagte forældresamtaler. Overlevering sker via H&H og er fast procedure i overgange.  
Ved interne overgange tages der udgangspunkt i den aktuelle børnegruppes behov og hvad der er brug for 
i forhold til fysiske rammer samt personale. 
 

 
 
5: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med forældresamarbejde  
 
Bemærkning  
Der er opmærksomhed på, at have et positiv samarbejde med forældrene, bl.a. inden barnet starter i 
Bistadet og der laves materiale til forældre med informationer om Bistadet. Der arbejdes med 
Dialogværktøjet og medarbejderne er opmærksom på forældresamtaler ved overgange og ved behov, 
ligesom der er praksis for, at inddrage og dele viden med forældre i forhold til barns trivsel, læring og 
udvikling. Personalet er opmærksomme på og yder vejledning til forældre om, hvad de kan arbejde med 
ift. at styrke hjemmelæringsmiljøet. 
 
Forældrebestyrelsen skal inddrages i at udarbejde, evaluere og følge op på den styrkede pædagogiske 
læreplan arbejdet, jf. Dagtilbudsloven 
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6: Sikkerhed og hygiejne  
 
Bemærkning  
Der er foretaget brandtilsyn okt. 2019 uden anmærkninger, og evakueringsøvelse er afholdt med alle børn 
i foråret 2019. Der foretages daglig rundering på legepladsen, og der er foretaget legepladsinspektion i 
marts 2019. Ingen bemærkninger vedr. hygiejne. 
 

 
 
Eventuelle straks-henstillinger 

Låge til opbevaringsboksen på legepladsen skal sikres så den ikke udgør en risiko for fingerklemfælde.       
-  Lågen skal sikres efter modtagelse af tilsynsrapporten og meddeles via mail til den tilsynsførende  

efterfølgende. 

- Der er fulgt op på anmærkningerne fra uanmeldt tilsynsbesøg d. 20.12.2018 
- Der er fulgt op på anmærkningerne om opbevaringsboksen på legepladsen og den er nu sikret - 

05.12.19. 

   
       
 

 

 
 
 
Eventuelle udviklingspunkter 

Arbejdet med implementeringen af den nye styrkede pædagogiske læreplan skal igangsættes nu, og alle 
elementer i den styrkede pædagogiske læreplan skal være i implementeret i pædagogisk praksis inden d. 
01.07.2020.  
 
Der skal udarbejdes en handleplan vedr. ovenstående og denne indsendes til den tilsynsførende senest 4 
uger efter modtagelse af rapporten. 

 
 
Observationsrunde 

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

Før tilsynssamtalerne blev der foretaget observationer i afdelingen og ude på legepladsen. Der var ingen 
børn på legepladsen under runderingen kl. 8.30. Legepladsen er stor og ryddelig og giver mulighed for 
mange forskellige slags lege. Det blev observeret at opbevaringsboksen til udendørs legetøj ikke var sikret i 
forhold til fingerklemfælder.   
Indenfor var der børn og medarbejdere på alle stuer. Børnene sad ved bordene eller ved forskellige 
legeområder. De var optaget af selvvalgte aktiviteter. Legematerialer var tilgængelig for børnene, og deres 
tegninger og udsmykning var synlige på stuerne. Efterfølgende skulle der være samling på stuerne.  
I dialogen med nogle af børnene, fortalte de, at de skulle til samling og at de bagefter skulle ud og lege. 
Medarbejdere var nærværende og i dialog med børn og der var en positiv atmosfære rundt i afdelingen. 
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Faktuelle oplysninger – besvares af tilsynsstedet 

Dagtilbuddets navn  

Darum Børneby afd. Bistadet 
 
Adresse  

Nørrebyvej 12, St. Darum, 6740 Bramming 
 
Tlf. og e-mail  

2384 8896, hafri@esbjergkommune.dk 
 
Pædagogisk- eller daginstitutionsleder  

Hanne Frisgaard 
 
Antal indmeldte 0-2 årige 

2 
 
Antal indmeldte 3-6 årige 

39 
 
 
1. Dagtilbuddets sygefravær 

Ift. Dagtilbuddets sygefravær vurderes om tilbuddet indeholder stabile rammer og faglige kvalitet til 
gavn for børnenes trivsel og læring 

