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2  Tilsyn 2022/23 
2.1.1 Kommunens formål med gennemførelse af tilsyn 
 
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at føre tilsyn med kommunens daginstitutioner jf. §5 i 
Dagtilbudsloven.  
 
Formålet er at sikre, at indholdet; herunder det pædagogiske indhold jf. § 5a og § 5b, samt den måde, 
opgaverne udføres på; herunder at de rammer og eventuelle prioriterede indsatser, der er fastsat efter 
§3a, stk. 2, efterleves.  
 
Samtidig har kommunen interesse i, at alle børn og forældre møder dagtilbud af høj kvalitet, hvor det at 

være barn har værdi i sig selv. Vores børn har ret til at deltage aktivt i sunde fællesskaber, hvor de 
trives, udvikler sig og bliver så dygtige de kan. 
 

 

2.1.2 Kommunens beskrivelse af øvrige rammer for tilsynet med 

hensyn til frekvensen for tilsyn og om der både føres anmeldte og 
uanmeldte tilsyn 

 
Vi henviser her til vores tilsynsmodel på www.viborg.dk under service og selvbetjening for børn, unge og 
familie. 

 

 

2.1.3 Kommunens beskrivelse af anledning, fokus og formål med det 
aktuelle tilsyn eller tilsynsrunde 

 
Det aktuelle tilsyn er et anmeldt tilsyn, som føres hvert andet år. Det pædagogiske fokus ved tilsynet 
2022/23 er: 
 

 
Læring 

 
• Læring og udviklingsmuligheder i hverdagen 

 
• Rammesætning og vejledning 

 
• Bevægelse og det pædagogiske personale som rollemodeller 

 
• Natur og science 

 
 

 
Dannelse og børneperspektivet 
 

• Medbestemmelse og børneperspektiv 

 
• Børns fysiske, psykiske og sociale trivsel 

 
Derudover føres der tilsyn med dagtilbuddets rammebetingelser jf. nedenstående rapport 
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2.1.4 Rammesætning af tilsynet i dagtilbuddet 
 
Det anmeldte tilsyn opstartes med et kontrakteringsmøde for leder og forældrebestyrelsesformand, hvor 
tilsynsenheden rammesætter og forventningsafstemmer den kommende tilsynsrunde. 
 
Herefter følger en dataindsamling, som består af både kvantitative og kvalitative data, fx lederens 
besvarelse af et spørgeskema, tilsynsførendes observation af dagtilbuddets pædagogiske praksis, 
dagtilbuddets pædagogiske læreplan samt inddragelse af skriftlig dokumentation fra forrige tilsyn. 

 
Tilsynsmødet anses også som en del af dataindsamlingen, hvor forældrebestyrelsesformanden, leder og 
personalerepræsentanter præsenteres for tilsynets observationer og analyse og hvor dagtilbuddet har 
mulighed for at perspektivere tilsynets analyse. 
 
Tilsynet anvender redskabet KVALid i kvalitetsanalysen. KVALid tager afsæt i Det pædagogiske grundlag i 
den pædagogiske læreplan. 
 
Det anmeldte tilsyn munder ud i en tilsynsrapport, som offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside. 
 
I de private institutioner følger tilsynsenheden op på det anmeldte tilsyn hvert halve år, hvoraf et af 
tilsynene er uanmeldt. 
 
Læs mere på www.viborg.dk. 
 

 

2.1.5 Primære opfølgningspunkter fra forrige tilsyn 
 
Tilsynet den 6. oktober 2020 gav anledning til følgende anbefalinger til videreudvikling af praksis: 
 
Det pædagogiske læringsmiljø 
 

• Forskellige organiseringsformer med henblik på alle børns deltagelsesmuligheder, samt 
læringsmuligheder. 

 
• Børneinitieret leg og det pædagogiske personales rolle. 

 
• Balance mellem vokseninitierede og børneinitierede aktiviteter; særligt fokus på overstyring. 

 
• Fyraftensmøde med private dagplejere vedr. sprog 

 
• Konfliktsituationer blandt børnene – nysgerrighed på, hvad de voksne gør? 

 
• Spisesituation – fysisk placering af den voksne 

 
• Mål- og evalueringskultur – det klare ”hvorfor?” 

 

 
Opfølgning på tilsyn den 12. april 2021gav anledning til følgende: 
 

• At der sættes fokus på at blive bedre til at beskrive målet med pædagogiske aktiviteter og hvorfor 

der igangsættes aktiviteter som fx påsketraditioner, samler affald på gåture etc. 
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3  Strukturel kvalitet 
 
Strukturel kvalitet kan forstås som de rammer og forhold, som den pædagogiske praksis arbejder inden 
for, og som er påvirket af økonomi, organisering, ledelse mm. i dagtilbuddet. 
 
Ud for hvert spørgsmål skal der afgives et svar som enten er et antal eller ved at benytte ja/nej. Der kan 
ligeledes noteres eventuelle bemærkninger. 
 

 

 

3.1 NORMERING, ORGANISERING OG GRUPPESTØRRELSE 
 
Normering og gruppestørrelse behandles ofte sammen i forskningen i dagtilbud på området, men der 
bruges ikke en ensartet måde at udregne normering på. Med normering menes her forholdet mellem 

antal voksne og antal børn. Når vi taler om høj normering, mener vi høj personaletæthed – dvs. få børn 
pr. voksen. Gruppestørrelse er organiseringen af børnene inden for en given normering og kan både 
omhandle fx antal børn på en stue, antal børn i en specifik aldersgruppe eller gruppesammensætningen i 
forbindelse med særlige aktiviteter. 

