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Pædagogisk tilsyn i dagtilbud
Ifølge dagtilbudslovens § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtede til, at føre tilsyn med indholdet af 
dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Herunder gælder, at den pædagogiske praksis lever op til 
dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området, samt de mål og rammer som 
kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens § 3.

Tematikker i det pædagogiske tilsyn 
Tilsynet skaber et systematisk grundlag og opfølgning, der sikrer kvalitet i kommunens dagtilbud, 
gennem systematiske opsamlinger på tværs af områdets institutioner.

Tilsynets tematiske fokuseringer er udarbejdet på et evidensbaseret grundlag for, hvad der 
kendetegner kvalitet i dagtilbud: 

- Fysiske omgivelser – indendørs 
- Fysiske omgivelser – udendørs 
- Det pædagogiske læringsmiljø 
- Det sproglige læringsmiljø 
- Organiseringen af det pædagogiske arbejde 
- Arbejdet med pædagogiske læreplaner
- Faxe Kommunes aktuelle politikker indsatser – Alkoholpolitikken og Kompetencehjulet
- Personalets kompetencer
- Børneperspektiv 

Tilsynet skaber udvikling i det pædagogiske arbejde, både i det enkelte dagtilbud og på tværs af 
områdets institutioner. Ligeledes sikrer tilsynet samlet set, at udvikling af dagtilbuddene bygger på 
et systematisk og evidensbaseret vidensgrundlag. 

Tilsynsrapportens grundlag 
Tilsynsrapporten beror på Center for Børn & Undervisnings tilsynsmateriale for pædagogisk tilsyn, 
og baserer sig på: 

- Institutionens besvarelse af spørgeskema før tilsynsbesøget, besvaret af en stuepædagog 
fra hver af institutionens stuer

- Tilsynsførendes observationsnoter
- Referat fra opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 

tilsynsførende 

Læsevejledning 
Tilsynsrapporten er opbygget med afsæt i ovenstående tematikker.  Indledende præsenteres den 
samlede vurdering af institutionen ved det pædagogiske tilsyn, samt evt. udviklingsmuligheder og 
særlige opmærksomhedspunkter. Ved hver tematik angiver tilsynsførende indledende en samlet 
vurdering af institutionens arbejde med den givne tematik, hvorefter medarbejders og 
tilsynsførendes besvarelse af den enkelte tematik skitseres.  
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Samlet vurdering 
Institutionen fremstår med åbne udearealer, som har velindrettede læringsrum med plads til 
forskellige legeformer. Der gives et godt førstehåndsindtryk indendørs, og det er tydeligt, at der i 
institutionen arbejdes med tematiserede hjørner med forskellige lege- og læringsmuligheder

Der er en tydelig organisering af personalets ressourcer med faste ugeplaner og struktur for 
arbejdet. Ugens aktiviteter er tydeligt struktureret, og der laves årshjul med pædagogiske 
fokuspunkter. Der er en fast ramme for og skabelon til dokumentations- og evalueringsarbejdet, 
hvor læreplanstemaerne er tænkt ind. 

Der er en prioritering af Marte Meo i hele institutionen, og der arbejdes med funktionsopdelt 
værkstedsaktivitet i børnehaven, som børnene selv til- og fravælger. Det vurderes, at det 
pædagogiske arbejde inddrager børneperspektivet i værkstedsaktiviteterne, og at personalet gør 
sig pædagogiske og didaktiske overvejelser for at sikre dette. 

Der er en velfungerende evalueringskultur med en fast ramme for og skabelon til dokumentations- 
og evalueringsarbejdet, hvor læreplanstemaerne er tænkt ind. Det er generelt set tydeligt, at 
arbejdet med læreplanstemaer prioriteres højt i institutionen – både i forhold til dokumentation, 
forældresamarbejde og didaktisk læring. Og det er tydeligt, at der hyppigt arbejdes med 
læreplansdokumentation.

Det vurderes, at institutionen arbejder med udvikling og kvalificering af såvel den samlede 
personalegruppe som den enkelte medarbejders kompetencer, og der er en god 
opmærksomhed og anvendelse af de kommunale politikker og retningslinjer.
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Udviklingsmuligheder og opmærksomhedspunkter

 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser udendørs: Det anbefales, at institutionen 
arbejdere videre med at tydeliggøre tal, bogstaver malet på fliser, underlag, legeting mv. på 
udendørsarealerne. 

 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser indendørs: Det anbefales, at institutionen 
arbejder videre med tematiserede og afgrænsede legeområder i vuggestuen og her 
fokuserer på anvendelse af synlige tegn i børnehøjde. 

 Udviklingsmulighed for det pædagogiske læringsmiljø: Det anbefales, at institutionen arbejder 
mere målrettet med børns rolleleg i vuggestuen.

 Udviklingsmulighed for det pædagogiske læringsmiljø: Det anbefales, at institutionen retter 
opmærksomhed på interaktioner med børn og forældre i vuggestuen, herunder fokus på nye 
børn og børn, der ikke selv tager initiativ til at gå ind i fællesskabet.

 Udviklingsmulighed for det pædagogiske læringsmiljø: Det anbefales, at institutionen sætter 
fokus på afvaskning af hænder forud for alle måltider.

 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at institutionen forsimpler 
sprogarbejdet i vuggestuen, så det er mere målrettet aldersgruppen – fx billeder med 
bogstaver/røde kort, osv.

 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at institutionen arbejder 
videre med indretning af sprogmiljøet i børnehaven, herunder udvide tilgængeligheden af 
papir og blyanter/tegneredskaber i børnehøjde til flere værksteder eller områder. Der kan med 
fordel etableres et læsehjørne.

 Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde: Det anbefales, at 
institutionen tilføjer en opfølgning på gennemførte aktiviteter i deres evalueringsdesign, 
herunder refleksion fra personalet – fx ”hvad giver opfølgningen anledning til?”. 
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De fysiske omgivelser – indendørs
Der gives et godt førstehåndsindtryk, når man træder ind i Kridthuset, blandt andet med en 
tydelig informationstavle til forældre.

De fysiske omgivelser i vuggestuen og i børnehaven adskiller sig. 
I vuggestuen er det tydeligt, at der er forsøgt at lave tematiserede afgrænsede legeområder. Der 
kan dog med fordel arbejdes videre med dette. Her anbefales det at fokusere på anvendelse af 
synlige tegn i børnehøjde.
I børnehaven er læringsrummene tydelige for både børn og voksne.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser indendørs: 4

6



Center for Børn & Undervisning

Side 7 af 26

Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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De fysiske omgivelser – udendørs
Udearealerne fremstår åbne med velindrettede læringsrum, hvor der er plads til forskellige 
legeformer. 
Der er en fin sondring mellem vuggestue og børnehave. 
Sprogmiljøet er tænkt ind i omgivelserne, men der kan med fordel arbejdes videre med dette.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser udendørs: 4
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Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Det pædagogiske læringsmiljø
Vuggestuen er fint indrettet med sprog og sansemotorisk aktivitet. Legetøjet er let tilgængeligt og 
der er en variation af muligheder, men det anbefales dog, at der arbejdes mere målrettet med 
børns rollelege. Der er et fint fokus på ikke at afbryde børns leg. 
Der bør være en opmærksomhed på interaktioner med børn og forældre, herunder fokus på nye 
børn og børn, der ikke selv tager initiativ til at gå ind i fællesskabet. 
Ved observation af mellemmåltid bemærkes det, at spisesituationen ikke virker rammesat med 
fokus på børnenes læring. 

Børnehaven er funktionsopdelt i værkstedsaktiviteter, som børnene selv til og fravælger. De 
enkelte værksteder fremstår indbydende og med tydelige formål. Der ses en stor medindflydelse 
og egen valg af aktivitet. Tilsynet har dog fokus på, om funktionsopdelingen kan medføre, at 
enkelte børn nemmere overses og ikke får den fornødne voksenkontakt. 

Det anbefales at sætte fokus på at vaske hænder forud for måltider i vuggestue og børnehave.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø: 3
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Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Leg og aktivitet 

Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Deltagelse og indflydelse
Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Det sproglige læringsmiljø
I vuggestuen er der et tydeligt sprogmiljø, hvor der er tænkt bogstaver, tal, billeder og babytegn 
ind i omgivelserne. Der arbejdes fint med sanglege og fast sprogarbejde. Noget at arbejdet kan 
med fordel forsimples, så det er mere målrettet aldersgruppen – fx billeder med bogstaver/røde 
kort, osv.

I børnehaven er der planer om at indrette et særligt sprogværksted, hvilket tilsynet ser som en god 
ide. Der arbejdes med sprog og særligt tilrettelagte sprogindsatser i mindre grupper. Der kan med 
fordel arbejdes videre med indretning af sprogmiljøet, herunder udvide tilgængeligheden af papir 
og blyanter/tegneredskaber i børnehøjde til flere værksteder eller områder. Der kan derudover 
med fordel etableres et læsehjørne.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø: 4
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Medarbejdernes besvarelse: 
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Tilsynsførendes besvarelse:
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Arbejdet med pædagogiske læreplaner 
Det er generelt set tydeligt, at arbejdet med læreplanstemaer prioriteres højt i Kridthuset – både i 
forhold til dokumentation, forældresamarbejde og didaktisk læring. Og det er tydeligt, at der 
hyppigt arbejdes med læreplansdokumentation.
Læreplanerne er derudover tydeligt tænkt ind i forhold til værkstedsaktiviteterne i børnehaven. 

Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med pædagogiske læreplaner: 5
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Medarbejdernes besvarelse: 

Tilsynsførendes besvarelse:
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Organiseringen af det pædagogiske arbejde
Det pædagogiske personale har tydelige roller, og der er forudsigelighed i hverdagen, så den 
ikke bliver til forhandling. Det er tydeligt for forældre, hvem der er på arbejde, og hvornår. 
Ugens aktiviteter er tydeligt struktureret, og der laves årshjul med pædagogiske fokuspunkter. 
Der er en fast ramme for og skabelon til dokumentations- og evalueringsarbejdet, hvor 
læreplanstemaerne er tænkt ind. 

Evalueringen kan dog med fordel forfines med opfølgning på gennemførte aktiviteter, herunder 
refleksion fra personalet – fx ”hvad giver opfølgningen anledning til?”. Arbejdet er lettilgængeligt 
og synligt for forældre, og der laves læringshistorier, som giver arbejdet en relevant vinkel.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af organiseringen af det pædagogiske arbejde: 4
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Medarbejdernes besvarelse: 

Tilsynsførendes besvarelse:

Evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde
Institutionen har en fast synlig struktur for dokumentation af praksis, hvor læreplanstemaerne 
indgår. 

Medarbejdernes besvarelse:
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Tilsynsførendes besvarelse:

21



Center for Børn & Undervisning

Side 22 af 26

Arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik 

Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes med alkoholpolitikken ud fra de givne retningslinjer. 

Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik: 4 
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Arbejdet med Kompetencehjulet
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes med kompetencehjulet i henhold til hensigten med 
dette som et pædagogisk redskab. Der er dog ingen synlige tegn i institutionens 
indretning/omgivelser, som viser, at der arbejdes med kompetencehjulet.
Kompetencehjulet er blevet anvendt til forældresamarbejde – hvor søjlediagrammet anvendes.  
Det er ligeledes blevet brugt til fokus på særlig udsatte.

Personalet kender mulighederne i redskabet og giver positive tilkendegivelser på arbejdet. Der er 
samtidig et ønske om at arbejde mere med redskabet. 