Angiv gennemsnitlige kalenderdage for de sidste 12 mdr. – for private og selvejende institutioner kan 
sygefraværet enten angives i kalenderdage, arbejdsdage eller i %: 
1,4 dage 
 
Hvilke overvejelser har dagtilbuddet omkring sygefravær med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdet, for at 
sikre stabile rammer for børnene og pædagogisk kvalitet? 
Vi har pt. kendte og stabile vikarer som kender huset og den struktur vi arbejde efter. 
 
Tilsynets bemærkning 
Der er fokus på trivsel. Medarbejderne hjælper hinanden og afdelingen har en medarbejder, som arbejder 
på tværs af stuerne, når der er behov.  
 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi har tæt samarbejde med PE om de forskellige udfordringer vi møder omkring forskellige børn. Vi prøver 
altid på at så meget personale som muligt får fælles sparring, idet den refleksion og viden der kommer med 
det, kan omsættes og bruges i praksis i hele huset/mange børn for gavn af det. 
I foråret var vores pædagogiske assistent på et 8 ugers opkvalificeringskursus. De tre pædagoger, som er 
ansat er pt med i et forløb omkring PLM. Alle medarbejdere deltager i FORM i grupper sammen med de 
øvrige medarbejdere fra Børnebyen (5 gange årligt). 
Vi bliver inspireret af forskellige bøger som ex. vis Hjernesmarte børn og pædagogik, kærlighed er ikke nok. 
Personalet er gode til at reflektere over mangt og meget. 
Vi har hen over foråret og sommeren haft Lise Flensborg i Børnebyen som foredragsholder ca. 5 gange. 
 
Tilsynets bemærkning 
Medarbejderne har muligheder for kompetenceudvikling via kurser og kompetenceforløb. Der deles viden på 
tværs af stuerne. Tre pædagoger er i øjeblikket i gang med PLM forløb. 
 

mailto:hafri@esbjergkommune.dk
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3. På hvilken måde er der organisatorisk etableret en evalueringskultur?  

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi har månedlige p-møder. Vi har løbende dialog/refleksion omkring de udfordringer vi møder i det daglige, 
om det er vedr. børnene eller omkring vores læringsrum/miljø. Ofte bruges pauserne til at reflektere over 
dette. Vi ændre løbende på tingene, hvis vi kan se det gør det bedre for børnene og miljøet.  
Idet vi ikke er så stor en personalegruppe, er det nemt at lave løbende evalueringer. (Der er ikke langt fra 
ord til handling). 
 
Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes løbende med refleksioner, enten i det daglige eller ved møder. Det konstanters i dialogen, i 
forhold til ”organisatorisk etablering af en evalueringskultur”, at der mangler en systematik med evaluering 
af pædagogisk praksis.  
Det anbefales, at arbejde med og benytte læringscirklen fra PLM, som grundlag for evalueringskulturen. 
 

 
 
4. Hvordan er der fulgt op på metoder og indhold fra kompetenceudviklingsforløbet - Styrkede 
professionelle læringsmiljøer?  
Dagtilbuddets bemærkning 
Pædagogerne er lige pt. i gang med forløbet. Vi bliver alle inddraget i det, og tænker det ind i det daglige. 
Vi tænker i det hele taget meget i læringsmiljøer og hvordan vi løbende kan udvikle dette. Vi løber dog ofte 
ind i problemstillingen at det kan være svært, at gøre alt det vi gerne vil pga. en presset hverdag. 
 
Tilsynets bemærkning 
Intet at bemærke 
 

 
 
5. Hvordan er der arbejdet med retningslinjer for magtanvendelse, og hvornår er dette sidst 
sket?  
Dagtilbuddets bemærkning 
Vi drøfter løbende hvordan vi skal forholde os helt konkret til magtanvendelse. Lige pt har vi et par børn, 
der til tider kan give anledning til at vi skal være på forkant med dette. 
 