 

3.1.1 Normering 
Hvor mange voksne er der pr. barn i dagtilbuddet? 

 
• 1:6 

 

 

3.1.2 Organisering af børnegruppen 
Hvordan er dagtilbuddets børnegruppe organiseret? (funktionsopdelt, aldersopdelt, opdelt på andre 
måder) 
 
Kommentarfelt til leder: 
 
Børnegrupperne er opdelt i 3 grupper. Spirrevipperne er de yngste, Spradebasserne er mellemgruppen 
og Spilopperne er de ældste (før-skole-gruppen). Alle børnene er sammen fra kl. 6.15 til ca. 8.30. Fra ca. 
8.30 er der formiddagsmad for de børn, som har lyst. Fra kl.9.00 er grupperne opdelt til samling, 

aktiviteter, madpakke indtil ca. 11.30, hvor alle børn igen er sammen på legepladsen. Kl. ca. 14 bliver 
alle børn tilbudt eftermiddagsfrugt, men det er frivilligt og de må sætte sig hos dem de har lyst til. 
 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 

 
Ingen bemærkninger 
 

 

 

 
Er der behov for at ændre på organiseringen af børnegruppen? 
 
Kommentarfelt til leder: 
 
Nej - det fungerer rigtig godt, at grupperne er aldersopdelt - primært om formiddagen og fælles om 
eftermiddagen. 
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Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
Ingen bemærkninger 
 

 

 

 

3.2 FYSISKE RAMMER 
Dagtilbuddets fysiske rammer defineres af dets inde- og udemiljø, dvs. bygninger, indretning af 

indendørs og udendørs rum, interiør samt genstande, legetøj og legeredskaber. Dagtilbuddets fysiske 
rammer tænkes ofte som en given og statisk størrelse, men megen forskning peger på de fysiske 
rammer som en dynamisk størrelse, dvs. rammer, der ændrer sig eller skifter mellem at fungere som 
ramme for forskellige aktiviteter. Flere studier belyser, hvorledes de fysiske rammer bliver en 
betydningsfuld strukturel faktor for kvalitet i dagtilbud, og hvordan tilrettelæggelsen af disse kan 
anvendes aktivt til at strukturere praksis og børns aktiviteter (Christoffersen et al. 2014). 
 

 

3.2.1 Bygninger og vedligehold 
Var der bemærkninger til bygningerne ved seneste bygningsgennemgang? 
Skriv dato for seneste bygningsgennemgang. 
 
Kommentarfelt til leder: 
 
28.4.2021. Nej 
 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
Ingen bemærkninger 
 

 

 
Er der behov for at gøre en ekstra indsats i forhold til vedligeholdelsen af bygningerne? 

 
Kommentarfelt til leder: 
 
Nej, det er der ikke, da første spadestik til et nyt Børnehus bliver taget til august 2022. 
 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
Ingen bemærkninger 
 

 

 

3.2.2 Legepladssikkerhed 
Var der bemærkninger til sikkerheden ved seneste legepladsinspektion? 
Skriv dato for seneste legepladsinspektion. 
 
Kommentarfelt til leder: 
 
Inspektion d. 28.4.2021 
Ja, men er udbedret 
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Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
Ingen bemærkninger 

 

 

 

 
Er der behov for at gøre en ekstra indsats i forhold til at arbejdet med sikkerhed og sikring af 
dagtilbuddets legearealer? 

 
Kommentarfelt til leder: 
 
Nej - vi har fået en pedel, som er opmærksom og handler på henvendelser fra personale/ledelse vedr. 
reparationer. 

 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
Ingen bemærkninger 
 

 

 

3.2.3 Brandsikkerhed 
Var der bemærkninger til sikkerheden ved seneste brandinspektion? 
Skriv dato for seneste brandinspektion 
 
Kommentarfelt til leder: 
 
26.10.20. Ja, men er udbedret. 
 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 

 
Ingen bemærkninger 

 

 

 
Er der behov for at gøre en ekstra indsats i forhold til arbejdet med forebyggelse og reaktioner i tilfælde 
af brand? 
 
Kommentarfelt til leder: 
 
Nej. Der bliver 2 gange om året afholdt 2 evakueringsøvelser - varslet og uvarslet. 
 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 

 
Ingen bemærkninger 
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3.3 UDDANNELSE, EFTERUDDANNELSE OG 
PERSONALESTABILITET 

 
Betydningen af, om dagtilbudspersonalet er uddannet eller uuddannet, har været genstand for flere 
undersøgelser. Under dette tema beskriver vi, hvad forskningen siger om betydningen af personalets 
grunduddannelse, deres løbende uddannelse og træning i dagtilbuddet samt betydningen af 
personalestabiliteten i et dagtilbud. Med personalestabilitet tænkes der på, hvorvidt der er stort 
sygefravær i en personalegruppe eller stor udskiftning af medarbejdere i et dagtilbud. 
 

 

3.3.1 Uddannelse og efteruddannelse 
 
Fordel dagtilbuddets medarbejdere med hensyn til relevant pædagogiske uddannelse. 
 
Antal uddannede pædagoger 

• 4 
 
Antal uddannede pædagogiske assistenter 

• 2 
 
Antal personaler med pædagogisk grunduddannelse (PGU) 

• 0 
 
Antal pædagogstuderende 
 

• 0 
 
Antal pædagogiske assistentelever 
 

• 0 
 
Antal ikke-uddannede personaler med pædagogiske opgaver 

 
• 1 

 

 
I hvilken grad oplever du, at fordelingen mellem pædagogisk uddannede og pædagogisk ikke-uddannede 
er passende? 
 
Ud fra at vi er en lille børnehave, synes jeg er det er luksus med kun én ufaglært medarbejder 
 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
Ingen bemærkninger 
 

 

 

 

3.3.2 Personalestabilitet 
Hvor mange opsigelser har der været det sidste år? 

 
Ingen 
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Er der behov for at gøre en ekstra indsats for at nedbringe antallet af opsigelser? 

 
Nej 
 
Hvad er det seneste års fraværsprocent? 
 
Det har været højt, pga. Corona, alvorlig sygdom i nærmeste familie, operation o. lign. Vores system kan 
ikke udregne fraværsprocent, men det bliver udregnet manuelt 2 gange årligt. 
 