Det bemærkes dog, at institutionen i 2016 ikke har udarbejdet kompetencehjul på de udvalgte 
kommunale nedslagspunkter. Der er udarbejdet kompetencehjul på alle børn, men dette arbejde 
har fulgt et andet mønster, end de fælles besluttede. Der er fulgt op på dette.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med kompetencehjulet: 4 
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Personalets kompetencer 

Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der såvel for den samlede personalegruppe som den enkelte 
medarbejder arbejdes med udvikling af personalets kompetencer. Der er mange uddannede 
medarbejdere i hver gruppe, og videreuddannelse prioriteres. Funktionsopdelingen og Marte Meo 

24



Center for Børn & Undervisning

Side 25 af 26

prioriteres ligeledes i den pædagogiske ramme, hvilket afspejler måden, der kommunikeres med 
børnene på.  

Børneperspektivet 

Med afsæt i dialog med medarbejdere ved tilsynsbesøget og det opsamlende dialogmøde 
mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og tilsynsførende vurderes det, at det 
pædagogiske arbejde tilrettelægges med øje for børneperspektivet. 

25



Center for Børn & Undervisning

Side 26 af 26

Deltagelses- og besvarelsesprocent

Medarbejdernes besvarelsesprocent: 
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Pædagogisk tilsyn i dagtilbud
Ifølge dagtilbudslovens § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtede til, at føre tilsyn med indholdet af 
dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Herunder gælder, at den pædagogiske praksis lever op til 
dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området, samt de mål og rammer som 
kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens § 3.

Tematikker i det pædagogiske tilsyn 
Tilsynet skaber et systematisk grundlag og opfølgning, der sikrer kvalitet i kommunens dagtilbud, 
gennem systematiske opsamlinger på tværs af områdets institutioner.

Tilsynets tematiske fokuseringer er udarbejdet på et evidensbaseret grundlag for, hvad der 
kendetegner kvalitet i dagtilbud: 

- Fysiske omgivelser – indendørs 
- Fysiske omgivelser – udendørs 
- Det pædagogiske læringsmiljø 
- Det sproglige læringsmiljø 
- Organiseringen af det pædagogiske arbejde 
- Arbejdet med pædagogiske læreplaner
- Faxe Kommunes aktuelle politikker indsatser – Alkoholpolitikken og Kompetencehjulet
- Personalets kompetencer
- Børneperspektiv 

Tilsynet skaber udvikling i det pædagogiske arbejde, både i det enkelte dagtilbud og på tværs af 
områdets institutioner. Ligeledes sikrer tilsynet samlet set, at udvikling af dagtilbuddene bygger på 
et systematisk og evidensbaseret vidensgrundlag. 

Tilsynsrapportens grundlag 
Tilsynsrapporten beror på Center for Børn & Undervisnings tilsynsmateriale for pædagogisk tilsyn, 
og baserer sig på: 

- Institutionens besvarelse af spørgeskema før tilsynsbesøget, besvaret af en stuepædagog 
fra hver af institutionens stuer

- Tilsynsførendes observationsnoter
- Referat fra opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 

tilsynsførende 

Læsevejledning 
Tilsynsrapporten er opbygget med afsæt i ovenstående tematikker.  Indledende præsenteres den 
samlede vurdering af institutionen ved det pædagogiske tilsyn, samt evt. udviklingsmuligheder og 
særlige opmærksomhedspunkter. Ved hver tematik angiver tilsynsførende indledende en samlet 
vurdering af institutionens arbejde med den givne tematik, hvorefter medarbejders og 
tilsynsførendes besvarelse af den enkelte tematik skitseres.  
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Samlet vurdering 
Institutionen fremstår med begrænsede udearealer, som dog er udnyttet godt med velindrettede 
læringsrum, hvor der er plads til forskellige legeformer. De fysiske muligheder indendørs er yderst 
godt udnyttet med pædagogisk værkstedsaktivitet adskilt og integreret på stuen, hvilket gør det 
åbent, tilgængeligt og indbydende for børn.

Der er en tydelig organisering af personalets ressourcer. Der arbejdes efter et årshjul, og der er 
systematik i forhold til udvalgte aktiviteter og fokusområder. Der er en tydelig bevidsthed i valg af 
aktiviteter, og der er tydelig kommunikation til forældre gennem månedsplan. Dagligdagen er 
forudsigelig for personalet gennem tydelig opgave- og ansvarsfordeling.
Der er en fast ramme for og skabelon til dokumentations- og evalueringsarbejdet, hvor 
læreplanstemaerne dog i højere grad bør integreres. 

Det vurderes, at det pædagogiske arbejde inddrager børneperspektivet i det daglige arbejde 
samt planlægningen af pædagogiske aktiviteter. Der er tydelige pædagogiske og didaktiske 
overvejelser for at sikre dette, og i den forbindelse sættes også kompetencehjulet i spil for at 
nuancere og målrette tilgangen til børnene. 

Det sproglige læringsmiljø fremstår tydeligt og stærk som en integreret del af hele dagtilbuddet, 
og der er en tydelig inddragelse af hjemmet, for at skabe en rød tråd i barnets sprogtilegnelse. 

Det vurderes, at institutionen arbejder med udvikling og kvalificering af såvel den samlede 
personalegruppe som den enkelte medarbejders kompetencer, og der er en god 
opmærksomhed og anvendelse af de kommunale politikker og retningslinjer.
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Udviklingsmuligheder og opmærksomhedspunkter

 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser udendørs: Det anbefales, at institutionen 
arbejdere videre med at tydeliggøre tal, bogstaver malet på fliser, underlag, legeting mv. på 
udendørsarealerne. 

 Udviklingsmulighed for arbejdet med pædagogiske læreplaner: Det anbefales, at arbejdet 
med de pædagogiske læreplaner tydeliggøres og eksternt dokumenteres i institutionen, 
gennem en synlig og systematisk kobling mellem de daglige/ugentlige aktiviteter og 
læreplanstemaerne. Hertil anbefales, at de pædagogiske og didaktiske refleksioner over 
sammenhængen mellem aktuelle temaer og aktiviteter indgår. 

 Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde: Det anbefales, at skabes 
en fælles ramme for evalueringsarbejdet og at denne systematiseres i evalueringen og 
dokumentationen af læreplansarbejdet. 

31



Center for Børn & Undervisning

Side 6 af 26

De fysiske omgivelser – indendørs
Til trods for, at der ikke er meget plads i de fysiske omgivelser indendørs, er pladsen godt udnyttet 
med tydelige tematiserede og afgrænsede læringsmiljøer. 

Der er både pædagogisk værkstedsaktivitet adskilt og integreret på stuen, hvilket gør det åbent, 
tilgængeligt og indbydende for børn. Materialerne er alsidige, så der er en stor variation i forhold 
til, hvad børnene har mulighed for at fordybe sig i. 

Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser indendørs: 5
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Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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De fysiske omgivelser – udendørs
Legepladsen fremstår med ældre inventar, men er godt udnyttet med tematiserede og 
afgrænsede legeområder. Sanseområder bidrager positivt til udemiljøet. 
Sprogmiljøet kan med fordel integreres.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser udendørs: 4
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Side 9 af 26

Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Det pædagogiske læringsmiljø
Det er synligt, at der er medtænkt forskellige legeformer (regel, rolle, konstruktion), som giver 
mulighed for fordybelse. De voksne understøtter fint børnenes leg og konflikthåndtering. 
Der indgår tydelige didaktiske overvejelser i de daglige rutiner i hverdagen.
Børnene har indflydelse på regler og rutiner, dog rammesat, så det ikke bryder med planlagte 
væsentlige aktiviteter – hvor der er tydelige ambitioner for børnene. 
Arbejdet med førskolegruppen er godt rammesat og viser, at der gøres en fokuseret indsats, som 
er målrettet skolestart.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø: 5
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Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Leg og aktivitet 

Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Deltagelse og indflydelse
Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Det sproglige læringsmiljø
Det sproglige læringsmiljø fremstår tydeligt og stærk som en integreret del af hele dagtilbuddet, 
og der er en tydelig inddragelse af hjemmet, for at skabe en rød tråd i barnets sprogtilegnelse. 

Der er lagt plan for udnyttelse af de sproglige udviklingsskemaer, og der inddrages faglig bistand 
af tale-/hørekonsulent.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø: 5
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Medarbejdernes besvarelse: 
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Tilsynsførendes besvarelse:
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Arbejdet med pædagogiske læreplaner 
Læreplanstemaerne virker til at indgå implicit i planlægning og tilrettelæggelse af det 
pædagogiske arbejde. Der er dog ingen synlig systematik i, hvordan læreplanerne inddrages, 
dokumenteres og evalueres. Arbejdet kan med fordel gøres eksplicit.  

Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med pædagogiske læreplaner: 3
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Medarbejdernes besvarelse: 

Tilsynsførendes besvarelse:
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Organiseringen af det pædagogiske arbejde
Der arbejdes efter et årshjul, og der er systematik i forhold til udvalgte aktiviteter og fokusområder. 
Der er en tydelig bevidsthed i valg af aktiviteter, og der er tydelig kommunikation til forældre 
gennem månedsplan. Dagligdagen er forudsigelig for personalet gennem tydelig opgave- og 
ansvarsfordeling.

Der er synlig evaluering på udvalgte aktiviteter, som ikke blot fremhæver ”hvordan”, men også 
”hvorfor”. Der er dog brug for en større systematik for evaluering og dokumentation af de 
pædagogiske læreplaner.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af organiseringen af det pædagogiske arbejde: 4

45



Center for Børn & Undervisning

Side 20 af 26

Medarbejdernes besvarelse: 

Tilsynsførendes besvarelse:

Evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde
Institutionen har en fast synlig struktur for dokumentation af praksis, hvor læreplanstemaerne med 
fordel kan integreres. 
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Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik 

Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder og tilsynsførende 
vurderes det, at der arbejdes med alkoholpolitikken ud fra de givne retningslinjer. 

Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik: 4 
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Arbejdet med Kompetencehjulet
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder og tilsynsførende 
vurderes det, at rammerne efterleves, og der arbejdes didaktisk med planlæggelse af aktiviteter, 
som tager afsæt i udtræk fra kompetencehjulet.

Forældrefolderen er brugt, og kompetencehjulet bruges til forældresamtaler – særligt i forhold til 
børn med særlige behov.

Der er dog ingen synlige tegn i institutionens indretning/omgivelser, som viser, at der arbejdes med 
kompetencehjulet.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med kompetencehjulet: 4 
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Personalets kompetencer 

Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder og tilsynsførende 
vurderes det, at der såvel for den samlede personalegruppe som den enkelte medarbejder 
arbejdes med udvikling af personalets kompetencer. 
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Børneperspektivet 

Med afsæt i dialog med medarbejdere ved tilsynsbesøget og det opsamlende dialogmøde 
mellem daglig pædagogisk leder og tilsynsførende vurderes det, at det pædagogiske arbejde 
tilrettelægges med øje for børneperspektivet. 
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Deltagelses- og besvarelsesprocent

Medarbejdernes besvarelsesprocent: 
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Pædagogisk tilsynsrapport 

Troelstrupgård, HMDI
Selvejende institution

2016
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Pædagogisk tilsyn i dagtilbud
Ifølge dagtilbudslovens § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtede til, at føre tilsyn med indholdet af 
dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Herunder gælder, at den pædagogiske praksis lever op til 
dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området, samt de mål og rammer som 
kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens § 3.

Tematikker i det pædagogiske tilsyn 
Tilsynet skaber et systematisk grundlag og opfølgning, der sikrer kvalitet i kommunens dagtilbud, 
gennem systematiske opsamlinger på tværs af områdets institutioner.