Tilsynets bemærkning 
Ingen bemærkninger 
 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Den studerende introduceres for det, via vejledning. 
Vi har sjældent nye der starter her. 
 
Tilsynets bemærkning 
Alle pædagoger skal arbejde med redskaberne i H&H og Hanne F. er hjælper ved behov.  
 

 
 
Børns læring og udvikling – besvares af tilsynsstedet 

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

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

Dagtilbuddets bemærkning: Vi tænker hele tiden hvordan børnene lære mest mulig i alle situationer. 
Læringsmæssigt er det for det meste i tidsrummet 9 - 11.30, hvor børnene er aldersopdelt. Vi er inspireret 
fra Ontario med synlig læring, hvilket er med til at skabe større opmærksomhed omkring dette såvel hos 
børnene som personalet. Vi har hele tiden øje for hvor det enkelte barn er, og hvordan vi bedst muligt 
støtter og guider dem til mere udvikling og læring.  
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Vi har i personalegruppen fokus på, at være undrende og stille spørgsmål til hinanden, refleksioner er ofte 
med til at sætte tingene i perspektiv. The big WHY bruges ofte, giver det mening at gøre tingene 
anderledes, og er der årsager til at tingene udvikler sig som de gør. Vi snakker ofte sceneskift i mange 
sammenhænge.  
 
Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes med en dagsrytme, som er tilrettelagt med planlagte aktiviteter om formiddagen og som 
tager udgangspunkt i børnegruppen. Derudover er der bevidsthed om læringen i hverdagsrutinerne og 
børnenes leg.  
Aktiviteterne tilrettelægges bl.a. ud fra forskellige temaer, og heri indgår bl.a. børnegruppens trivsel, 
forskellige traditioner og samarbejde med skolen. Aktiviteterne kan foregå inde og udendørs. Der er pt. 
ekstra opmærksomhed på trivsel ifm. leg og samvær.  
Medarbejderne er opmærksomme på børnenes leg, og hvordan de kan understøtte og rammesætte  
legen, og der er fokus på at reflektere over pædagogisk praksis. Det kunne være opdeling i mindre  
grupper, og fordybelse der hvor der er indrettet små områder og pladser. Legematerialerne er opdelt og 
placeret i børnehøjde, så børnene selv har mulighed for at vælge lege/materialer ud, som har deres 
interesse. 
Dagtilbudsloven siger: at det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med 
leg, planlagte voksen initierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børne initierede aktiviteter samt daglige 
rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Det indebærer, at børns læring 
ikke er afgrænset til halvanden times pædagogisk aktiviteter om formiddagen, men finder sted gennem 
hele dagen.  
Det anbefales, at afdelingen forholder sig til hvordan der kan arbejdes systematisk med pædagogiske 
læringsmiljøer hele dagen så børns læring kommer i overensstemmelse med kravene jf. den styrkede 
pædagogiske læreplan. Relevant materiale findes bl.a. på www.emu.dk/dagtilbud. 
 

 
 
8. Hvordan inddrages og analyseres data i forbindelse med tilrettelæggelse af læringsmiljøet?  
Dagtilbuddets bemærkning: Når vi har børn som er særlige udfordret tager vi div. test som ex. vis DPU, 
H&H (fokuspunkter), og får sparring fra eksterne samarbejdspartnere, så vi kan arbejder ud fra det der er 
mest udviklende for børnene.  
I vores førskole gruppe bruges en skoleparatheds undersøgelse, som især giver personalet en rettesnor på 
hvilke tiltag der skal arbejdes og udvikles på. Det er dog også sådan, at vi kan blive bedre til at bruge 
data, vi oplever det er tidskrævende med meget af det skriftlige arbejde og det går fra arbejdet med 
børnene. 
 