 
Er der behov for at gøre en ekstra indsats for at nedbringe sygefraværet? 
 
Det tænker jeg ikke, da fraværet skyldes sygdom i forbindelse med corona, samt senfølger. Desuden har 
der været operationer og kritisk sygdom hos nærmeste familie. 

 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
Ingen bemærkninger 
 

 

 

3.3.3 Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentant og 
arbejdsmiljørepræsentant 

 
Arbejder I struktureret med medarbejderinddragelse i ledelsen af institutionen? 
 
Vi har et SU, hvor der hvert år vælges en medarbejderrepræsentant fra Børnehuset. I bestyrelsen har vi 
to medarbejderrepræsentanter - én som repræsenterer SFO og én der repræsenterer børnehaven. 
Desuden har børnehaven et forældreråd, hvor der også er valgt en 
medarbejderrepræsentant. Kommunens personalepolitik inddrages ikke i ledelsen af dagtilbuddet, 
Bjerregrav Friskole og Børnehus har 
lavet sin egen. Vi opfylder ikke kravet til at kunne have´ vores egen TR for BUPL. AMR for Børnehuset er 
valgt af ansatte på friskolen og i Børnehuset. 
 

 
Afsættes der timer til tillidsrepræsentantarbejde i institutionen? 
 
Vi har ingen i børnehaven, men findes på skolen. 
 

 
Afsættes der timer til arbejdsmiljørepræsentantarbejde i institutionen? 
 
AMR er ansat på skolen og har timer til arbejdet. 

 

 
Afholdes der årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 
 
Ja, men i forbindelse med de sidste 2 år har det været svært af holde pga. Corona - er bagud, men er 

startet op igen i år. 
 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
Ingen bemærkninger 
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3.3.4 Førstehjælp 
 
Har personalet i dagtilbud taget førstehjælpskursus/genopfrisknings-kursus indenfor de seneste to år? 
 
Ja - sidst august 2020 
 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
Ingen bemærkninger 
 

 

 

3.4 ANDRE RAMMEVILKÅR 

3.4.1 Mad og måltider 
Fremmer I aktivt børnenes viden om sund mad? 
 

 
Ja. 
Børnehaven tilbyder kun morgenmad. De fleste børn spiser morgenmad hjemmefra eller har selv noget 

med. Der er ikke udarbejdet en handleplan for mad og måltider. Før Corona blev der hver måned afholdt 
en Smør-Selv- Dag. Målet med denne dag, er fokus på selvhjulpenhed, spejling i de andre børn. Hvad 
spiser de? hvad kan de godt li´ osv. Børnene medbringer hver dag formiddagsmad, madpakke og 
eftermiddagsfrugt. Desuden medbringer alle børn deres egen drikkedunk med vand. 
Under måltiderne snakker vi om sund/usund mad. 
 

 
Inddrages forældrene i dagtilbuddets mad- og måltidspolitik? 
 
Vi har ingen mad og måltidspolitk, men er løbende blevet drøftet på forældrerådsmøder, som ikke har et 
ønske om sådan en politik. Desuden er vi en lille børnehave og hvis vi har ønsker/spørgsmål til et barns 

madpakke så har vi dialogen med de pågældende forældre. 
På et forældremøde har vi haft en diætist, som gav oplæg om den sunde og varierede madpakker. 
 

 
Er der udfordringer med usund kost i dagtilbuddet og brug for at gøre en ekstra indsats omkring mad og 

måltider? 
 
Nej 
Der hvor det er relevant tager vi en snak med de aktuelle forældre. 
Som noget nyt, må børnene selv bestemme rækkefølgen af, hvad de spiser først fra deres madpakker, 

som er med stor succes. Der er ingen konflikter under måltidet og det viser sig, at børnene også spiser 
rugbrød o. lign. bagefter. Spiser de ikke brød, er årsagen som regel, at der er for mange lækkerier i 
madpakken, hvorefter vi indgår i dialog med forældrene om at reducere disse (forældrene har hermed et 
medansvar), hvorefter rugbrødet bliver spist. 
 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
Når det er en del af jeres pædagogik, at I taler med børnene om sund/usund mad under måltidet, kan I 
med fordel beskrive det I jeres læreplan fx hvordan I definer i sund og usund mad? hvad ønsker I 
børnene skal vide eller lærere og eksempler på hvordan taler I med børne om det? 
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3.4.2 Hygiejne 
 
Har dagtilbuddet formuleret hygiejnerutiner med henblik på at reducere sygdomme og infektioner og 
inddrages forældrene i disse, fx ved at emnet tages op på bestyrelses- og forældremøder? 
 
Nej. 
Alle børn skal vaske hænder når de kommer i BH og inden de skal spise. De skal også vaske hænder, når 
de har været på toilet. De opfordres til at hoste/nyse i ærmet og ikke i hænderne. Hvert år deltager hele 

børnehaven i Hygiejneugen. Der hænger billeder på badeværelserne på, hvordan de skal vaske hænder 
og der er altid et personale med på badeværelserne, som kan guide og give anvisninger - også med en 
vaske hænder sang. På ture ud af huset bruges der vådservietter og håndsprit. Der er også blevet givet 
konkrete eksempler til børnene, ved hjælp af vand, stødt peber og sulfo, hvorfor det er vigtigt at vaske 
hænder. 
 

 
Er der behov for at gøre en ekstra indsats omkring arbejdet med hygiejne? 
 
Nej 
 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
I kan med fordel beskrive jeres pædagogik omkring hygiejne i jeres pædagogiske læreplan. 

 

 

 

3.4.3 Skoleudsættelser 
 
Er antallet af skoleudsættelser i det forløbne år tilfredsstillende? 
 
Ja - p.t. har vi ingen, men ét barn er under lup. 
 