Tilsynets tematiske fokuseringer er udarbejdet på et evidensbaseret grundlag for, hvad der 
kendetegner kvalitet i dagtilbud: 

- Fysiske omgivelser – indendørs 
- Fysiske omgivelser – udendørs 
- Det pædagogiske læringsmiljø 
- Det sproglige læringsmiljø 
- Organiseringen af det pædagogiske arbejde 
- Arbejdet med pædagogiske læreplaner
- Faxe Kommunes aktuelle politikker indsatser – Alkoholpolitikken og Kompetencehjulet
- Personalets kompetencer
- Børneperspektiv 

Tilsynet skaber udvikling i det pædagogiske arbejde, både i det enkelte dagtilbud og på tværs af 
områdets institutioner. Ligeledes sikrer tilsynet samlet set, at udvikling af dagtilbuddene bygger på 
et systematisk og evidensbaseret vidensgrundlag. 

Tilsynsrapportens grundlag 
Tilsynsrapporten beror på Center for Børn & Undervisnings tilsynsmateriale for pædagogisk tilsyn, 
og baserer sig på: 

- Institutionens besvarelse af spørgeskema før tilsynsbesøget, besvaret af en stuepædagog 
fra hver af institutionens stuer

- Tilsynsførendes observationsnoter
- Referat fra opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 

tilsynsførende 

Læsevejledning 
Tilsynsrapporten er opbygget med afsæt i ovenstående tematikker.  Indledende præsenteres den 
samlede vurdering af institutionen ved det pædagogiske tilsyn, samt evt. udviklingsmuligheder og 
særlige opmærksomhedspunkter. Ved hver tematik angiver tilsynsførende indledende en samlet 
vurdering af institutionens arbejde med den givne tematik, hvorefter medarbejders og 
tilsynsførendes besvarelse af den enkelte tematik skitseres.  
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Samlet vurdering 
Institutionen fremstår med store indbydende udearealer, som udnyttes godt. Der er mange 
muligheder og gode forhold for varieret pædagogisk aktivitet. Der er generelt set gode 
muligheder for at udnytte lokalerne indendørs. Indretningen er dog simpel og der kan med fordel 
laves flere tematiserede hjørner med forskellige lege- og læringsmuligheder.

Der er en tydelig planlæggelse af ugens forløb og hverdagen dokumenteres i logbog. Aktivitets- 
og opgavefordeling mellem personalet er synlig, og strukturen i hverdagen virker til at fungere 
godt. Der arbejdes med evaluering ved afdelingsmøderne, som med fordel kan gøres mere 
eksplicit og synligt for forældrene.

Der er en stor brede og variation i forhold til planlagt aktivitetsvalg – dette bliver blandt andet 
tydeligt på ugeplanen. Der er et stort råderum i forhold til børns deltagelse og indflydelse, hvor der 
tages udgangspunkt i det enkelte barns behov. Dette fremgår som en tydelig del af alt det 
pædagogiske arbejde. Der gøres pædagogiske refleksioner over børnenes rutiner i hverdagen, 
og det tilpasses løbende. 

Sprogarbejdet kan med fordel styrkes både i forhold til indretning på stuerne og i tilrettelæggelse 
af det sproglige læringsmiljø. 

Arbejdet med de pædagogiske læreplanstemaer fremgår ikke tydeligt og eksplicit i institutionen, 
og de didaktiske overvejelser over sammenhængen mellem læreplanstemaer og ugentlige 
aktiviteter kan med fordel styrkes. Dette bør ligeledes synliggøres gennem evaluering.  

Det vurderes, at institutionen arbejder med udvikling og kvalificering af såvel den samlede 
personalegruppe som den enkelte medarbejders kompetencer. 

Det vurderes, at der er en opmærksomhed og anvendelse af de kommunale politikker og 
retningslinjer.
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Udviklingsmuligheder og opmærksomhedspunkter

 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser udendørs: Det anbefales, at institutionen 
arbejdere videre med at tydeliggøre tal, bogstaver malet på fliser, underlag, legeting mv. på 
udendørsarealerne

 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser indendørs: Det anbefales, at der arbejdes videre 
med det æstetiske perspektiv på stuerne for at gøre rummene mere indbydende, herunder 
tydeliggøre læringsrummet gennem tegn og billeder.

 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser indendørs: Det anbefales, at der integreres 
pædagogisk værkstedsaktivitet indendørs.

 Udviklingsmulighed for det pædagogiske læringsmiljø: Det anbefales, at der arbejdes videre 
med at lave flere tematiserede og afgrænsede lege- og læringsområder.

 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at der laves en generel 
indsats i institutionen for at videreudvikle sprogarbejdet og tydeliggøre det i institutionens 
fysiske omgivelser, herunder anvendelse af bogstaver, tal, billeder eller tegn til at understøtte fx 
indretning samt tydelige læseområde med et alsidigt udvalg af bøger, således at børnene 
inviteres ind til læsning som en selvvalgt aktivitet på en indbydende måde.

 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at der arbejdes fokuseret 
med 20 ugers forløb og anvendelse af sprogudviklingsskemaer

 Udviklingsmulighed for arbejdet med pædagogiske læreplaner: Det anbefales, at arbejdet 
med de pædagogiske læreplaner tydeliggøres og eksternt dokumenteres i institutionen, 
gennem en synlig og systematisk kobling mellem de daglige/ugentlige aktiviteter og 
læreplanstemaerne. Hertil anbefales, at de pædagogiske og didaktiske refleksioner over 
sammenhængen mellem aktuelle temaer og aktiviteter indgår. 

 Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde: Det anbefales, at 
evalueringsarbejdet gøres synligt for forældre

 Udviklingsmulighed for arbejdet med kompetencehjulet: Det anbefales, at skabes større 
sammenhæng mellem arbejdet i kompetencehjulet og tilrettelæggelsen af den 
pædagogiske praksis, herunder også evaluering og dokumentation af samme.
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De fysiske omgivelser – indendørs

Der er generelt set god plads og mange muligheder i de fysiske omgivelser indendørs. 
Mulighederne kan dog med fordel udnyttes i højere grad, end de bliver. Indretningen er simpel, 
og der kan med fordel laves flere tematiserede legeområder, og herunder øge tilgængeligheden 
og rådigheden af legetøj samt skabe større variation af legemuligheder. 

Læringsrummet kan med fordel tydeliggøres gennem tegn og billeder.
Der kan med fordel lave pædagogisk værksted på stuerne, da der er god plads til dette.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser indendørs: 3
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Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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De fysiske omgivelser – udendørs
Institutionen har store gode udendørsmiljøer, som er godt udnyttet og tilrettelagt.
Der kan dog arbejdes med det sproglige læringsmiljø udendørs.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser udendørs: 5
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Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Det pædagogiske læringsmiljø
Der er en stor brede og variation i forhold til planlagt aktivitetsvalg – dette bliver blandt andet 
tydeligt på ugeplanen. 
 
Der er et stort råderum i forhold til børns deltagelse og indflydelse, hvor der tages udgangspunkt i 
den enkeltes behov. Dette fremgår som en tydelig del af alt det pædagogiske arbejde. 

Der er gjort gode pædagogiske refleksioner over børnenes rutiner i hverdagen, og det tilpasses 
løbende. 

Der er dog begrænset adgang til forskellige legeformer indendørs.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø: 4
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Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Leg og aktivitet 

Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Deltagelse og indflydelse
Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Det sproglige læringsmiljø

Der er generelt set et udviklingspotentiale, når det drejer sig om indretning og tilrettelæggelse af 
det sproglige læringsmiljø. 
Der kan med fordel anvendes bogstaver, tal, billeder eller tegn til at understøtte fx indretning. 
Der kan med fordel laves tydelige læseområde med et alsidigt udvalg af bøger, således at 
børnene inviteres ind til læsning som en selvvalgt aktivitet på en indbydende måde. 

Det bemærkes i forbindelse med sprogarbejdet, at der ikke er synlige tegn på, at der arbejdes 
med rim og remser ellers andre sproglege/aktiviteter: ord, bogstaver, osv.
Derudover arbejdes der ikke med særlige tilrettelagte 20 ugers forløb for børn der har brug for en 
ekstra indsats på baggrund af KL’s sprogvurderinger. Tilsyn anbefaler at dette arbejde i 
gangsættes.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø: 1
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Medarbejdernes besvarelse: 

67



Center for Børn & Undervisning

Side 16 af 25

Tilsynsførendes besvarelse:
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Arbejdet med pædagogiske læreplaner 

Arbejdet med de pædagogiske læreplaner foregår som en integreret del af praksis. 

Der er lavet tydelige pædagogiske refleksioner ved personalemøder, som med fordel kan gøres 
synligt for forældre. Der kan med fordel skabe større sammenhæng mellem sådanne 
pædagogiske refleksioner og tilrettelæggelsen af pædagogiske aktiviteter. 

Dokumentationen og evaluering af læreplansarbejdet er de fleste steder ikke tydelig.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med pædagogiske læreplaner:

69



Center for Børn & Undervisning

Side 18 af 25

Medarbejdernes besvarelse: 

Tilsynsførendes besvarelse:
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Organiseringen af det pædagogiske arbejde

Der arbejdes med evaluering ved afdelingsmøderne. Hverdagen dokumenteres i logbog og 
ugens forløb er tydeligt planlagt.

Det anbefales, at evalueringsarbejdet gøres synligt for forældre.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af organiseringen af det pædagogiske arbejde:
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Medarbejdernes besvarelse: 

Tilsynsførendes besvarelse:

Evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde
Der er en fast ramme for evaluering, som anvendes til personalemøder. 

Medarbejdernes besvarelse:
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Tilsynsførendes besvarelse:
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Arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik 

Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder og tilsynsførende 
vurderes det, at der arbejdes med alkoholpolitikken, og at pædagogerne føler sig klædt på til at 
reagere. 

Der er ingen medarbejderbesvarelser på denne del i tilsynsmodellen

Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik: 
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Arbejdet med Kompetencehjulet
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder og tilsynsførende 
vurderes det, at kompetencehjulet anvendes i henhold til de kommunale deadlines. Øvrige 
funktioner i kompetencehjulet samt de registrerede oplysninger om børnene fra de obligatoriske 
nedslagspunkter anvendes dog ikke.

Der kan med fordel skabes større sammenhæng mellem arbejdet i kompetencehjulet og 
tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis, herunder også evaluering og dokumentation af 
samme.

Der er ingen medarbejderbesvarelser på denne del i tilsynsmodellen

Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med kompetencehjulet: 
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Personalets kompetencer 

Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder og tilsynsførende 
vurderes det, at der såvel for den samlede personalegruppe som den enkelte medarbejder 
arbejdes med udvikling af personalets kompetencer. 
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Børneperspektivet 

Med afsæt i dialog med medarbejdere ved tilsynsbesøget og det opsamlende dialogmøde 
mellem daglig pædagogisk leder og tilsynsførende vurderes det, at det pædagogiske arbejde 
tilrettelægges med øje for børneperspektivet. 

Deltagelses- og besvarelsesprocent

Medarbejdernes besvarelsesprocent: 
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Pædagogisk tilsynsrapport 

Spjellerup
Privat institution

2016
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Pædagogisk tilsyn i dagtilbud
Ifølge dagtilbudslovens § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtede til, at føre tilsyn med indholdet af 
dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Herunder gælder, at den pædagogiske praksis lever op til 
dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området, samt de mål og rammer som 
kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens § 3.

Tematikker i det pædagogiske tilsyn 
Tilsynet skaber et systematisk grundlag og opfølgning, der sikrer kvalitet i kommunens dagtilbud, 
gennem systematiske opsamlinger på tværs af områdets institutioner.