Tilsynets bemærkning 
Der er opmærksomhed på, at arbejde med en databaseret tilgang ift. pædagogisk indhold. Det 
konstanters i dialogen, i forhold til ”organisatorisk etablering af en evalueringskultur”, at der mangler en 
systematik med evaluering af pædagogisk praksis. Det anbefales, at arbejde med og benytte 
læringscirklen fra PLM, som grundlag for evalueringskulturen. 
Det anbefales, at afdelingen forholder sig til, hvordan data inddrages og analyseres i forbindelse med 
tilrettelæggelse af læringsmiljøet, så det kommer i overensstemmelse med kravene jf. den styrkede 
pædagogiske læreplan.  
 

 
9. Hvordan arbejder dagtilbuddet målrettet med progressionen i barnets læring og udvikling?  
Fx: Vurderinger, opfølgning, SMTTE, fokuspunkt, tværfagligt, forældreinddragelse 

Dagtilbuddets bemærkning: Vi har tæt samarbejde med forældrene, og vi bruger/tænker vore eksterne 
samarbejdspartnere ind ved div. udfordringer/problemstillinger vi har omkring børns læring og udvikling. Vi 
bruger fokuspunkter og vi laver løbende opfølgninger, se også punkt 8. Alt efter 
udfordringen/problemstillingen hos det enkelte barn, vurderer og reflektere vi løbende (flere gange 
ugentlig) om hvad der skal til/ændres for at hjælpe barnet på rette vej. Vi bruger sceneskift (”vende” det 
hele lidt på hovedet), i forhold til at prøve at se om det vil give bedre udviklingspotentiale for 
barnet/børnene både lærings- og udviklingsmæssigt. 
Vi kan ikke alene hjælpe et barn på rette vej, vi har brug for forældrene som jo kender deres børn bedst, 
og i fællesskab er der størst potentiale til støtte og guide det enkelte barns udvikling og trivsel. 
Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes med forskellige værktøjer, bl.a. anvendes Dialogværktøjet ifm. overgangene og ifm. 
fokuspunkter og der er opmærksomhed på at der laves tydelige og afgrænsede beskrivelser af mål, tegn og 
tiltag, ift. det videre arbejde med barnet.  
Det anbefales at arbejde med løbende evaluering, af sammenhængen mellem det pædagogiske 
læringsmiljø og børnenes læring og udvikling, jf. den styrkede pædagogiske læreplan. 
 

http://www.emu.dk/dagtilbud
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10. Beskriv hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager udgangspunkt i et børneperspektiv?  

Hvordan bruger i børnenes perspektiver som grundlag for at udvikle det pædagogiske læringsmiljø? Hvordan 
arbejder i med løbende med at følge børnenes spor? Hvilke tilgange anvendes til at inddrage børnenes 
perspektiv? (Registrering, samtaler, m.m.) 

Dagtilbuddets bemærkning: Vi er gode på det relationelle plan, dvs. at i det rum mellem børn og personale 
findes mange spor som gribes her og nu, især sker dette til samling på de forskellige stuer, her gribes 
mange ting som børnene enten er nysgerrige på eller undres over. Vi har fokus på the big WHY, som er 
med til at personalet fanger det der interesser børnene. Det stiller store krav til personalet at opfange de 
spor børnene har, da der kan være stor forskel på de forskellige børns ageren, og vi skal helst opfange fra 
flest mulige børn. 
Vi er ikke gode til at registrere det skriftligt, vi vil hellere bruge tiden med børnene. 
 
Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes med emnerne børneperspektiv og forståelse for demokrati. I hverdagens aktiviteter er der 
opmærksomhed på at inddrage børnene og arbejde med børnenes medansvar og medbestemmelse i 
aktiviteterne. Børnene fortæller om det de er optaget af i det daglige og i samlinger, og medarbejderne er 
opmærksomme på, den udvikling der er i gang hos børnene. 
Det konstanters i dialogen, i forhold til hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager udgangspunkt i 
børneperspektivet, at der mangler en form for systematik ift. at følge barnets spor og derved udvikle det 
pædagogiske læringsmiljø. 
 