 
Beskriv de overvejelser der ligger til grund for eventuelle skoleudsættelser og hvilke tiltag der 
igangsættes på den baggrund. 

 
Der har været betænkeligheder i.f.t et barn. Vi har udarbejdet en handleplan i samarbejde med PPL og 
forældre og der har løbende været afholdt fællesmøder med forældre, PPL (neuropsykolog, fysioterapeut, 
ergoterapeut), socialrådgiver, skoleleder, afdelingsleder for BH og stuepædagog. 
 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
Ingen bemærkninger 
 

 

 

3.4.4 Magtanvendelser 
Har personalet den nødvendige viden om retningslinjerne for magtanvendelse på dagtilbudsområdet? 
 
Ja. 
Da personalet har manglet viden omkring hvad en magtanvendelse er, har jeg holdt et oplæg om 
magtanvendelse på en pædagogisk dag, da det ikke var muligt at finde nogen, som kunne/ville fra 
kommunen. Jeg tog bl.a. udgangspunkt i BUPL´s retningslinjer. 
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Har dagtilbuddet været i særlige situationer, hvor magtanvendelse er anvendt? 
 
Der er blevet brugt magtanvendelse én gang for ganske nylig i forbindelse med et barn, som ikke ville 
vaske hænder. Magtanvendelsen er beskrevet skriftligt. 
 

 
Er der behov for at gøre en ekstra indsats i forhold til at mindske magtanvendelsen i institutionen? 
 
Det synes jeg ikke. 

 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
Ingen bemærkninger 
 

 

 

3.4.5 Økonomi 
 
Var der bemærkninger til økonomien ved seneste budgetgennemgang? 
 
Ja 
Vi har brugt mange vikartimer ifm. Corona, senfølger af Corona, alvorlig sygdom i nærmeste familie, 
operationer osv. Lige efter sommerferien er der for mange ansatte i.f.t antallet af børn. De overskydende 
timer bliver bl.a. brugt til at et personale følger den nye 0 kl. i 4 uger. Det er i disse måneder, at der 
kan/skal spares på vikarbudgettet. 
 

 
Er der behov for at gøre en ekstra indsats i forhold til styre dagtilbuddets økonomi? 
 
Jeg følger op på det hver måned og vikarbudgettet kan være svært at spare på i den første halvdel af 

året, hvor der er mange børn. Efter sommerferien er der færre børn og i denne periode, bliver der sparet 

på vikartimer. 
Har budgetopfølgning med skoleleder hver 3 mdr. 
 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
Ingen bemærkninger 
 

  



   

  13 

   

4  Proceskvalitet 
4.1 Evaluerende pædagogisk praksis 
 
I hvilken grad er dagtilbuddet opmærksomme på disse udvalgte dimensioner, når den pædagogiske 
praksis evalueres: 
 
Evaluere sammenhængen mellem de pædagogiske læringsmiljøer og børnenes trivsel, læring, udvikling 
og dannelse. 

 
I høj grad 
På vores personalemøder er der et fast pkt. med "evaluering af den styrkede læreplan" Alle kommer med 
konkrete eksempler fra vores hverdag med udgangspunkt i f.eks. Børnesyn, Dannelse og 
børneperspektiv, leg, læring, børnefællesskaber. 
Desuden bliver børnene (de store og mellemgruppen) interviewet i.f.t til deres trivsel i børnehaven for at 

sikre, at børnenes trivsel stemmer overens med TOPI. 
Der bliver også løbende lavet videooptagelser af samlinger, på legepladsen osv. Giver et godt indblik i om 
der er noget vi overser eller gør særlig godt. 
Vi bygger vores dagligdag op omkring trygge læringsmiljøer, hvor børnene får tilbudt forskellige 
aktiviteter, planlagte aktiviteter, spontane aktiviteter og genkendelige aktiviteter. Vi forsøger at skabe 
rutiner som understøtter børnenes brede læring herunder også deres nysgerrighed, robusthed, 

selvhjulpenhed, skaberlyst og selvværd og bevægelse indenfor og på tværs af lærerplanstemaerne. 
Læringsmiljøet tilrettelægges altså således, så det tager hensyn til såvel det enkelte barn, som 
børnegruppens sammensætning, forudsætninger, interesser og behov. I Bjerregrav børnehave bruger vi 
de pædagogiske lærerplaner, som et pædagogisk redskab som understøtter, at vi får skabt trygge 
pædagogiske og udviklende læringsmiljøer for børnene, så det danner grundlag for børnenes læring, 
trivsel, dannelse og udvikling. Omkring klokken 09.00 starter vi dagen ude i de enkelte grupper, med 
samling i egen gruppe, hvor dagsplanen med piktogrammer gennemgås. I denne dagsplan indgår 

planlagte aktiviteter som eks. ture ud af huset, kreative projekter, bevægelse, fordybelses temaer. Vi 
vægter ofte at kører vores temaer og projekter over længere tid, så læringen sker og opstår på flere 
niveauer inden for samme tema. Når der køres et længere varende tema/projekt, vil der både være 
aldersopdelt og aldersintegreret læringsmiljøer. Endvidere skal de voksne gøre sig overvejelser om et 

pædagogisk læringsmiljø i aktiviteter, så det understøtter børnegruppens kropslige, sociale, emotionelle 
og kognitive læring og udvikling. Tryghed fordrer trivsel og positiv læring. 
Vi drøfter løbende den pædagogiske praksis - f.eks. er vores struktur i dagligdagen tydelig nok? hvordan 

kan den gøres endnu bedre for børnene? - til samling? på legepladsen? osv. 
 

 
Justere praksis ud fra evalueringens resultater. 
 