Tilsynets tematiske fokuseringer er udarbejdet på et evidensbaseret grundlag for, hvad der 
kendetegner kvalitet i dagtilbud: 

- Fysiske omgivelser – indendørs 
- Fysiske omgivelser – udendørs 
- Det pædagogiske læringsmiljø 
- Det sproglige læringsmiljø 
- Organiseringen af det pædagogiske arbejde 
- Arbejdet med pædagogiske læreplaner
- Faxe Kommunes aktuelle politikker indsatser – Alkoholpolitikken og Kompetencehjulet
- Personalets kompetencer
- Børneperspektiv 

Tilsynet skaber udvikling i det pædagogiske arbejde, både i det enkelte dagtilbud og på tværs af 
områdets institutioner. Ligeledes sikrer tilsynet samlet set, at udvikling af dagtilbuddene bygger på 
et systematisk og evidensbaseret vidensgrundlag. 

Tilsynsrapportens grundlag 
Tilsynsrapporten beror på Center for Børn & Undervisnings tilsynsmateriale for pædagogisk tilsyn, 
og baserer sig på: 

- Institutionens besvarelse af spørgeskema før tilsynsbesøget, besvaret af en stuepædagog 
fra hver af institutionens stuer

- Tilsynsførendes observationsnoter
- Referat fra opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 

tilsynsførende 

Læsevejledning 
Tilsynsrapporten er opbygget med afsæt i ovenstående tematikker.  Indledende præsenteres den 
samlede vurdering af institutionen ved det pædagogiske tilsyn, samt evt. udviklingsmuligheder og 
særlige opmærksomhedspunkter. Ved hver tematik angiver tilsynsførende indledende en samlet 
vurdering af institutionens arbejde med den givne tematik, hvorefter medarbejders og 
tilsynsførendes besvarelse af den enkelte tematik skitseres.  
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Samlet vurdering 

Institutionen fremstår med udearealer, som har velindrettede læringsrum med plads til fordybelse. 
Der gives et godt førstehåndsindtryk indendørs, hvor der er god plads og mange muligheder for 
indretning. Rummene er indrettet med tydelige tematiserede læringsrum.

Det pædagogiske arbejde er tydeligt rammesat, og der er en ugentlig fast struktur med en tydelig 
opgave- og ansvarsfordeling for personalet. Pædagogernes iværksættelse og evaluering af 
aktiviteter sker gennem projektbeskrivelsesskema, som både indeholder formål, didaktiske 
overvejelser, dokumentation og evaluering. Her kan læreplanstemaerne med fordel inddrages.

Det er tydeligt, at børnenes perspektiver prioriteres i det pædagogiske arbejde, og at der tilbydes 
en stor brede af pædagogiske aktiviteter. Samtidig er der plads til fordybelse, hvor børnene kan 
lege uforstyrret. Der er således en god balance i legeformer samt børns egen leg og voksenstyret 
aktivitet.

Det pædagogiske personale fremstår dygtige i forhold til at understøtte børnenes deltagelse i de 
forskellige aktiviteter.

Der ses fine tendenser og overvejelser forbundet med sprogarbejdet, men dette arbejde kan dog 
styrkes yderligere. Det samme gælder arbejdet med de pædagogiske læreplaner og 
evalueringen af disse.

Det vurderes, at institutionen arbejder med udvikling og kvalificering af såvel den samlede 
personalegruppe som den enkelte medarbejders kompetencer, og der er opmærksomhed på de 
kommunale politikker og retningslinjer.
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Udviklingsmuligheder og opmærksomhedspunkter

 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser udendørs: Det anbefales, at institutionen 
arbejder med at tydeliggøre tal, bogstaver malet på fliser, underlag, legeting mv. på 
udendørsarealerne. 

 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser indendørs: Det anbefales, at institutionen 
arbejder videre med at udvide materialer ved tegne/skrive arealet.

 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at der arbejdes videre med 
at styrke det sproglige læringsmiljø, herunder tydelighed i forhold til skriftsprog, det enkelte 
barns sproglige udvikling og fokus på sprogarbejdet generelt.

 Udviklingsmulighed for arbejdet med pædagogiske læreplaner: Det anbefales, at institutionen 
arbejder videre med tydeligt at inddrage læreplanstemaerne i tilrettelæggelsen af aktiviteter.

 Udviklingsmulighed for arbejdet med pædagogiske læreplaner: Det anbefales, at institutionen 
målrettet sætter fokus på at skabe sammenhæng mellem evaluering af arbejdet med 
læreplanstemaer og projektbeskrivelserne.

 Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde: Det anbefales, at 
institutionen sætter fokus på at formidle evalueringen af de enkelte børns udvikling mere 
eksplicit i forbindelse med det faglige samarbejde og forældresamarbejdet. 
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De fysiske omgivelser – indendørs
Der er god plads og mange muligheder for indretning i Spjellerup. 
Rummene er indrettet med tydelige tematiserede læringsrum, som med fordel kan suppleres med 
øvrige materialer ved tegne/skrive arealet og på den måde udvide værkstedsmuligheder.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser indendørs: 4
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Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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De fysiske omgivelser – udendørs
Der er gode muligheder for fordybelse i legen udendørs, og det er tydeligt, hvad man kan lave 
hvor. 

Der kan dog med fordel arbejdes med det sproglige læringsmiljø udendørs. Det anbefales i den 
forbindelse, at institutionen arbejder med at tydeliggøre tal, bogstaver malet på fliser, underlag, 
legeting mv. på udendørsarealerne.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser udendørs: 4
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Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:

86



Center for Børn & Undervisning

Side 10 af 25

Det pædagogiske læringsmiljø
Det er tydeligt, at der i det pædagogiske arbejde bliver taget afsæt i børnenes perspektiv, og at 
der prioriteres en stor brede i de pædagogiske tilbud. Der er således en god balance i legeformer 
samt børns egen leg og voksenstyret aktivitet.

Det pædagogiske personale fremstår dygtige i forhold til at understøtte børnenes deltagelse i de 
forskellige aktiviteter.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø: 4

87



Center for Børn & Undervisning

Side 11 af 25

Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Leg og aktivitet 

Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Deltagelse og indflydelse
Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Det sproglige læringsmiljø
Der ses fine tendenser og overvejelser forbundet med sprogarbejdet, herunder blandt andet 
dialogisk læsning i grupperne og fokus på rim og remser ved samlinger.

Der kan dog med fordel arbejdes videre med at styrke det sproglige læringsmiljø, herunder 
tydelighed i forhold til skriftsprog, det enkelte barns sproglige udvikling og fokus på sprogarbejdet 
generelt. 

Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø: 2
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Medarbejdernes besvarelse: 
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Tilsynsførendes besvarelse:
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Arbejdet med pædagogiske læreplaner 
Der er ingen synlige tegn i de fysiske omgivelser på, at der arbejdes med læreplanstemaer, og 
det virker overordnet ikke som om, at dette arbejde bliver prioriteret højt i den pædagogiske 
tilrettelæggelse. Der ses fx ingen tydelig inddragelse af læreplanstemaerne i tilrettelæggelsen af 
aktiviteter, osv. 

Der arbejdes dog på en beskrivelse af læreplansarbejdet, som ligger til godkendelse i bestyrelsen. 
Såfremt didaktiske rammer for arbejdet med pædagogiske læreplaner opfyldes, vil denne 
skabelon kunne leve op til kravene om læreplansarbejdet. Der bør dog være et tydeligt fokus på, 
hvordan læreplanstemaerne evalueres i sammenhæng med de pædagogiske 
projektbeskrivelser. 

Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med pædagogiske læreplaner: 2
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Medarbejdernes besvarelse: 

Tilsynsførendes besvarelse:
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Organiseringen af det pædagogiske arbejde
Det pædagogiske arbejde er tydeligt rammesat, og der er en ugentlig fast struktur med en tydelig opgave- 
og ansvarsfordeling for personalet.

Der er tydelig dokumentation af aktiviteter og indhold på stuerne – her kan der dog med fordel tilføjes 
formål i beskrivelserne. 

Pædagogernes iværksættelse og evaluering af aktiviteter sker gennem projektbeskrivelsesskema, som 
både indeholder formål, didaktiske overvejelser, dokumentation og evaluering. Her mangler dog en tydelig 
sammenhæng til læreplanstemaerne.

Børnenes udvikling evalueres mundtligt. I den sammenhæng anbefaler tilsynet en mere eksplicit 
evalueringsform, som også kan bruges til forældresamarbejdet.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af organiseringen af det pædagogiske arbejde: 5
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Medarbejdernes besvarelse: 

Tilsynsførendes besvarelse:
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Evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde
Institutionen har en fast synlig struktur for dokumentation af praksis.

Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik 

Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes med alkoholpolitikken ud fra de givne retningslinjer. 

Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik: 4 
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Arbejdet med Kompetencehjulet
Spjellerup er en privat institution, og der arbejdes ikke med kompetencehjulet.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med kompetencehjulet: 0 
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Personalets kompetencer 

Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der såvel for den samlede personalegruppe som den enkelte 
medarbejder arbejdes med udvikling af personalets kompetencer. 

Børneperspektivet 

Med afsæt i dialog med medarbejdere ved tilsynsbesøget og det opsamlende dialogmøde 
mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og tilsynsførende vurderes det, at det 
pædagogiske arbejde tilrettelægges med øje for børneperspektivet. 
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Deltagelses- og besvarelsesprocent

Medarbejdernes besvarelsesprocent: 
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Pædagogisk tilsyn i dagtilbud 
Ifølge dagtilbudslovens § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtede til, at føre tilsyn med indholdet af 

dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Herunder gælder, at den pædagogiske praksis lever op til 

dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området, samt de mål og rammer som 

kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens § 3. 

 

Tematikker i det pædagogiske tilsyn  

Tilsynet skaber et systematisk grundlag og opfølgning, der sikrer kvalitet i kommunens dagtilbud, 

gennem systematiske opsamlinger på tværs af områdets institutioner. 

 

Tilsynets tematiske fokuseringer er udarbejdet på et evidensbaseret grundlag for, hvad der 

kendetegner kvalitet i dagtilbud:  

 

- Fysiske omgivelser – indendørs  

- Fysiske omgivelser – udendørs  

- Det pædagogiske læringsmiljø  

- Det sproglige læringsmiljø  

- Organiseringen af det pædagogiske arbejde  

- Arbejdet med pædagogiske læreplaner 

- Faxe Kommunes aktuelle politikker indsatser – Alkoholpolitikken og Kompetencehjulet 

- Personalets kompetencer 

- Børneperspektiv  

 

Tilsynet skaber udvikling i det pædagogiske arbejde, både i det enkelte dagtilbud og på tværs af 

områdets institutioner. Ligeledes sikrer tilsynet samlet set, at udvikling af dagtilbuddene bygger på 

et systematisk og evidensbaseret vidensgrundlag.  

 

Tilsynsrapportens grundlag  

Tilsynsrapporten beror på Center for Børn & Undervisnings tilsynsmateriale for pædagogisk tilsyn, 

og baserer sig på:  

 

- Institutionens besvarelse af spørgeskema før tilsynsbesøget, besvaret af en stuepædagog 

fra hver af institutionens stuer 

- Tilsynsførendes observationsnoter 

- Referat fra opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 

tilsynsførende  

 

Læsevejledning  

Tilsynsrapporten er opbygget med afsæt i ovenstående tematikker.  Indledende præsenteres den 

samlede vurdering af institutionen ved det pædagogiske tilsyn, samt evt. udviklingsmuligheder og 

særlige opmærksomhedspunkter. Ved hver tematik angiver tilsynsførende indledende en samlet 

vurdering af institutionens arbejde med den givne tematik, hvorefter medarbejders og 

tilsynsførendes besvarelse af den enkelte tematik skitseres.   
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Samlet vurdering  
Institutionen fremstår med store indbydende udearealer med mange muligheder, der udnyttes 

godt. Institutionen bærer tydeligt præg af at være en landbørnehave. Der er generelt set mange 

muligheder i de fysiske omgivelser udendørs, som byder på tematiserede legeområder, 

køkkenhave, insekthotel, får, geder, høns mv. Det fysiske miljø indendørs er godt indrettet og 

mulighederne udnyttes velovervejet, herunder tematiserede legeområder, som fremstår 

lettilgængelige og i børnehøjde. 