 
 
11. Hvordan er jeres procedure for at foretage sprogvurdering?  

Dagtilbuddets bemærkning: Vi bruger sprogvurderingerne hos de 3 årige, hvis der er behov for det, ved 
udfordringer på det sproglige område. Ved de to sprogede. I førskolegruppen, i efteråret før de skal i 
Førskole. Derudover bruger vi den hvis vi er usikre på om barnet har sproglige udfordringer. 
 
Tilsynets bemærkning 
Ingen bemærkning 
 

 
 
12. Hvilke initiativer har dagtilbuddet foretaget ift. implementering af den nye styrkede 
pædagogiske læreplan?  
Fx: Arbejdet med det pædagogiske grundlag, læringsmiljøet og læreplanstemaer samt inddragelse af 
medarbejdere og bestyrelse    
Dagtilbuddets bemærkning: Vi arbejder ud fra de ”gamle” læreplanstemaer idet vi hele tiden synes at alle 
temaer bliver brugt i meget af det arbejde, som vi har i og omkring børnene og den dagligdag de begår sig 
i. Vi vil tage udgangspunkt i dem, når vi fremadrettet skal arbejde med den styrkede pædagogiske 
læreplan, så vi tænker ikke at det vil forandre så meget. Vi arbejder hele tiden ud fra at skabe det bedste 
læringsmiljø hvori temaerne indgår. 
Vi har lige fået et nyt tiltag i forhold til forældreinddragelse i bestyrelsen, de 3 repræsentanter, der sidder 
for børnehaven, vil fremadrettet være bindeled fra forældre til bestyrelsen. Det er aftalt at der holdes 
møder hver anden måned med lederen fra børnehaven, her kan drøftes div. bl.a. ovenstående, som så 
tages med ind i bestyrelsen. Et punkt vi skal have forbedret. 
 
Tilsynets bemærkning 
Dagtilbuddet er forpligtet til at implementere elementerne i den styrkede læreplanen den inden 1. juli 2020.
Lederen af dagtilbuddet har ansvaret for, at den pædagogiske læreplan udarbejdes og sikre, at bl.a. 
forældrebestyrelsen bliver inddraget i processen omkring udarbejdelse, evaluering af og opfølgning på den 
pædagogiske læreplan.   
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13. Hvordan vil den styrkede pædagogiske læreplan ændre jeres pædagogiske praksis?  
Fx: Hvordan inddrages alle læreplanstemaerne løbende i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 
aktiviteterne? 

Dagtilbuddets bemærkning: Vi tænker ikke den vil ændre sig så meget, da vi hele tiden har fokus på at 
være omkring de fleste temaer i løbet af dagen. Vi ved dog godt at vi ikke er så gode til at dokumentere 
det skriftligt. 
 
Tilsynets bemærkning 
Implementering af den nye styrkede læreplan vil bl.a. medfører ændringer ift. tidligere praksis i arbejdet 
med læreplaner.  

- Tidligere var der opsatte mål for børns læring, som ofte aktivitetsmål, - Nu skal de være læringsmål 
og er vedtaget ved lov 

- Tidligere skulle der evalueret hvert 2 år, - nu skal der evalueres løbende på det pædagogiske 
arbejde og læreplanen 
 

 
 
14. Beskriv jeres overvejelser ifm. evaluering af læreplanen? Herunder den løbende pædagogiske 
dokumentation og hvordan I vil vurdere sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse? 

 

Dagtilbuddets bemærkning: Idet de pædagogiske læringsmiljøer har stor indflydelser på børns læring, 
trivsel og dannelse, evaluerer vi løbende og foretager ændringer/justere undervejs. Ligeså vel som det 
pædagogiske læringsmiljø har stor indflydelse på børnenes trivsel, læring og dannelse kan det også være 
omvendt, så må vi vurdere og undersøger om der skal ændringer og justeringer til så vi igen kan 
opretholde et godt læringsmiljø. 
Vi dokumentere næsten dagligt via Tabulex, børnenes ”mappe” og via dagbog på stuerne om hvad der 
arbejdes med inden for de forskellige områder ex. vis læring, socialisering, motorisk, dannelse osv. 
 
Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes med at gøre erfaringer med forskellige former for dokumentation, pædagogiske forløb og 
evaluering. Der er fokus på at evalueringerne bliver en integreret del ift. det fremadrettede arbejde. 
Det anbefales, at igangsætte arbejdet med implementeringen af den nye styrkede pædagogiske læreplan, 
herunder evalueringen og hvordan bestyrelsen og forældre kan inddrages og i højere grad gives mulighed 
for deltagelse.  

 
 
 
Børns trivsel – besvares af tilsynsstedet 

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

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

Dagtilbuddets bemærkning: Idet vi er en lille personalegruppe tages der hånd om et barns trivsel, så snart 
der er en der oplever, at der kan være mistrivsel eller andre problemstillinger, alle har ansvar for børnene. 
Der kan handles hurtigt, når vi oplever det. Det er vigtigt med tæt forældresamarbejde, da vi ikke kan 
ændre noget alene. Vi gennemgår H&H og alle børn når vi har p-møder, men tager altid fat om 
problemstillinger, så snart vi oplever det. Vi bruger gerne eksterne samarbejdspartnere, det er noget vi har 
rigtig god erfaring med.  
 
Tilsynets bemærkning  
Intet at bemærke 
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16. Hvordan arbejder I med at sikre et godt børnemiljø?  

Fx: Det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø samt vurdering af børnemiljøet i et børneperspektiv 

Dagtilbuddets bemærkning:  
Vi tænker hele tiden på hvordan miljøet skal være, så børnene og personalet trives bedst muligt. Vi er 
meget opmærksomme på, at der er plads til alles interesser ex. drenge/piger, store/små og vi har fokus på 
at støjniveauet ikke bliver for højt.  Vi synes vi har nogle dejlige rum ude som inde til børnene kan færdes i. 
Vi ønsker det skal være overskueligt og ordentligt at komme i børnehaven. Vi har bl.a. vores 
legetæpper/stationer, hvor børnene ved hvilke legesager, der må leges med, vi ser at dette er med til at 
hjælpe børnene til overskuelighed, og det er nemmere for dem at agere i, når der skal ryddes op. Børnene; 
nogle er bedre end andre til at ønske hvad de gerne vil og har brug for ex. vis mere ro, lidt mørke (nogle 
ynder mit kontor hen på eftermiddagen, her er ro og lidt mørkt samt et dejligt gulvtæppe at ligge og lege 
på.) Når vi ændre på indretning, legesager der er tilgængelige med mere, er det ofte udsprunget af hvilke 
behov vi oplever børnene har.    
 
Tilsynets bemærkning  
Psykiske børnemiljø: Der var, under tilsynet en positiv atmosfære rundt i afdelingen, og der var en 
anerkendende tilgang i medarbejdernes relation og tale til og med børnene. Medarbejderne fortalte, at der i 
den pædagogiske praksis lægges vægt på at spørge og lytte til børnenes fortællinger. 
Fysiske børnemiljø: Det ses, at afdelingen arbejder med de fysiske rammer ved at lave små områder og 
pladser, hvor børnene kan lege og fordybe sig. Det var rent, ryddelig og overskuelig. Legematerialer var 
tilgængeligt for børnene.  
Æstetiske børnemiljø: Børnenes tegninger og udsmykning var synlige på stuerne og gangarealet, hvilket 
viser hvad børnene er optaget af og hvad der arbejdes med. Børnenes materialer hænger både i 
børnehøjde og voksenhøjde.  
Det anbefales, at inddrage og spørge de ældste børn på en mere systematisk måde, for at sikre et godt 
børnemiljø blandt andet ift. børns oplevelse af at have en demokratisk stemme. 