I høj grad 
Vi er hurtige, til at få handlet på det, som ikke virker - nok også for hurtige, så det ikke bliver drøftet 
ordentligt igennem inden det sættes i værk, da det ikke altid kan vente til næste personalemøde. Til 
gengæld bliver det altid dagsordensat på førstkommende personalemøde. 
F.eks. stod vi i en situation, at når børnene skulle på badeværelset inden mad for at vaskehænder og 

tisse, så var der børn, der skulle overtales til at gå på badeværelset, blev kede af det, børn skubbede 
hinanden osv. 
Med udgangspunkt i børnenes reaktioner og udtalelser ændrede vi det, så de små nu kommer først på 
badeværelset, men ikke samtidigt. Herefter mellemgruppen og de store benytter et andet toilet i SFO'en. 
 

 
Evaluere den justerede praksis. 
 
Vi er ikke gode til at gøre det i strukturerede rammer, men snakker om det på legepladsen, stuemøde 
eller på personalemøderne 
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Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
På baggrund af lederens svar, anbefales det, at evalueringskulturen styrkes, således at der er en struktur 
og systematisk i forhold til de elementer, der skal anvendes til evaluering af den styrkede pædagogiske 
læreplan. 

 

 

 

4.2 Inddragelse af forældrebestyrelsen 
 
I hvilken grad formår dagtilbuddet at inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen af og 
opfølgning på den pædagogiske læreplan? 
 
Den pædagogiske læreplan blev præsenteret på et bestyrelsesmøde, hvor vi med baggrund i denne viste 
små videoklip fra hverdagen i bh. Vi fik positive tilbagemeldinger, da det gav dem et indblik i vores 
hverdag, fremfor en masse ord. 
Vi har en hænger på evaluering og opfølgning på den pædagogiske læreplan. 
 

 
I hvilken grad formår dagtilbuddet at inddrage forældrebestyrelsen i dagtilbuddets arbejde med at skabe 
gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til skole? 

 
Forældrerådet er blevet præsenteret/ orienteret om, hvordan og hvad vi gør. Vi afholder bl.a. 
overleveringsmøder med skolen, forældre og os, hvor vi sammen med forældrene har udfyldt et 
overgangsskema, som indeholder vigtig info om barnet. 
Forældrerådet har udarbejdet en mentorordning for nye familier, hvor en fra forældrerådet tager imod og 
klæder familien på i.f.t arrangementer/traditioner osv. 
På sidste forældremøde her i marts, kom en forælder med et forslag om, at de børn, som skal være 
førskolebørn efter sommerferien, bliver præsenteret for ny garderobe, ny lokale og evt. pædagoger 
INDEN sommerferien, hvilket giver rigtig god mening, da der er børn, som holder ferie 4-5 uger. Dette er 
taget til efterretning og vil blive praktiseret efter drøftelse på et p-møde, hvor planlægning skal 
udarbejdes. 
 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
På baggrund af lederens besvarelse, skal bestyrelsen inddrages i evaluering og opfølgning på den 

pædagogiske læreplan. Det anbefales, at inddragelsen af bestyrelsen i udarbejdelse, evaluering og 
opfølgning op den pædagogiske læreplan systematiseres, som en del af dagtilbuddets evalueringskultur. 
 

 

 

4.3 Det fysiske læringsmiljø inde og ude   
 
I hvilken grad anvendes børnenes legeindhold og optagethed som pejlemærker for indretningen af det 
fysiske læringsmiljø inde og ude? 
 
I høj grad. 
Den ene stue bruges ofte til særlige læringsmiljøer, da der er væghængte borde, som kan slås op. 
Samtidig er der også mulighed for at bruge hele SFO´en i formiddagstimerne. 
Udenfor har vi mange muligheder for læringsmiljøer. Vi har bækken m badebro, boldbaner, vores egen 
legeplads + SFO´ens legeplads, hvilket giver muligheder for forskellige lege/aktiviteter 
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I hvilken grad er der skabt plads til leg i både større eller mindre fællesskaber? 
 
I høj grad 
Om formiddagen kan legen være i egne grupper eller en gruppe vælger at gå ned i Frugtlunden, hvor der 
er legeplads o. lign. Om eftermiddagen kan man på legepladsen lege både i små fællesskaber (i 

madpakkehuset, i legehuse, tippiteltet) På legepladsen er der om eftermiddagen lavet legezoner med 3-4 
forskellige aktiviteter med udgangspunkt i hvad der lige interesserer børnene. Den ene zone er altid en 
KREA-aktivitet, hvor der altid er en voksen. De andre zoner er aktiviteter, som ikke kræver 
voksenstyring. 
Har man brug for de større fællesskaber har børnene mulighed for at lege på SFO´ens område med egne 
kammerater, men også lege sammen med de store børn fra 0-3 klasse, hvor der ofte også er søskende. 

Her der bandebane, multibane, cykelbane, Spacenet osv. 
 

 
I hvilken grad har børnehuset indrettet stilleområder, hvor børnene kan være i ro? 
 
I høj grad 
Vores Krea rum kan bruges til en lille gruppe, som har brug for ro- bliver bl.a. brugt til at sidde med 
modellervoks eller små kreative projekter, da døren kan lukkes. Nogle gange tager en pædagog nogle få 
børn med ned I SFO´ens lokaler og leger i dukkekrogen eller lign. Om morgenen - når der er blevet lyst 
kan en lille gruppe af børn komme på legepladsen. 
Spirrevipstuen kan også bruges til en lille gruppe - f.eks. læse historie, lege med togbane osv. 
Om eftermiddagen er legepladsen delt op med legezoner. 
Om eftermiddagen er der også børn, som har brug for en pause eller et hvil inde i børnehaven enten på 
en madras, sidde og tegne, høre en lydbog eller lignende. Børnene bliver fordelt i hele børnehaven. 
 

 
I hvilken grad er de fleste materialer, legetøj og legeredskaber tilgængelige for børnene til selvstændig 
brug? 
 
I høj grad 
Vi har siden sidste tilsyn, haft fokus på, at diverse legetøj, krea ting, spil o. lign. skal være i børnehøjde 
ud fra de rammer vi har. 