 

Der er en god organisering af personalets ressourcer. Der er en tydelig struktur og ramme for 

ugens planlagte pædagogiske aktiviteter, som dog med fordel kan synliggøres mere eksplicit. 

Aktivitets- og opgavefordeling mellem personalet er ikke eksplicit, men koordineres og udfoldes 

internt. Institutionen har en god kultur for dokumentation af aktiviteter, men de didaktiske 

overvejelser og kobling til læreplanstemaerne kan med fordel styrkes. 

 

Børnene har gennemgående gode muligheder for at fordybe sig i leg og fastholde legen, og 

barnets perspektiv er tænkt ind i hverdagen og i understøttelsen af legen. Det sproglige 

læringsmiljø er generelt set stærkt, og personalet har et solidt fokus på børnenes sproglige 

udvikling. Institutionen kan med fordel styrke de fysiske rammer for det sproglige læringsmiljø, bl.a. 

ved at tematisere læsehjørnet yderligere og styrke synligheden omkring tal, bogstaver mv. inden- 

og udendørs. 

 

Institutionen arbejder og tilrettelægger det pædagogiske arbejde i henhold til 

læreplanstemaerne. Institutionen kan med fordel styrke den eksterne dokumentation af det 

pædagogiske arbejde, som led i arbejdet med læreplanstemaerne.  

 

Det vurderes, at institutionen arbejder med udvikling og kvalificering af såvel den samlede 

personalegruppe som den enkelte medarbejders kompetencer. 

 

Det vurderes, at der er en god opmærksomhed på de kommunale politikker og retningslinjer, og 

at der er et stærkt afsæt i børneperspektivet.  
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Udviklingsmuligheder og opmærksomhedspunkter 
 

 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser udendørs: Det anbefales, at institutionen 

arbejder videre med at tydeliggøre tal, bogstaver malet på fliser, underlag, legeting mv. på 

udendørsarealerne. 

 

 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser indendørs: Det anbefales, at der arbejdes videre 

med at styrke de tematiserede og afgrænsede lege- og læringsområder indendørs, hvor 

dokumentation og billeder i børnehøjde kan indgå. 

 

 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at læseområdet styrkes 

gennem en tydeligere tematisering og afgræsning, samt at man arbejder videre med at 

tydeliggøre tal, bogstaver i børnehøjde.  

 

 Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde: Det anbefales, at den 

gode struktur for det ugentlige og daglige pædagogiske arbejde tydeliggøres og eksternt 

dokumenteres overfor forældre og udefrakommende.  
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De fysiske omgivelser – indendørs 

Institutionen er kendetegnet ved at være en udebørnehave, og de fysiske omgivelser indendørs 

bærer præg af at det ikke er der, hvor børnene primært opholder sig. De fysiske omgivelser er 

indrettet gennem tematiserede legeområder, og materialer og legetøj er tilgængeligt for 

børnene. Institutionen har et rum, hvor der er mulighed for værkstedsaktivitet.  

Institutionen kan med fordel styrke de eksisterende lege- og læringsrum ved at afgrænse og 

tematisere områderne yderligere. Arbejdet med billeder, dokumentation osv. i børnehøjde kan 

med fordel styrkes. 

 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser indendørs: 
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Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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De fysiske omgivelser – udendørs 
Institutionens udendørs omgivelser bærer tydeligt præg af at være en landbørnehave, hvor 

størstedelen af de pædagogiske aktiviteter foregår udendørs. De fysiske omgivelser udendørs 

byder på mange muligheder og er præget af forskellige læringsrum, med plads til forskellige typer 

af leg og fordybelse. Institutionen kan med fordel styrke sprogmiljøet med tal og bogstaver på 

fliser, underlag, legeting mv. udendørs. 
 

Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser udendørs: 
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Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det pædagogiske læringsmiljø 
Institutionen er god til at tage afsæt i børneperspektivet. Der er, i blandt personalet, tydelige 

refleksioner over hvordan de pædagogiske ressourcer skal fordeles i forhold til at tilgodese 

variationen i børnegruppernes behov. Børnenes egen leg og oplevelser understøttes i hverdagen 

og gennem de tilrettelagte aktiviteter, og der er balance mellem voksenunderstøttende 

aktiviteter og børnenes selvvalgte lege/aktiviteter. Børnene er medskaber af dagligdagen, hvor 

aktiviteter tilrettelægges i mindre børnegrupper, hvilket understøtter den enkeltes læring og 

udvikling og giver rum for et fokus på udsatte børns behov og deltagelsesmuligheder i 

aktiviteterne. 

 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø:  
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Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Leg og aktivitet  
 

Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Deltagelse og indflydelse 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det sproglige læringsmiljø 
Institutionen har et tydeligt fokus på sprogarbejdet, som både er prioriteret og godt struktureret. 

Det er tydeligt at der arbejdes med børnenes sproglige udvikling, gennem rim, remser, tal, sang 

og faste udflugtsture til biblioteket. Der er tilrettelagt systematisk sprogarbejde i mindre grupper af 

30 min. varighed dagligt, hvor der arbejdes indsatsorienteret med børn der har behov for en 

særlig indsats. Der anvendes sprogudviklingsskemaer som udviklingsværktøj for det enkelte barns 

sproglige udvikling.  

 

Det fysiske sprogmiljø kan med fordel styrkes gennem en tydeligere synlighed af tal, bogstaver, rim 

og remser i børnehøjde. 

 

Læseområdet kan med fordel afgrænses og tematiseres yderligere, så det er tydeligere for 

barnet at man her kan sidde uforstyrret og fordybe sig.  

 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det sproglige læringsmiljø:  
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Medarbejdernes besvarelse:  
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Tilsynsførendes besvarelse: 
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Arbejdet med pædagogiske læreplaner  
Institutionen arbejder med læreplanstemaerne gennem årshjul og planlægning af de 

pædagogiske aktiviteter.  

 

Arbejdet kan med fordel gøres eksplicit for forældre og udefrakommende, så der er en tydelig 

ekstern dokumentation af koblingen mellem læreplanstemaerne og de planlagte pædagogiske 

aktiviteter. 

 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med pædagogiske læreplaner: 
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Medarbejdernes besvarelse:  

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Organiseringen af det pædagogiske arbejde 
Der er en tydelig organisering af personalets ressourcer med faste ugeplaner og struktur for 

arbejdet med de pædagogiske aktiviteter. Institutionen tilrettelægger det pædagogiske arbejde 

i mindre grupper.  

 

Institutionen kan med fordel styrke deres dokumentation og evaluering af det daglige og 

ugentlige arbejde, gennem synlige og ugentlige aktivitetsskemaer til forældre og børn. Yderligere 

kan institutionen med fordel inddrage det hjemlige læringsmiljø i institutionens aktiviteter, i form af 

idéer og inspiration til hvordan forældre kan "lege" videre derhjemme. 

Institutionen benytter kompetencehjulet som fast dokumentations- og udviklingsværktøj for det 

enkelte barn. 

 

Førskolearbejdet er kendetegnet ved en tydelig ramme, hvor der foregår førskolearbejde i mindre 

grupper tre gange ugentligt.   

 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af organiseringen af det pædagogiske arbejde: 
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Medarbejdernes besvarelse:  

 
 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde 
Der er en tydelig evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde. Det anbefales, at 

denne gøres mere eksplicit overfor forældre og udefrakommende.  

 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik  
 

Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 

tilsynsførende vurderes det, at man er bekendt med alkoholpolitikken.  

 
Der er ingen medarbejderbesvarelser på denne del i tilsynsmodellen 

 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik: 
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Arbejdet med Kompetencehjulet 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 

tilsynsførende vurderes det, at kompetencehjulet er en fast del af praksis, og der er en god intern 

viden og understøttelse, når redskabet anvendes. 

 

Der er ingen medarbejderbesvarelser på denne del i tilsynsmodellen 

 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med kompetencehjulet:  
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Personalets kompetencer  
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, personale og 

tilsynsførende vurderes det, at der er et bredt kompetencesæt i medarbejdergruppen og at 

udvikling af viden prioriteres. 

Børneperspektivet  
Med afsæt i dialog med medarbejdere ved tilsynsbesøget og det opsamlende dialogmøde 

mellem daglig pædagogisk leder, personale og tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes med 

afsæt i børneperspektivet. 

Deltagelses- og besvarelsesprocent 
 

Medarbejdernes besvarelsesprocent:  
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Pædagogisk tilsyn i dagtilbud
Ifølge dagtilbudslovens § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtede til, at føre tilsyn med indholdet af 
dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Herunder gælder, at den pædagogiske praksis lever op til 
dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området, samt de mål og rammer som 
kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens § 3.

Tematikker i det pædagogiske tilsyn 
Tilsynet skaber et systematisk grundlag og opfølgning, der sikrer kvalitet i kommunens dagtilbud, 
gennem systematiske opsamlinger på tværs af områdets institutioner.

Tilsynets tematiske fokuseringer er udarbejdet på et evidensbaseret grundlag for, hvad der 
kendetegner kvalitet i dagtilbud: 

- Fysiske omgivelser – indendørs 
- Fysiske omgivelser – udendørs 
- Det pædagogiske læringsmiljø 
- Det sproglige læringsmiljø 
- Organiseringen af det pædagogiske arbejde 
- Arbejdet med pædagogiske læreplaner
- Faxe Kommunes aktuelle politikker indsatser – Alkoholpolitikken og Kompetencehjulet
- Personalets kompetencer
- Børneperspektiv 

Tilsynet skaber udvikling i det pædagogiske arbejde, både i det enkelte dagtilbud og på tværs af 
områdets institutioner. Ligeledes sikrer tilsynet samlet set, at udvikling af dagtilbuddene bygger på 
et systematisk og evidensbaseret vidensgrundlag. 

Tilsynsrapportens grundlag 
Tilsynsrapporten beror på Center for Børn & Undervisnings tilsynsmateriale for pædagogisk tilsyn, 
og baserer sig på: 

- Institutionens besvarelse af spørgeskema før tilsynsbesøget, besvaret af en stuepædagog 
fra hver af institutionens stuer

- Tilsynsførendes observationsnoter
- Referat fra opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 

tilsynsførende 

Læsevejledning 
Tilsynsrapporten er opbygget med afsæt i ovenstående tematikker.  Indledende præsenteres den 
samlede vurdering af institutionen ved det pædagogiske tilsyn, samt evt. udviklingsmuligheder og 
særlige opmærksomhedspunkter. Ved hver tematik angiver tilsynsførende indledende en samlet 
vurdering af institutionens arbejde med den givne tematik, hvorefter medarbejders og 
tilsynsførendes besvarelse af den enkelte tematik skitseres.  
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Samlet vurdering 
Institutionen prioriterer udelivet højt og udendørs omgivelserne fremstår med store indbydende 
arealer med mange muligheder, der udnyttes godt. 
Der er generelt set mange muligheder for en bedre udnyttelse af de fysiske omgivelser indendørs. 
De fleste steder indendørs udnyttes arealerne ikke tilstrækkeligt og det bemærkes bl.a., at der ikke 
er lavet tematiserede og afgrænsede områder med forskellige lege- og læringsmuligheder på 
alle stuer, særligt i børnehaven.