 
 
 
Overgange – besvares af tilsynsstedet 

17. Hvordan arbejder dagtilbuddet målrettet på at skabe sammenhæng i børnenes liv ifm.
overgange?  

 
         (interne, fra hjem til dagpleje/dagtilbud, Dagpleje/dagtilbud til dagtilbud, dagtilbud til 

skole, dagtilbud til fritidsliv  

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

Dagtilbuddets bemærkning: Vi har et tæt samarbejde med dagplejen/dagplejerne, når et barn skal starte 
hos os. De kommer ofte på besøg op til flere gange med barnet (sammen med de øvrige dp børn). Vi 
sender velkomst brev og folder (børnehaveparat, den ligger også hos dagplejerne) til nye forældre og beder 
dem aftale et opstartsbesøg, vi bruger meget tid på nye børn og deres opstart. Efter 3 – 6. md. er der et 
opfølgningsmøde på hvordan starten har været, om hvordan det går med barnet og hvordan forældrene er 
tilpas. Skal der justeres og ændres på noget i forhold til det enkelte barn, eller fremadrettet når vi 
modtager nye børn, altid godt med konstruktive tilbagemeldinger. 
Overgang til Førskolen og 0. kl. starter i efteråret, her vil der være (som noget nyt) et forældremøde hvor 
0.kl. lederen og pædagogen fra UUV og SFOen holder et oplæg om forventninger til børn, men også til 
forældre om det at komme ind i skolens verden med start i 0. kl. Der bliver udleveret en folder omkring 
skoleparathed. Fra januar går førskolebørnene 1 dag ugentlig i SFOen fra kl. 9 – 11.30. 
Ved alle overgange er der lavet en folder i Børnebyen om SMART START. 
Vi er altid behjælpelige med at få det til at lykkes for børn, der har svært ved at komme med i 
fritidsaktiviter af den ene eller anden årsag. 
 
Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes målrettet med overgange via dialog og i samarbejde med forældre og fx dagplejen. Ved 
overgang til dagtilbuddet inviteres forældrene til besøg om opstart. Ved interne overgange formidles der via 
dialog pga. dagtilbuddets størrelse og ved overgange til skole laves der overgangsbeskrivelse. 
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Forældresamarbejde – besvares af tilsynsstedet 

18. Hvad er de overordnede rammer for forældresamarbejdet, og hvor findes disse tilgængelige 
for forældre?  
Dagtilbuddets bemærkning: Vi vægter et tæt samarbejde med forældrene. Vi ønsker de er trygge ved at 
aflevere deres børn, og at de ved, at vi er meget opmærksomme på deres barns trivsel, socialisering, 
læring og udvikling. Der findes i vores velkomstfolder kort beskrevet hvilke samtaler, der afholdes i 
børnehavetiden. Vi opfordre altid til at forældrene skal komme, hvis der er noget de er i tvivl om eller 
usikre på i forhold til deres børns trivsel, socialisering, læring og udvikling (det italesættes altid til 
opstartsmødet, men vi italesætter det også løbende).  Dette er noget vi bruger meget tid på, idet vi synes 
det er vigtigt at imødekomme forældrene uanset hvilken problemstilling, der fylder for dem. Herved har vi 
også altid let tilgang til forældrene, når det er os der har brug for at komme til dem med div. 
problemstillinger. Vi bruger H&H, hvor der laves fokuspunkter som deles med forældrene, hvis der er 
udfordringer omkring et barn.  
 
Tilsynets bemærkning 
Forældrebestyrelsen skal inddrages aktivt i drøftelsen af forskellige processer, fx den pædagogiske 
læreplan, så de vil få mulighed for at blive hørt og komme med input og forslag. 
 

 
 