 

 
Beskriv eventuelle overvejelser vedr. handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning til 
 
Vi glæder os til det nye Børnehus, hvor rammerne vil /kan blive mere børnevenligt. 
 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
Ingen bemærkninger 
 

 

 

4.4 FAGLIG LEDELSE 

4.4.1 Fastsætte en faglig retning 
 
I hvilken grad er der i dagtilbuddet fastsat en faglig retning der sikrer fælles forståelse af faglig kvalitet i 
forhold til den styrkede pædagogiske læreplan? 

 
De sekslæreplanstemaer dagsordenssættes på vores personalemøder, så vi sikrer os, at vi har været 
omkring dem alle inden for 2 år. Vi aftaler fra gang til gang, hvilket læreplanstema vi skal arbejde med. 
Der aftales et projekt og ud fra dette udarbejder hver gruppe en SMTTE-model, som tager udgangspunkt 
i egen aldersgruppe. SMTTE-modellen præsenteres herefter for hele gruppen på et personalemøde. Der 

vil være aktiviteter ud fra læreplanstemaet, som er fælles for alle 3 grupper. 
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Vi har en Marte Meo terapeut ansat, og derfor har det givet anledning til mange videooptagelser i 

dagligdagen. Marte Meo terapeuten skal på et personalemøde gennemgå/genopfriske Marte Meo 
principperne. 
Herudover har afholder vi med børneinterviews (fx "til te hos dronningen"). 
 

 
I hvilken grad er der i dagtilbuddet fastsat en faglig retning, hvor den pædagogiske læreplan er 
retningsgivende for praksis? 
 
Den pædagogiske læreplan er dagsordensat på alle vores personalemøder, hvor alle temaer bliver 

dagsorden sat på skift for at sikre, at vi får det ud af det, som vi ønsker. 
Vi laver dagsedler m. billeder til forældrene, hvor dagligdagens aktiviteter bliver beskrevet og, hvor også 
det pågældende læreplanstema indgår. 
Desuden laver vi i forbindelse med projekter, små videofilm, hvor læreplanstemaerne indgår. 
 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
Ingen bemærkninger 
 

 

 

 

4.4.2 Indhente faglig viden 
 
I hvilken grad er der i dagtilbuddet fokus på at indhente faglig viden indenfor følgende to områder: 
 
Præsentation og deling af relevant faglig viden gennem refleksion og sparring? 
 
I høj grad 
Der bliver daglig reflekteret og sparret med hinanden, men herudover foregår det på stuemøder og 
personalemøder.  
 

 
Ved at medarbejderne deler viden efter kurser og projekter og forankrer denne viden i praksis? 
 
Når medarbejdere har været på kursus (Grønne Spirer, kommunikation- den svære samtale, sprogkursus 
osv.) er det et krav, at det skal videreformidles på førstkommende p-møde. Medarbejderne skal ved 
præsentationen have´ overvejet, hvilken viden der kan være lærerigt/brugbart for netop vores hus, som 

herefter er til drøftelse/beslutning. 
 
Ny viden kan også præsenteres på pædagogiske dage. F.eks. har magtanvendelse været på som et pkt. 
 
Når et projekt er afsluttet, evalueres det på førstkommende personalemøde. 

 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
Ingen bemærkninger 

 

 

 

4.4.3 Aktivere faglig viden 
 
I hvilken grad sikrer ledelsen med disse udvalgte aktiviteter, at medarbejderne udfører deres arbejde 
med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan: 
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Via organiseret vejledning og feedback med afsæt i observationer i en faciliteret ramme? 
 
I høj grad. 
Jeg observerer, når jeg er sammen med børnene og giver løbende feedback til medarbejderne. Før MUS 
observerer jeg alle medarbejdere i.f.t deres pædagogiske praksis. 
 

 
Via en feedbackkultur, hvor ledelse og kollegaer giver hinanden feedback på observationer af det daglige 

pædagogiske arbejde? 
 
I høj grad 
Personalet er gode til at sparre med hinanden, spørge om hjælp, dagsordensætte pkt. vedr. daglig 
praksis, give feedback til den person, som f.eks. har stået i en konfliktsituation eller har håndteret en 
situation rigtig godt. Vi har aftalt, at vi hjælper hinanden og har brug for at der bliver stillet spørgsmål til 

vores praksis for at vi kan udvikle os. Er der noget der er svært/undre, går man til sin leder og får 
hjælp/redskaber til at handle. 
 

 
Via ledelsesmæssig opbakning og deltagelse i møder, kurser, planlægning og opfølgning på indsatser og 

aktionslæringsforløb? 
 
I høj grad 
Der er fuld opbakning til de fleste pædagogiske initiativer, hvor det er fagligt velbegrundet og inden for 
vores økonomiske råderum. 

 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
Ingen bemærkninger 
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5  Resultatkvalitet 
 
Det er muligt at inddrage relevante resultater i tilsynet. Spørgsmål til resultater fra følgende moduler kan 
trækkes direkte ind i spørgerammen. 
 

5.1 Sprogvurdering 3-6 
Antal sprogvurderinger fordelt på indsatsgrupper 
  

 Særlig 

indsats 

Fokuseret 

indsats 

Generel 

indsats 

Ikke placeret 

Talesproglige færdigheder 12% (2) 12% (2) 76% (13) 0% 

Før-skriftlige færdigheder 0% 17% (1) 83% (5) 0% 

 

 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2022. 
Kilde: Rambøll Sprog. 
  

5.1.1 Resultater - historisk udvikling 
Resultater for Talesproglige færdigheder opdelt på indsatsgrupper 
  

 
 

 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2022, 2021 og 2020.  
Kilde: Rambøll Sprog. 
  

