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Fakta Box: 

Antal børn indskrevne børn Aktuelle tal 

0-3 årige                                                 1 

3-6 årige                                               29 

Personale  Antal timer 

Personale med pædagoguddannelse                                            101 t 

Personale med kortere pæd. udd. (PGU/PAU)                                              34 t 

Personale uden pæd. udd.                                              23 t 

Personale med relevant diplomuddannelse                                              37 t 

 
Rapporten er udarbejdet på baggrund af dialog med ovennævnte deltagere 
 

Præsentation 

Hvad kendetegner jeres institution? Hvad er i særlig optaget af? 
Nøgleord: Børnefælleskaber, natur, bevægelse, nærvær tæt samarbejde med dagplejen – børnehaven 
er en del af lokalsamfundet 
Børnehuset har en støtteforening bestående af forældre og en engageret forældregruppe der laver et 
aktivt tilvalg til Børnehuset  
Børnehuset arbejder struktureret med relations arbejde i forhold til børnefællesskaber 
Børnehuset er optaget af ude liv på baggrund af omgivelserne, der rummer mange udflugtsmuligheder 
og gåture i nærområdet 
Der er fokus på fællesskabet mellem Børnehus, SFO og skole, og der arbejdes efter en sammenhæng 
mellem tilbuddene 

Fysiske rammer 

Ude og inde 
Faciliteterne på skolens område bruges samt egen legeplads.  
Udearealerne på begge sider af hegnet benyttes.  
Herudover er der inspirerende natur i Børnehusets baghave i form Hvolris bakker  
Børnene bliver motoriks udfordret i det ujævne terræn   
Børnehuset er ikke en nybygget Institution, men har rummelige forhold via brug af både SFO og skolens 
lokaler    
Lige nu er der et ønske om lyddæmpning i Børnehuset. Børnehuset forelægger bestyrelsen sine ønsker 
Der er gode uden dørs faciliteter der fungere som en naturlig del af den pædagogiske hverdag 

Psykiske rammer 

 Hvornår er der sidst udarbejdet en APV? 
Sikkerhed ( f.eks. forebyggelse af ulykker, røgfrie miljøer, sikkerhedskrav til legetøj, befordring) 
Hygiejne (  f.eks.:hvad gør I for at opretholde og sikre en god hygiejne blandt børn og personale?) 
Der er sidst udarbejdet en APV i 2016  
Der har været et fokus på modtagelse af legetøj, hvor Børnehuset på et tidspunkt fik en del af venlige 
sjæle, hvor det blev til mere end man havde brug for. Nu er der en kultur hvor folk er venlige til at spørge 
inden de kommer med noget, for at undgå at Børnehuset blev til en genbrugsstation.  Børnehuset har 
krav til SE mærkning og ordentlig kvalitet 
Der er faste rutiner omkring håndvask og børnene er gode til at vaske hænder. Hygiejne er indarbejdet 
som en naturlig kultur i det pædagogiske arbejde  
Der er sæbeautomater og papirservietter og håndsprit til de voksne 



   

Der er ikke et hæve sænke bord i forhold til bleskift. Der er generelt få eller ingen blebørn. Der er trap-
pestige til pusleplads som børnene benytter, ligesom personalet tager hensyn til hinanden og er op-
mærksomme på løft mv.    

Pædagogiske rammer 

Hvordan er jeres pædagogiske struktur? 
Der er aldersintegreret grupper, fordelt på to grupper: Græshopper og myrer 
Børnene er ligeledes inddelt i to spisegrupper 
Der er gruppetid hver formmiddag, som starter med formmiddagsmad, herefter aktiviteter, frokost og le-
geplads 
De to gruppers fordeles sådan at den ene er i børnehaven den anden er i gymnastiksalen – hvor der 
skabes rum til leg, fællesskaber og læring 
Der tages pædagogiske tematikker op og tilrettelægges emner, relateret til aktuelle muligheder f eks. 
årstid m.m. Der har f. eks været arbejdet med emnet: hvad betyder vinter, når dyr og planter går i dvale.  
Der arbejdes efter at børnene tager ejerskab i de pædagogiske rammer de voksne opstiller 
Der afholdes P. møder 4 x om måneden og stuemøder hver uge. Hver 3. møde er sammen med SFO  