Aktivitets- og opgavefordeling mellem personalet er ikke synligt, og organiseringen af det 
pædagogiske arbejde virker til at isolere sig til de enkelte stuer fremfor at deles på tværs af hele 
institutionen. Den manglende organisering af de pædagogiske aktiviteter og afgrænsning af de 
pædagogiske læringsmiljøer indendørs, gør det svært at observere hvorvidt der er en bredde i de 
aktiviteter og legeformer som børnene kan vælge. I børnehaven er der ikke er tydelighed omkring 
de tematiserede legeområder, hvilket gør det uklart hvilke legeformer der lægges op til.

Institutionens arbejde med det sproglige læringsmiljø træder ikke tydeligt frem, og særligt i 
børnehaven kan man med fordel styrke tematiserede læseområder, tal og bogstaver. Da 
institutionen prioriterer udelivet højt bør man også have en særlig opmærksomhed på 
sprogarbejdet udendørs. 

Det er ikke tydeligt at læreplansarbejdet indgår i den aktuelle organisering af det pædagogiske 
arbejde. Synligheden i forhold til, hvordan der arbejdes med læreplansarbejdet træder ikke 
tydeligt frem, hvor særligt dokumentationen og evaluering af læreplansarbejdet ikke fremgår 
tydeligt overfor forældre eller medarbejdere. Man kan med fordel arbejde med sammenhængen 
mellem de didaktiske overvejelser ved læreplanstemaerne og de ugentlige aktiviteter, da disse 
ikke ses eksternt og synligt i institutionen.

Det vurderes, at institutionen arbejder med udvikling og kvalificering af såvel den samlede 
personalegruppe som den enkelte medarbejders kompetencer.

Det vurderes, at der er en god opmærksomhed og anvendelse af de kommunale politikker og 
retningslinjer, samt at institutionens medarbejdere er nærværende og opmærksomme på 
børnenes perspektiv. Institutionen har været modelinstitutionen for Faxe Kommunes alkoholpolitik, 
hvorfor de i høj grad er bekendt med denne. 

Center for Børn & Undervisning vil i samarbejde med Terslev Børnehus udarbejde nærmere aftale 
ang. opfølgning på tilsynsrapportens udviklings- og opmærksomhedspunkter.
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Udviklingsmuligheder og opmærksomhedspunkter

 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser udendørs: Det anbefales, at institutionen 
arbejder videre med at tydeliggøre tal, bogstaver malet på fliser, underlag, legeting mv. på 
udendørsarealerne

 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser indendørs: Det anbefales, at der arbejdes videre 
med det æstetiske perspektiv på nogle af stuerne for at gøre rummene mere indbydende, 
særligt i børnehaven

 Udviklingsmulighed for det pædagogiske læringsmiljø: Det anbefales, at der arbejdes videre 
med at lave tematiserede og afgrænsede lege- og læringsområder, særligt i børnehaven

 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at der kommer en tydeligere 
systematik og struktur for sprogarbejdet, særligt når sprogarbejdet foregår udendørs 

 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at læsemiljøet styrkes, 
herunder læsehjørne og let tilgængelige bøger i børnehaven og udendørs

 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at skriftsproget styrkes, 
herunder synlige tal og bogstaver i børnehøjde i børnehaven 

 Udviklingsmulighed for arbejdet med pædagogiske læreplaner: Det anbefales, at der laves 
en fælles ramme for arbejdet med de pædagogiske læreplaner, der sikrer tydelig 
dokumentation i hele institutionen, gennem en synlig og systematisk kobling mellem de 
daglige/ugentlige aktiviteter og læreplanstemaerne. Hertil anbefales, at de pædagogiske og 
didaktiske refleksioner over sammenhængen mellem aktuelle temaer og aktiviteter indgår. 

 Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde: Det anbefales, at der 
arbejdes med opgave- og kompetencefordelingen på tværs af institutionen gennem en fast 
struktur for organiseringen af såvel det daglige som ugentlige pædagogiske arbejde. Dette 
kan med fordel gøres via oversigtsskemaer for de daglige, ugentlige og månedlige 
pædagogiske aktiviteter, som er koblet til læreplansarbejdet

 Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde: Det anbefales, at der 
arbejdes mere systematisk med dokumentation og evaluering af de pædagogiske aktiviteter, 
og at dette arbejde kobles til læreplansarbejdet.  
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De fysiske omgivelser – indendørs
Der er generelt set mange muligheder i de fysiske omgivelser indendørs. Der er meget plads og 
gode muligheder for at organisere og udnytte lokalerne i højere grad, end de bliver. Der kan med 
fordel arbejdes med tematiserede og afgrænsede områder, særligt i børnehaven, for at højne 
det pædagogiske læringsmiljø og gøre stuerne æstetisk indbydende.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser indendørs:
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Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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De fysiske omgivelser – udendørs
Institutionen har store udendørs legeområder med mange muligheder, som er udnyttet godt og 
præget af mange forskellige læringsrum, med plads til forskellige typer af leg og fordybelse. 
Det anbefales, at tal og bogstaver integreres i udemiljøet. 

Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser udendørs:
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Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Det pædagogiske læringsmiljø
Der er generelt set forskel på vuggestuen og børnehaven, hvilket gør det svært at lave en generel 
graduering. 

Vuggestuen er karakteriseret ved tydeligt afgrænsede læringsrum og legeområder, hvilket gør 
det overskueligt for barnet at gennemskue hvilken type aktivitet og legeform der foregår i de 
respektive områder.  
I børnehaven er der utydelighed omkring de tematiserede legeområder, hvilket gør det uklart, 
hvilke legeformer, der lægges op til. 

Det anbefales dog, at der overordnet arbejdes på en tydeligere organisering og tematisering af 
det pædagogiske læringsmiljø, med særligt fokus på børnehaven. Den manglende afgrænsning 
af de pædagogiske læringsmiljøer indendørs, gør det svært observere hvorvidt der er en bredde i 
de aktiviteter og legeformer som børnene kan vælge. Derudover bidrager den manglende 
synlige struktur for organiseringen af det daglige og ugentlige pædagogiske arbejde til, at der 
kan sættes spørgsmål ved balancen mellem tilrettelagt aktivitet og fri leg. 
For børnehaven anbefales det, at adgangen til de forskellige legeformer tematiseres og placeres i 
børnehøjde. 

I institutionen kan man generelt styrke synligheden omkring børnenes egne perspektiver og 
produkter, eksempelvis ved dokumentation af temaforløb og produkter i børnehøjde, såvel som 
memory-lanes, tegn og skriftsprog mv. i børnehøjde både på stuer og gang - og fællesarealer. 

Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø: 
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Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Leg og aktivitet 

Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Deltagelse og indflydelse
Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Det sproglige læringsmiljø
I vuggestuen arbejdes der med babytegn, rim og remser samt bekræft- og benævn som en del 
af den daglige pædagogiske praksis. 

Det anbefales, at det generelle sproglige læringsmiljø i børnehaven styrkes. 

Institutionen prioriterer udelivet højt. På baggrund heraf anbefales det, at der kommer en større 
opmærksomhed og tydelig systematik for sprogarbejdet ved udendørs aktiviteter, da det er 
utydeligt hvordan tilrettelæggelse og afvikling udfolder sig i det daglige pædagogiske arbejde 
udendørs. 

Læsemiljøet i institutionen kan med fordel styrkes, herunder indbydende læsehjørner og let 
tilgængelige bøger i børnehøjde, særligt i børnehaven.

Tilsynsførendes overordnede vurdering af det sproglige  læringsmiljø: 

141



Center for Børn & Undervisning

Side 15 af 26

Medarbejdernes besvarelse: 
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Tilsynsførendes besvarelse:
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Arbejdet med pædagogiske læreplaner 
Det er ikke tydeligt at læreplansarbejdet indgår i organiseringen af det aktuelle pædagogiske 
arbejde. Synligheden i forhold til, hvad der aktuelt arbejdes med er der ikke og der er ingen synlig 
dokumentation af det nuværende arbejde med læreplanstemaerne. 

Dokumentationen og evaluering af læreplansarbejdet fremgår ikke tydeligt overfor forældre, 
medarbejdere eller udefrakommende. 

Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med pædagogiske læreplaner:
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Medarbejdernes besvarelse: 

Tilsynsførendes besvarelse:
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Organiseringen af det pædagogiske arbejde
Institutionens organisering af det pædagogiske arbejde fremstår generelt ikke struktureret og der 
er ingen tydelig organisering af ugens forløb eller de daglige aktiviteter.

Den daglige og ugentlige struktur er ikke eksternt dokumenteret og fremstår hverken tydeligt 
overfor børn, forældre eller medarbejdere(via skemaer eller lignende). Der arbejdes i mindre 
børnegrupper, men dokumentation for organiseringen af det pædagogiske arbejde er ikke 
synligt. 

Det anbefales, at der arbejdes med opgave- og kompetencefordelingen på tværs af 
institutionen gennem en fast struktur for organiseringen af såvel det daglige som ugentlige 
pædagogiske arbejde. Dette kan med fordel gøres via oversigtsskemaer for de daglige, 
ugentlige og månedlige pædagogiske aktiviteter, som er koblet til læreplansarbejdet. 

Tilsynsførendes overordnede vurdering af organiseringen af det pædagogiske arbejde:
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Medarbejdernes besvarelse: 

Tilsynsførendes besvarelse:
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Evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde
Der er en fælles ramme for evaluering og dokumentation af læreplansarbejdet, men denne kan 
med fordel videreudvikles og kobles til det ugentlige pædagogiske arbejde og 
læreplanstemaerne, således at der ses en tydelig didaktisk sammenhæng mellem disse.  

Medarbejdernes besvarelse:

Tilsynsførendes besvarelse:
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Arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik 

Institutionen har været modelinstitution for implementeringsarbejdet med alkoholpolitikken og er 
derfor i høj grad bekendt med politikken. 

Der er ingen medarbejderbesvarelser på denne del i tilsynsmodellen

Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik: 
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Arbejdet med Kompetencehjulet
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder og tilsynsførende 
vurderes det, at kompetencehjulet er en fast del af praksis, og at der er en god intern viden og 
understøttelse, når redskabet anvendes. Medarbejderne har også positive erfaringer med at 
benytte kompetencehjulet som understøttende redskab til forældresamtaler. 

Der er ingen medarbejderbesvarelser på denne del i tilsynsmodellen

Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med kompetencehjulet: 

150



Center for Børn & Undervisning

Side 24 af 26151



Center for Børn & Undervisning

Side 25 af 26

Personalets kompetencer 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder og tilsynsførende 
vurderes det, at der er en god kompetencefordeling i medarbejdergruppen og at udvikling af 
viden prioriteres. 

Børneperspektivet 

Med afsæt i dialog med medarbejdere ved tilsynsbesøget og det opsamlende dialogmøde 
mellem daglig pædagogisk leder og tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes med afsæt i 
børneperspektivet.
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Deltagelses- og besvarelsesprocent

Medarbejdernes besvarelsesprocent: 
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Pædagogisk tilsyn i dagtilbud 
Ifølge dagtilbudslovens § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtede til, at føre tilsyn med indholdet af 
dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Herunder gælder, at den pædagogiske praksis lever op til 
dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området, samt de mål og rammer som 
kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens § 3. 

 

Tematikker i det pædagogiske tilsyn  
Tilsynet skaber et systematisk grundlag og opfølgning, der sikrer kvalitet i kommunens dagtilbud, 
gennem systematiske opsamlinger på tværs af områdets institutioner. 
 