19. Hvordan samarbejder dagtilbud med forældrene om børnenes udvikling, læring, trivsel og 
dannelse?  
Fx: Hjemmelæringsmiljø, forældresamtaler, læringsmål. 
Dagtilbuddets bemærkning: Vi samarbejder løbende med forældrene om det der kan være udfordrende 
(ex.vis det er tid til at skal af med bleen, barnet har svært ved at tælle eller farvelægge inden for 
stregerne, selv tage tøj på og af, snakker grimt til andre og de voksne). Er dette ikke nok, aftales et møde 
med forældrene og lederen kan sidde med. Er der større udfordringer benyttes Tværs Enhed for at få 
eksterne samarbejdspartnere i spil med vejledning og rådgivning til både forældre og personale. Alle vil jo 
barnets bedste inden for alle områder. Som nævnt tidligere er dette et område vi vægter højt og bruger 
meget tid på. 
Vi bruger H&H med fokuspunkter og dialogprofil mm. alt efter hvilken problemstilling vi har med at gøre, 
hvis vi skal lave fokuspunkter på hver enkelt lille detalje, som vi snakker med forældrene om, kan vi ikke få 
tiden til at slå til. Vi vægter meget det tætte samarbejde med forældrene, vi har erfaring med at det er med 
til at gøre en forskel for børnene, og de problemstillinger der kan være. 
 
Tilsynets bemærkning 
Dialogværktøjet bruges som grundlag for forældresamtaler, og der er god erfaring med brug af 
dialogværktøjet. Samtalen målrettes børnenes trivsel, læring og udvikling, som danner grundlag for 
samtalen om, hvordan dagtilbud og hjem kan støtte op om barnet.   
 

 
 
Sikkerhed og hygiejne – besvares af tilsynsstedet 

20. Brandtilsyn – Hvornår er det sidst udført og hvordan er der evt. fulgt op på tilsynet ved 
anmærkninger?  
 
Såfremt der er enheder, hvor der ikke har været brandtilsyn, hvordan sikre du brandsikkerheden 
som leder (matrikler med <50 personer og/eller < 10 sovebørn, udflytterbaser, pædagogiske udflugtsmål, 
busser mv)? 

Angiv dato for brandtilsyn samt for matrikler, såfremt afdelingen har mere end en: 
8.10.2019, og ingen bemærkninger 
 
Tilsynets bemærkning 
Ingen bemærkninger 
 

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

Angiv dato: foråret 2019 
 
Tilsynets bemærkning 
Der blev lavet evakueringsøvelse for alle børn. 
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22. Legepladsinspektion – Hvornår er det sidst udført og har legepladsinspektionen givet 
anledning til udarbejdelse af en handleplan?   

Angiv dato: 7.3.19 
 
Dagtilbuddet bemærkning:  
Der er handlet på de fleste af de angivne fejl og mangler. 
 
Tilsynets bemærkning 
Ingen bemærkninger 
 

 
 
23. Hygiejnebesøg – Hvornår er det sidst udført og hvordan er der fulgt op på hygiejnebesøg?  

Angiv dato: 9.6.17 
 
Dagtilbuddet bemærkning: Vi er løbende opmærksomme på hygiejne forholdende, og er der meget 
sygdom blandt børnene tages der yderligere hygiejne forhold i de perioder ex.vis der sprittes mere af flere 
steder i huset. 
 
Tilsynets bemærkning 
Er der behov for et hygiejnebesøg, kan sundhedsplejen kontaktes. Ellers kontakter Sundhedsplejen 
afdelingen vedr. besøg.  
 

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

Dagtilbuddet bemærkning: Vi førere dagligt logbog over legepladsen, den der møder 7.30 tager en 
grundig rundering og notere i mappen, som står på kontoret, om det det måtte være eller ikke. 
 
 
Tilsynets bemærkning 
Intet at bemærke 
 

 
Egenrapport udarbejdet af: Hanne Frisgaard 
Dato: 14.10.19 
(Besvares af tilsynssted) 
 


	Rapport for anmeldt tilsyn i kommunale afdelinger og selvejende daginstitutioner 
	Afdeling/daginstitution: Bistadet, Darum Børneby 
	Tilsynets vurdering 
	Eventuelle straks-henstillinger 
	Eventuelle udviklingspunkter 
	Observationsrunde 
	Faktuelle oplysninger – besvares af tilsynsstedet 
	Børns læring og udvikling – besvares af tilsynsstedet 
	Børns trivsel – besvares af tilsynsstedet 
	Overgange – besvares af tilsynsstedet 
	Forældresamarbejde – besvares af tilsynsstedet 
	Sikkerhed og hygiejne – besvares af tilsynsstedet 