Pædagogisk praksis i forhold til den pædagogiske læreplan 

 Hvordan arbejder I med de 6 læreplanstemaer? 
Hvordan arbejder I  med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø? 
Der arbejdes efter en paraply model hvor der er et overordnet tema f eks. Kulturelle udtryksformer. Her-
under indarbejdes de øvrige læreplanstemaer, som indsatser under det overordnede tema. Der arbej-
des projektorienteret med fokus på processer i forløbene 
Det seneste projekt Kunst og kultur projekt, deltog SFO og Børnehave. Der blev hold fælles fernisering 
Projektet var kunst af børn, for børn, til børn 
Der har også været arbejdet med et eventyr tema: Klods Hans, hvor fire læreplans temaer indgik. Det 
var sprog, kulturelle udtryksformer, sociale kompetencer og barnets alsidige personlige udvikling. 
Her var mellem og førskolebørnene en samarbejdende gruppe. Denne organisering for at styrke fælles-
skabet på de forskellige årgange, derudover et pædagogisk hensyn til forskellige tilgange, afhængig af 
om man er tre år eller seks år 
Børnehuset tager på Koloni 1 x årligt, her indarbejdes også læreplansarbejde i den aktuelle kolonitur 
Derudover arbejder Børnehuset med en årsplanlægning i form af et årshjul  
 

Mål, planlægning, dokumentation og evaluering 

Hvordan arbejder I  med målformuleringer, dokumentation og evaluering af den pædagogiske praksis? 
Børnehuset arbejder med Smtte-modeller i relevante sammenhænge. Smtte modellerne udarbejdes på 
Personale møder 
Der dokumenteres via opslagstavler, ophæng på vægge, i børnenes mapper og udstilling af ting fra pro-
jekter. Der er inddragelse af børnene 
Udover at benytte smtte modeller som dokumentation oplever personalet også at de er gode til at give 
hinanden kritisk feed back, der kan bidrage til at kvalificerer den pædagogiske praksis 
Der har i det forgangne år været en personalemæssig udfordring, med to faste personaler på barsel og 
fire forskellige barselsvikarer ind over. Det har været et krævende år, hvor medhjælpere har stået som 
de faste ansvarlige, sammen med de nye barselsvikarer. Der er blevet talt åbent om situationen og for-
ældre har meldt tilbage at de oplevede at børnenes trivsel var uberørt 
Der har været god sparring i personale gruppen. Personalegruppen er også meget forskellig, hvor der 
arbejdes både spontant, reflekteret og kreativt til inspiration for hinanden 
Det er fire engagerede mennesker 
Børnenuset er koblet til Skole intra  
 

Sprogvurderinger 

På hvilken måde udfører I sprogvurderinger? Hvordan arbejder I med sprog i det daglige? 
Fast pædagog på opgaven de tre årige og førskolebørnene 
Der foretages en sprogscreening på alle treårige og femårige 
Ved tremåneders samtale tales der med forældre ud fra sprog vurderingen 
Herudover arbejdes der med materialet i TOPI 
Der er OBS på den fokuserede indsats ved de børn der har behov 

Børn med særlige behov 



   

Hvordan arbejders der med børn med særlige behov?  Særlige procedurer/systematik? Hvordan opspo-
rer I de børn? 
Der arbejdes efter retningslinjerne i TOPI to x årligt  
Børn drøftes fast på stuemøder hver anden uge. Her opspores børn der er i mistrivsel, eller har brug for 
en særlig indsats 
Eller er der et fast punkt der hedder børn på personalemøder  
Børnehuset involverer forældre og arbejder efter mottoet at have et stærkt og tæt samarbejde med for-
ældrene 
Børnehuset bruger læsevejleder fra skolen  
Der bruges det lærende materiale – legeøen hop ombord og kaptajn Karlsen  