Resultater for Før-skriftlige færdigheder opdelt på indsatsgrupper  
  

 
 

 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2022, 2021 og 2020. 
OBS: Vær opmærksom på at de 3-årige ikke placeres i en indsatsgruppe for Før-skriftlige færdigheder og derfor ikke 
indgår i denne visning.  
Kilde: Rambøll Sprog. 
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5.1.2 Resultater - opdelt på alder 
Resultater for Talesproglige færdigheder opdelt på indsatsgrupper 
  

 
 

 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2022.  
Kilde: Rambøll Sprog. 
  

Resultater for Før-skriftlige færdigheder opdelt på indsatsgrupper  
  

 
 

 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2022. 
OBS: Vær opmærksom på at de 3-årige ikke placeres i en indsatsgruppe for Før-skriftlige færdigheder og derfor ikke 
indgår i denne visning.  
Kilde: Rambøll Sprog. 
  

5.1.3 Resultater - opdelt på køn 
Resultater for Talesproglige færdigheder opdelt på indsatsgrupper 
  

 
 

 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2022.  
Kilde: Rambøll Sprog. 
  

Resultater for Før-skriftlige færdigheder opdelt på indsatsgrupper  
  

 
 

 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2022. 
OBS: Vær opmærksom på at de 3-årige ikke placeres i en indsatsgruppe for Før-skriftlige færdigheder og derfor ikke 
indgår i denne visning.  
Kilde: Rambøll Sprog. 
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5.1.4 Sprogvurdering 3-6 
 
I hvilken grad har dagtilbuddet kendskab til Viborg Kommunes Sprogprocedure? 

 
Lederens kommentar: 

 
I høj grad 
Vores sprogpædagoger deltager i kommunens netværksmøder under PPL-sprog. Leder deltager også 
nogle gange afhængig af tema - f.eks. tema om "stammen" 
Vi har planlagte sprogfokusmøder med vores logopæd i løbet af året. 
 

 
I hvilken grad anvendes resultaterne fra sprogvurderingerne til at justere det pædagogiske læringsmiljø? 
 
Lederens kommentar: 

 
I høj grad - resultaterne bliver brugt til at lave handleplaner på med evt. fokusområder. 

Sprogvurderinger danner også grobund for etablering af sproggrupper og særlige indsatsområder. 
 

 

5.2 TOPI 
Antal TOPI-vurderinger   
  

 TOPI-vurderinger 

Forår 2021 13 

Forår 2022 34 

"Total" 47 

 

 
Note: Figuren viser resultater for perioden Forår 2022 og Forår 2021. Data bliver kun inkluderet ved minimum 5 TOPI-
vurderinger.  
Kilde: Rambøll TOPI 
  

5.2.1 Resultater - historisk udvikling 
Fordeling af TOPI-positioner  
  

 
 

 
Note: Figuren viser resultater for perioden Forår 2022, Forår 2021 og Forår 2020. Data bliver kun inkluderet ved 
minimum 5 TOPI-vurderinger i de givne positioner. Obs: Børn med vurderingen "Vurderes ikke" medregnes ikke i 
grafen.  
Kilde: Rambøll TOPI 
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5.2.2 Resultater - opdelt på alder 
Fordeling af TOPI-positioner  
  

 
 

 
Note: Figuren viser resultater for perioden Forår 2022 og Forår 2021. Data bliver kun inkluderet ved minimum 5 TOPI-
vurderinger i de givne positioner. Obs: Børn med vurderingen "Vurderes ikke" medregnes ikke i grafen.  
Kilde: Rambøll TOPI 
  

5.2.3 Resultater - opdelt på køn 
Fordeling af TOPI-positioner  
  

 
 

 
Note: Figuren viser resultater for perioden Forår 2022 og Forår 2021. Data bliver kun inkluderet ved minimum 5 TOPI-
vurderinger i de givne positioner. Obs: Børn med vurderingen "Vurderes ikke" medregnes ikke i grafen.  
Kilde: Rambøll TOPI 
  

5.2.4 TOPI og Trivsel 
 
I hvilken grad arbejder I systematisk med TOPI trivselsundersøgelsen; herunder analysemodellen, 
handleplan/fokuspunkter og forældresamarbejde? 
 
Fra 2022 er vi igen blevet tilknyttet TOPI (vi holdt en pause i 2021), da vi synes den giver et bedre 
overblik. På de børn, som er i gule/røde positioner udarbejder stuepædagogerne en handleplan, og med 
baggrund i denne bliver forældrene inddraget, så både de og os kan hjælpe barnet bedst muligt ud fra 
bekymringsfelterne. 
 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
På baggrund af lederens besvarelse anbefales det, at analysemodellen (Se 

https://viborg.dk/media/u3jl51pm/handleplan-v1.pdf) anvendes som udgangspunkt for valg af 
handlinger og handleplan.  
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5.3 Overgange 
 
I hvilken grad arbejder I systematisk med TOPI overgangsmodellen? 
 
I høj grad. 
Vi afholder opfølgningssamtaler med forældre til førskolegruppen et halvt år før skolestart, hvor begge 

parter har udfyldt overgangsskemaet hver for sig. 
I forbindelse med overlevering til skole og SFO har forældre og kontaktpædagoger udfyldt 
overgangsskemaet, så vigtig relevant viden gives videre. Overgangsskemaet bliver også brugt ved 
overlevering fra dagplejen til børnehaven. 
 

 
Beskriv eventuelt nye tiltag, udfordringer, overvejelser 
 
Vi har som noget nyt besluttet, at vi også laver vores egen TOPI-undersøgelse, men hvor 
børneperspektivet er i højsædet. Førskolegruppen kommer til "Te hos dronningen" i foråret, hvor jeg ud 
fra nogle spørgsmål undersøger, barnets trivsel med baggrund i venskaber, dagligdagen osv. Mellem 

gruppen kommer til " Te hos dronningen" lige før sommerferien. Dette redskab er med til at synliggøre, 
om vi som pædagoger ser rigtigt i.f.t den traditionelle TOPI. Denne undersøgelse bliver også brugt til 
førskole- samtaler med forældrene og bliver videregivet til personalegruppen. 
 