Tilsynets tematiske fokuseringer er udarbejdet på et evidensbaseret grundlag for, hvad der 
kendetegner kvalitet i dagtilbud:  
 

- Fysiske omgivelser – indendørs  
- Fysiske omgivelser – udendørs  
- Det pædagogiske læringsmiljø  
- Det sproglige læringsmiljø  
- Organiseringen af det pædagogiske arbejde  
- Arbejdet med pædagogiske læreplaner 
- Faxe Kommunes aktuelle politikker indsatser – Alkoholpolitikken og Kompetencehjulet 
- Personalets kompetencer 
- Børneperspektiv  

 
Tilsynet skaber udvikling i det pædagogiske arbejde, både i det enkelte dagtilbud og på tværs af 
områdets institutioner. Ligeledes sikrer tilsynet samlet set, at udvikling af dagtilbuddene bygger på 
et systematisk og evidensbaseret vidensgrundlag.  
 

Tilsynsrapportens grundlag  
Tilsynsrapporten beror på Center for Børn & Undervisnings tilsynsmateriale for pædagogisk tilsyn, 
og baserer sig på:  
 

- Institutionens besvarelse af spørgeskema før tilsynsbesøget, besvaret af en stuepædagog 
fra hver af institutionens stuer 

- Tilsynsførendes tematiske observationsnoter 
- Referat fra opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 

tilsynsførende  
 

Læsevejledning  
Tilsynsrapporten er opbygget med afsæt i ovenstående tematikker.  Indledende præsenteres den 
samlede vurdering af institutionen ved det pædagogiske tilsyn, samt evt. udviklingsmuligheder 
og/eller særlige opmærksomhedspunkter.   
Ved hver tematik angiver tilsynsførende indledende en samlet vurdering af institutionens arbejde 
med den givne tematik, hvorefter medarbejders såvel som tilsynsførendes besvarelse af de 
enkelte tematikker skitseres.  
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Samlet vurdering  
 
Institutionen bærer præg af tydelige fysiske rammer, såvel udendørs som indendørs, og det er 
tydeligt at der i institutionen er arbejdet med etablering af læringsrum med forskellige muligheder. 
Institutionen er præget af rammesatte læringsmiljøer med fast og tydelig rumdeling med 
afgrænsede legeområder. Institutionen er kendetegnet af forskellige pædagogiske 
læringsmiljøer, hvilket skaber plads til forskellige typer af leg og fordybelse.  
 
Den ugentlige og daglige struktur og organisering af det pædagogiske arbejde i institutionen er 
fastsat gennem aktivitets- og opgavefordeling mellem personalet, og institutionens arbejde med 
de forskellige børnegrupper er rammesat, hvor særligt det pædagogiske arbejde med 
førskolegruppen fremstår pædagogisk og didaktisk veltilrettelagt. Dette ses bl.a. i indretning af 
læringsmiljøet, såvel som for de planlagte aktiviteter.  
 
Det vurderes, at det pædagogiske arbejde tilrettelægges med øje for børneperspektivet, da 
personalet gør sig pædagogiske og didaktiske overvejelser for, at sikre børneperspektivet i de 
tilrettelagte aktiviteter, samt tilstræber at lade børnene gå til og fra lege, for både at sikre 
fordybelse og deltagelseslyst i institutionen. I institutionen ses der tydelig dokumentation af 
arbejdet med pædagogiske læreplaner, samt hvilke temaer der aktuelt arbejdes med. 
 
Institutionens arbejde med det sproglige læringsmiljø træder tydeligt frem, hvilket bl.a. ses ved 
synlige tegn, billeder, bogstaver og tal, såvel som sangbøger og rim og remse-bøger mv. i 
børnehøjde.   
 
Det vurderes, at institutionen arbejder med udvikling og kvalificering af såvel den samlede 
personalegruppe som den enkelte medarbejders kompetencer. 
 
I institutionen arbejdes der med Faxe Kommunes alkoholpolitik ud fra de givne retningslinjer, og 
institutionens daglige pædagogiske leder beretter, at der er bevågenhed og refleksion blandt 
personalet. Ligeledes vurderes det, at der arbejdes med kompetencehjulet i henhold til hensigten 
med dette som pædagogisk værktøj.  
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Udviklingsmuligheder og opmærksomhedspunkter  
 

 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser udendørs: Det anbefales, at institutionen 
arbejdere videre med det sproglige læringsmiljø udendørs, i form af tydeliggøre tal, 
bogstaver malet på fliser, underlag, legeting mv. på udendørsarealerne.  
 

 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser indendørs: Det anbefales, at der i 
vuggestueafdelingen arbejdes videre med indretning af  læringsrum i børnehøjde, samt at 
vuggestuens fællesrum organiseres med afsæt i et børneperspektiv.   
 

 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at der er flere personaler 
der varetager sprogarbejdet, da det kan være sårbart for sprogindsatsen, hvis det kun er 
en enkelt medarbejder som har denne opgave. Hertil gøres opmærksom på, at der skal 
foretages 2 x ½ times ugentlig sprogindsats for børn der har behov for en særlig indsats.  

 
 Udviklingsmulighed for arbejdet med pædagogiske læreplaner: Det anbefales, at der i 

arbejdet med de pædagogiske læreplaner tydeligt fremgår en pædagogisk didaktisk 
refleksion over sammenhængen mellem aktuelle temaer og ugentlige såvel som daglige 
aktiviteter.  

 
 Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde: Det anbefales, at den 

ugentlige såvel som daglige rutine for det pædagogiske arbejde dokumenteres og 
synliggøres, så den ugentlige og daglige struktur er tydelig for børn og forældre.  

 

 Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde i institutionens 
vuggestue: Det anbefales, at det undersøges om formiddagen kan tilrettelægges 
anderledes, således at det tilgodeser formiddagens aktiviteter, med afsæt i 
børneperspektivet. 
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De fysiske omgivelser – indendørs 
Det er tydeligt, at der i institutionen er arbejdet med etablering af læringsrum med forskellige 
muligheder. Institutionen er præget af rammesatte læringsmiljøer med fast og tydelig rumdeling 
med afgrænsede legeområder.  
 
I vuggestuegrupperne er der behov for, at arbejde videre med læringsrum i børnehøjde, samt at 
vuggestuens fællesrum organiseres med afsæt i et børneperspektiv.   
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser indendørs: 
  

  
 
 
Medarbejdernes besvarelse:  
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Tilsynsførendes besvarelse:  
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De fysiske omgivelser – udendørs  
Institutionens fysiske omgivelser udendørs er præget af mange forskellige læringsrum, 
med plads til forskellige typer af leg og fordybelse. De fysiske omgivelser udendørs er 
tydeligt rammesat.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser udendørs: 
 

 
 
Medarbejdernes besvarelse: 
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Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det pædagogiske læringsmiljø 
 
Det er tydeligt, at der er arbejdet med etablering af det pædagogiske læringsmiljø. Det 
rammesatte læringsmiljø skaber plads til leg og fordybelse, hvor indretningen tydeligt anviser 
hensigten med de forskellige legeområder. 
 
På institutionens børnehavestuer er der en tydelig daglig struktur dokumenteret for hverdagen, 
med klar opgavefordeling til både børn og voksne. Det kan anbefales, at denne daglige som 
ugentlige struktur synliggøres for både børn og forældre på alle institutionens stuer, eksempelvis 
ved at have et ugentlig skema hængende ved garderobeindgangen. 
 
Institutionen har en meget tydelig ramme for førskolearbejdet, med dertilhørende stue og 
primærpædagog. Dette ses både i forhold til indretning af læringsmiljøet såvel som aktiviteterne 
for denne børnegruppe.  
 
  
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø: 
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Medarbejdernes besvarelse:  

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Leg og aktivitet  
Medarbejdernes besvarelse:  

 
 
Tilsynsførendes besvarelse:  
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Deltagelse og indflydelse  
Medarbejdernes besvarelse:  

 
Tilsynsførendes besvarelse:  
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Det sproglige læringsmiljø 
 
Det er tydeligt, at institutionen arbejder med det sproglige læringsmiljø. Institutionen er præget af 
synlige tegn, billeder, bogstaver og tal, såvel som sangbøger og rim og remse-bøger mv. i 
børnehøjde.   
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det sproglige læringsmiljø: 
 

 
Medarbejdernes besvarelse:  
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Tilsynsførendes besvarelse:  
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Arbejdet med pædagogiske læreplaner  
 
I institutionen ses der tydelig dokumentation af arbejdet med pædagogiske læreplaner, samt 
hvilke temaer der aktuelt arbejdes med og hvordan forældrene inddrages i dette arbejde. 
Arbejdet med pædagogiske læreplaner er dokumenteret gennem billeder af det daglige 
pædagogiske arbejde. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med pædagogiske læreplaner:  
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Medarbejdernes besvarelse:  

 
 
Tilsynsførendes besvarelse:  

 

172



 
Center for Børn & Undervisning    
   

 
 
Side 19 af 26 

Organiseringen af det pædagogiske arbejde  
Institutionen, og særligt børnehavestuerne, bærer præg af en fast ugentlig og daglig rutine. Det 
anbefales, at den ugentlige såvel som daglige rutine for det pædagogiske arbejde 
dokumenteres og synliggøres, så den ugentlige og daglige struktur er tydelig for børn og forældre. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af organiseringen af det pædagogiske arbejde: 

  
 
 
 
Medarbejdernes besvarelse: 
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Tilsynsførendes besvarelse: 
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Evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde  
 
Institutionen bærer præg af en tydelig struktur for evaluering og dokumentation af det pædagogiske 
arbejde. 
 
Medarbejdernes besvarelse:  

 
 
 
 
Tilsynsførendes besvarelse:  
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Arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik  
 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes med alkoholpolitikken ud fra de givne retningslinjer. 
Alkoholpolitikken og handleplanen er tilgængelig på institutionens personalestue, og daglig 
pædagogisk leder beretter, at der er bevågenhed og refleksion blandt personalet.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med Faxe Kommunes alkoholpolitik:  
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Arbejdet med Kompetencehjulet 
 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes med kompetencehjulet i henhold til hensigten med 
dette som et pædagogisk værktøj, eksempelvis gennem forældresamtaler, vurdering af 
børnehaveparathed, førskolegruppen og det tværfaglige samarbejde ved særlige indsatser eller 
forløb.  
 
Institutionens personale beretter, at arbejdet med kompetencehjulet er tidskrævende og 
omfattende.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med kompetencehjulet:  
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Personalets kompetencer  
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der såvel for den samlede personalegruppe som den enkelte 
medarbejder arbejdes med udvikling af personalets kompetencer. Der arbejdes med udvikling af 
den enkelte medarbejders kompetencer gennem tildeling af forskellige ansvarsområder og 
forpligtende netværksdeltagelse, hvilket sikrer kvalitet og udvikling indenfor det givne område, 
som medarbejderen er ansvarlig for. I tråd med dette, har man søgt at sparre og videns dele med 
personalet fra den skærmede gruppe internt i institutionen.  
  