Anerkendelse og inklusion 

Hvordan arbejder I med anerkendelse og inklusion? 
Der arbejdes struktureret med inklusion og anerkendelse, hvor Børnehuset har lavet mindre legegrup-
per, der tilgodeser det enkelte barn i fællesskabet. Børnehuset ønsker at alle børn skal være del af fæl-
lesskabet og oplever at legegrupperne gør det nemmere at være del af det lille og det store fællesskab.  
De voksne er aktive i børnenes lege, for på denne måde, at give dem de ord, de ikke helt har automati-
seret endnu 
Pædagogerne laver også relations grupper hvor der tales med børnene om hvordan man taler sammen, 
hvordan man er gode venner, hvordan samværsformen er. Dette med henblik på give dem nogle gode 
værktøjer  
Børnehuset kan benytte AKT lærere fra skolen  
Børnehuset betragter trivsel som det ene ben og læring som det andet ben i Institutionen 
Der benyttes Trin for trin og fri for mobberi materialet 
Der arbejdes med Trin for trin som et fast forløb med førskole gruppen 
Der er en god omgangstone 
Børnehuset har kendskab til Marte Meo metoden 
Leder er uddannet i ICDP- Internatonal childhood develoment program der har fokus på samspils te-
maer og video analyse 
 

Overgange 

Hvordan arbejder I med overgange?  

Der er en naturlig overgang fra Børnehave til skole  
Der arbejdes med TOPI 
Overgangssamtaler fra dagpleje til børnehave, hvor leder dagpleje pædagog, børnehavepædagog og 
forældre deltager 
De private dagplejere har deres eget skema 
De kommunale dagplejere bruger TOPI 
Der er overgangs besøg til andre skoler, hvis der er nogle børn der ikke skal fortsætte i Bjerregrav fri-
skole 
Overgangen fra børnehave til SFO er helt naturlig 
 

Det tværfaglige samarbejde 

Hvad er der af tværfagligt samarbejde, og hvordan fungerer det? 
Fungerer fint, meget tilfredsstillende med den samme psykolog – godt og tæt samarbejde 
Superhjælp fra PPL 
God kontakt til familieafdelingen i kommunen 
Gennemgående et rigtig godt og tilfredsstillende samarbejde  
 

Kurser og efteruddannelse 

Hvilke planer og muligheder er der? 
Leder har et ønske om at hele personalegruppen uddannes i ICDP- Internatonal childhood develoment 
program med fokus på samspils temaer video analyse, for at give hele personale gruppen et fagligt løft, 
med fælles sprog og fælles tænkning  
Derudover vil Børnehuset arbejde med udvidet kollegial sparring 
En Pæd. har været på sprogkursus og har deltaget i netværksmøde på sprogskolen. Her er der faglig 
sparring. Ellers er pædagogen med i en Facebook for sprogpædagoger i Viborg Kommune 
Børnehusets personale og leder vil gerne blive klogere og hele tiden udvikle den pædagogiske  



   

Leder har været på et grundlæggende lederkursus i efteråret. Det er på sigt påtænkt at leder skal tage 
Diplom uddannelse 

  Forældresamarbejde 

Den daglige kontakt 
Forældresamtaler 
Forældremøder 
Forældrearrangementer 
Børnehuset har daglig kontakt med forældrene 
Der afholdes en tre måneders samtale efter barnets opstart i Institutionen 
Herudover en midtvejssamtale og en førskolesamtale 
Der afholdes samtaler ved børn i gul og rød position i TOPI  
Eller afholdes der samtaler ved behov 
Der er to x årligt et fællesmøder med SFO  
Der har været eksterne oplægsholdere ude og holde oplæg f eks et oplæg om fællesskaber der hed 
voksens verden og børns verden 
Traditioner i Børnehuset: 

 Forårskoncerten 

 Spis sammen aften – forældre 

 Skolefesten 

 Sommerfesten 

 Adventsfest – julehygge 

 Bedsteforældre 

 Dragedag 

 Læse arrangementer  

 Koloni – kaffe 

 To arbejdsdage – vedligehold 

 Åbent hus – planlagt sammen med forældreråd 
 

”Lys i øjnene” 

Hvordan efterlever i Viborg Kommunes Børne og Ungdomspolitik – især for dagtilbudsområdet? 
Kender til politikken og vil bruge den som afsæt i arbejdet med læreplaner 
 
 

Øvrige forhold? 

Ingen  
 
 
 

Opsamling/ evaluering på dialogen 

Børnehaven er i fortsat pædagogisk udvikling og der skal udarbejdes en ny læreplan, hvor børnemiljø 
indarbejdes 
Samarbejdet med skolen fungere godt og man benytter hinandens ressourcer  
Forældresamarbejdet fungere godt med opbakning og deltagelse i arrangementer og arbejdsdage 
Det har været en behagelig samtale, der har sat gang i spændende refleksioner  
En Informativ dialog, hvor børnehuset føler sig forstået og forstyrret 
 

 