 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 
Overgangsmodellerne kan findes på Viborg.dk eller via dette link 
https://viborg.dk/media/ajbbk0c3/topi_overgangsskema_skolesfo_2.pdf 
Jeres egen udgave af TOPI-undersøgelsen lyder som en spændende ide. Hvis I får det ud af det, som I 
håber, så anbefales det, at dette tiltag beskrives (hvorfor og hvordan) i jeres læreplan. 
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6  Sammenfatning 
6.1 Opsamling  
Kommentarfelt til tilsynsførende: 

 

 
Tilsynet vurderer, at der arbejdes i overensstemmelse med den lovmæssige ramme for tilsynets fokus.  
På baggrund af observation, lederens besvarelse af tilsynsskemaet, dialog og til dels dagtilbuddets 
pædagogiske læreplan, efterlades tilsynet med et positivt indtryk af, at der arbejdes med en pædagogisk 

praksis, som tager afsæt i det fælles pædagogiske grundlag og læreplanen som ramme.  
 
I tilsynets observationer ses en god pædagogiske praksis fx på følgende områder: 

 

Læring 

• Det pædagogiske personale er oftest opmærksomme på børnene. De arbejder bevidst 

med børnenes læringsmuligheder og det pædagogiske personale skaber fælles 

opmærksomhed ved at rammesætte situationer til fordybelse, som skaber mulighed for 

trivsel, læring, udvikling og dannelse 

• Det pædagogiske personale udviser glæde og begejstring i læringssituationer. Det 

pædagogiske personale motiverer børnene gennem eget engagement og interesse 

• Det pædagogiske personale sætter ofte ord på og udvider børnenes oplevelser. De 

udfordrer barnet tilpas, idet de stiller krav og tilbyder aktiviteter, som barnet har 

mulighed for at lykkes med, men samtidig lærer af og udvikles igennem 

• Det pædagogiske personale rammesætter rutiner, aktiviteter og tid til børneinitieret 

leg, så dette er afstemt efter børnenes færdighedsniveau. 

• Det pædagogiske personale giver børnene forklaringer, når de irettesættes og vejleder 

dem til, hvad de i stedet kan gøre, fx i en konfliktsituation eller i en leg. Børnenes 

perspektiver inddrages 

• Det pædagogiske personale giver børnene mulighed for udendørs bevægelsesaktiviteter 

hver dag. 

• Det pædagogiske personale forsøger at motivere børnene til bevægelse. Der bliver 

skabt fysisk rum for bevægelse indendørs som led i en vokseninitieret aktivitet 

• Der er mange naturmaterialer til rådighed og det pædagogiske personale er ofte 

udenfor i naturen sammen med børnene og taler om samt bruger naturens materialer 

og omgivelser.  

• Det pædagogiske personale taler med børnene om science og opfordrer børnene til at 

undersøge og eksperimentere. 

 

Dannelse og børneperspektiv 

• Der er balance mellem børneinitierede legeaktiviteter og relevante vokseninitierede 

pædagogiske aktiviteter, i større og mindre grupper. 

• Det pædagogiske personale anvender TOPI til at vurderer børnenes trivsel med og har 

dermed et godt kendskab til fysiske, psykiske og sociale tegn på mistrivsel og faldende 

trivsel hos børn. (læreplanen) Hvis børnehuset vurderer, at et barn har behov for det, 

handles der på det i samarbejde med forældrene.  

• Det pædagogiske personale har fokus på både børns fysiske, psykiske og sociale trivsel. 

Der arbejdes med barn-voksenrelationen – de voksne er nærværende og omsorgsfulde 

og børnene virker generelt trygge og rolige. 

 

  



   

  24 

   

6.2 Primære opfølgningspunkter 
Kommentarfelt til tilsynsførende: 
 

 
Tilsynet peger på følgende udviklingspunkter, som er drøftet med og perspektiveret af 
tilsynets deltagere fra dagtilbuddet: 

 
Dannelse og børneperspektivet: Medbestemmelse og børneperspektiv 
 

 
1. At der arbejdes videre med at få perspektiver og udsagn om dagligdagen frem fra alle børnene. 

 
2. At der arbejdes videre med at inddrage alle børns perspektiver og udsagn i processerne omkring 

planlægning og evaluering af aktiviteter, leg og rutinesituationer. 

 
3. At det gøres tydeligt, at børnenes perspektiver inddrages og at processerne er systematiske og 

velorganiseret. 

 

 

 
Opmærksomhedspunkter fra tilsynsskemaet 
 

1. Pkt. 3.1. Evaluerende pædagogisk praksis. På baggrund af lederens svar, anbefales det, at 
evalueringskulturen styrkes, således at der er en struktur og systematisk i forhold til de 
elementer, der skal anvendes til evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan. 

 
2. Pkt. 3.2 Inddragelse af forældrebestyrelsen. På baggrund af lederens besvarelse, skal 

bestyrelsen inddrages i evaluering og opfølgning på den pædagogiske læreplan. Det anbefales, at 
inddragelsen af bestyrelsen i udarbejdelse, evaluering og opfølgning op den pædagogiske 
læreplan systematiseres, som en del af dagtilbuddets evalueringskultur. 

 
3. Pkt. 4.2.4 TOPI og Trivsel. På baggrund af lederens besvarelse anbefales det, at 

analysemodellen (Se https://viborg.dk/media/u3jl51pm/handleplan-v1.pdf) anvendes som 

udgangspunkt for valg af handlinger og handleplan. 

 
4. Pkt. 4.3 Overgange. Jeres egen udgave af TOPI-undersøgelsen lyder som en spændende ide. 

Hvis I får det ud af det, som I håber, så anbefales det, at dette tiltag beskrives (hvorfor og 
hvordan) i jeres læreplan. 

 

 

 