Børneperspektivet  
Med afsæt i dialog med medarbejdere ved tilsynsbesøget og det opsamlende dialogmøde 
mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og tilsynsførende vurderes det, at det 
pædagogiske arbejde tilrettelægges med øje for børneperspektivet. Det berettes, at personalet 
gør sig pædagogiske og didaktiske overvejelser for, at sikre børneperspektivet i de tilrettelagte 
aktiviteter. Ligeledes berettes det, at man så vidt muligt tilstræber at lade børnene gå til og fra 
lege, for både at sikre fordybelse og deltagelseslyst i institutionen. 
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Deltagelses- og besvarelsesprocent 
 
Besvarelsesprocent for tilsynsførendes observationsredskab ved tilsynsbesøget:  
 

 
 
 
Besvarelsesprocent for spørgeskemaundersøgelse besvaret af udvalgte stuepædagoger i 
institutionen:  
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Pædagogisk tilsyn i dagtilbud 
Ifølge dagtilbudslovens § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtede til, at føre tilsyn med indholdet af 
dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Herunder gælder, at den pædagogiske praksis lever op til 
dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området, samt de mål og rammer som 
kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens § 3. 

 

Tematikker i det pædagogiske tilsyn  
Tilsynet skaber et systematisk grundlag og opfølgning, der sikrer kvalitet i kommunens dagtilbud, 
gennem systematiske opsamlinger på tværs af områdets institutioner. 
 
Tilsynets tematiske fokuseringer er udarbejdet på et evidensbaseret grundlag for, hvad der 
kendetegner kvalitet i dagtilbud:  
 

- Fysiske omgivelser – indendørs  
- Fysiske omgivelser – udendørs  
- Det pædagogiske læringsmiljø  
- Det sproglige læringsmiljø  
- Organiseringen af det pædagogiske arbejde  
- Arbejdet med pædagogiske læreplaner 
- Faxe Kommunes aktuelle politikker indsatser – Alkoholpolitikken og Kompetencehjulet 
- Personalets kompetencer 
- Børneperspektiv  

 
Tilsynet skaber udvikling i det pædagogiske arbejde, både i det enkelte dagtilbud og på tværs af 
områdets institutioner. Ligeledes sikrer tilsynet samlet set, at udvikling af dagtilbuddene bygger på 
et systematisk og evidensbaseret vidensgrundlag.  
 

Tilsynsrapportens grundlag  
Tilsynsrapporten beror på Center for Børn & Undervisnings tilsynsmateriale for pædagogisk tilsyn, 
og baserer sig på:  
 

- Institutionens besvarelse af spørgeskema før tilsynsbesøget, besvaret af en stuepædagog 
fra hver af institutionens stuer 

- Tilsynsførendes tematiske observationsnoter 
- Referat fra opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 

tilsynsførende  
 

Læsevejledning  
Tilsynsrapporten er opbygget med afsæt i ovenstående tematikker.  Indledende præsenteres den 
samlede vurdering af institutionen ved det pædagogiske tilsyn, samt evt. udviklingsmuligheder og 
særlige opmærksomhedspunkter. Ved hver tematik angiver tilsynsførende indledende en samlet 
vurdering af institutionens arbejde med den givne tematik, hvorefter medarbejders såvel som 
tilsynsførendes besvarelse af de enkelte tematikker skitseres.   
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Samlet vurdering  

 
Institutionen bærer præg af tydelige fysiske rammer, såvel udendørs som indendørs, og der er 
klart afgrænsede og rammesatte læringsmiljøer med fast og tydelig rumdeling og legeområder. 
Institutionen er kendetegnet af forskellige pædagogiske læringsmiljøer, hvilket skaber plads til 
forskellige typer af leg og fordybelse.  
 
Den ugentlige og daglige struktur, samt organiseringen af det pædagogiske arbejde, i 
institutionen er internt tilrettelagt blandt personalet, gennem aktivitets- og opgavefordeling 
mellem personalet. Institutionens arbejde med de forskellige børnegrupper er rammesat og 
differentieret, hvor særligt det pædagogiske arbejde med førskolegruppen fremstår pædagogisk 
og didaktisk velovervejet.   
 
Det vurderes, at det pædagogiske arbejde tilrettelægges med øje for børneperspektivet, da 
personalet gør sig pædagogiske og didaktiske overvejelser for, at sikre børneperspektivet i de 
tilrettelagte aktiviteter, samt tilstræber at lade børnene gå til og fra lege, for både at sikre 
fordybelse og deltagelseslyst i institutionen. I institutionen ses der billeddokumentation af de 
daglige og ugentlige aktiviteter, dog fremgår arbejdet med de pædagogiske læreplanstemaer, 
samt didaktiske overvejelser over sammenhængen mellem temaer og ugentlige aktiviteter, ikke 
eksternt og synligt i institutionen.    
 
Institutionens arbejde med det sproglige læringsmiljø træder tydeligt frem, hvilket bl.a. ses ved 
synlige tegn, billeder, bogstaver og tal mv. i børnehøjde.   
 
Det vurderes, at institutionen arbejder med udvikling og kvalificering af såvel den samlede 
personalegruppe som den enkelte medarbejders kompetencer. 
 
I institutionen arbejdes der med Faxe Kommunes alkoholpolitik ud fra de givne retningslinjer, og 
institutionens daglige pædagogiske leder beretter, at der er bevågenhed og refleksion blandt 
personalet. Ligeledes vurderes det, at der arbejdes med kompetencehjulet i henhold til de 
gældende retningslinjer, dog beretter personalet at kompetencehjulet som pædagogisk 
metoderedskab er omfattende og tidskrævende.  
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Udviklingsmuligheder og opmærksomhedspunkter 
 

 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser udendørs: Det anbefales, at institutionen 
arbejdere videre med at tydeliggøre tal, bogstaver malet på fliser, underlag, legeting mv. 
på udendørsarealerne.  

 
 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at der er flere personaler 

der varetager sprogarbejdet, da det kan være sårbart for sprogindsatsen, hvis det kun er 
en enkelt medarbejder som har denne opgave. Hertil gøres opmærksom på, at der skal 
foretages 2 x ½ times ugentlig sprogindsats for børn der har behov for en særlig sproglig 
indsats.  

 
 Udviklingsmulighed for arbejdet med pædagogiske læreplaner: Det anbefales, at arbejdet 

med de pædagogiske læreplaner tydeliggøres og eksternt dokumenteres i institutionen, 
gennem en synlig og systematisk kobling mellem de daglige/ugentlige aktiviteter og 
læreplanstemaerne. Hertil anbefales, at de pædagogiske og didaktiske refleksioner over 
sammenhængen mellem aktuelle temaer og aktiviteter indgår.  

 
 Udviklingsmulighed for evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde: Det 

anbefales, at institutionen synliggør arbejdet med evaluering og dokumentation af det 
pædagogiske arbejde.  
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De fysiske omgivelser – indendørs 
Det er tydeligt, at der i institutionen er arbejdet med etablering af læringsrum med forskellige 
muligheder. Institutionen er præget af rammesatte læringsmiljøer med fast og tydelig rumdeling 
med afgrænsede legeområder, der skaber plads til fordybelse og uforstyrret leg.   
 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser indendørs: 

 
 
Medarbejdernes besvarelse: 
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Tilsynsførendes besvarelse: 
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De fysiske omgivelser – udendørs 
Institutionens fysiske omgivelser udendørs er præget af mange forskellige læringsrum, 
med plads til forskellige typer af leg og fordybelse. Der er gode læringsmuligheder og 
udendørs omgivelserne lægger op til forskellige legeaktiviteter.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser indendørs: 
 
 

  
 
Medarbejdernes besvarelse: 
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Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det pædagogiske læringsmiljø 
 
Det er tydeligt, at der er arbejdet med etablering af det pædagogiske læringsmiljø. Det 
rammesatte læringsmiljø skaber plads til leg og fordybelse, hvor indretningen tydeligt anviser 
hensigten med de forskellige legeområder. Det pædagogiske læringsmiljø afspejler, at der 
arbejdes med inkluderende fællesskaber, samt at der arbejdes med at understøtte børnenes leg 
og aktiviteter.  
 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser indendørs: 
 

 
 
 
 
Medarbejdernes besvarelse: 
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Tilsynsførendes besvarelse: 

191



 
Center for Børn & Undervisning    
   

 
 
Side 12 af 27 

Leg og aktivitet  
 
 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Deltagelse og indflydelse 
 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det sproglige læringsmiljø 
 
Det er tydeligt, at institutionen arbejder med det sproglige læringsmiljø, eksempelvis i form af tegn 
og bogstaver på kasser med legetøj mv. i børnehøjde. Institutionen har udarbejdet 
inspirationsmateriale til forældre med børn der har brug for en særlig sproglig indsats.  
 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det sproglige læringsmiljø:  
 
 

  
Medarbejdernes besvarelse:  
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Tilsynsførendes besvarelse: 
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Arbejdet med pædagogiske læreplaner  
 
I institutionen ses der tydelig billeddokumentation af dagligdagsaktiviteter.  
 
I institutionen ses der ingen tydelig ekstern dokumentation af arbejdet med pædagogiske 
læreplaner til forældre eller besøgende i institutionen, såvel som at det ikke synligt fremgår hvilke 
didaktiske overvejelser der knytter sig til læreplansarbejdet. Der ses ingen tydelig systematik i 
arbejdet med de pædagogiske læreplanstemaer i de daglige såvel som ugentlige aktiviteter.  
 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med pædagogiske læreplaner: 

 
Medarbejdernes besvarelse:  
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Tilsynsførendes besvarelse: 
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Organiseringen af det pædagogiske arbejde 
 
Institutionen bærer præg af en fast ugentlig og daglig rutine. Institutionen søger at inddrage det 
hjemmelige læringsmiljø gennem idéer til hvordan forældre kan ”lege” videre derhjemme med 
den givne aktivitet eller leg, som er aktuel i børnenes hverdag. Før-skolearbejdet er kendetegnet 
ved en tydelig ramme.  
 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af organiseringen af det pædagogiske arbejde: 

 
Medarbejdernes besvarelse:  

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde 
Institutionen arbejder med evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde gennem 
billeddokumentation. Det fremgår ikke tydeligt, om institutionen har en fast synlig struktur for 
evaluering og dokumentation i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.  
 
 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Arbejdes med Faxe Kommunes Alkohol politik  
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes med alkoholpolitikken ud fra de givne retningslinjer. 
Alkoholpolitikken og handleplanen er tilgængelig på institutionens personalestue, og daglig 
pædagogisk leder beretter, at der er bevågenhed og refleksion blandt personalet.  
 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Arbejdet med Kompetencehjulet 
 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes med kompetencehjulet i henhold til hensigten med 
dette som et pædagogisk redskab, eksempelvis gennem forældresamtaler, vurdering af 
børnehaveparathed, førskolegruppen og det tværfaglige samarbejde ved særlige indsatser eller 
forløb.  
 
Institutionens personale beretter, at arbejdet med kompetencehjulet er tidskrævende og 
omfattende.  
 
  
Tilsynsførendes 
besvarelse:
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Personalets kompetencer  
 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der såvel for den samlede personalegruppe som den enkelte 
medarbejder arbejdes med udvikling af personalets kompetencer. Der arbejdes med udvikling af 
den enkelte medarbejders kompetencer gennem tildeling af forskellige ansvarsområder og 
forpligtende netværksdeltagelse, hvilket sikrer kvalitet og udvikling indenfor det givne område, 
som medarbejderen er ansvarlig for. I tråd med dette, har man søgt at sparre og videns dele med 
personalet fra den skærmede gruppe internt i institutionen.  
 

Børneperspektivet  

Med afsæt i dialog med medarbejdere ved tilsynsbesøget og det opsamlende dialogmøde 
mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og tilsynsførende vurderes det, at det 
pædagogiske arbejde tilrettelægges med øje for børneperspektivet. Det berettes, at personalet 
gør sig pædagogiske og didaktiske overvejelser for, at sikre børneperspektivet i de tilrettelagte 
aktiviteter. Ligeledes berettes det, at man så vidt muligt tilstræber at lade børnene gå til og fra 
lege, for både at sikre fordybelse og deltagelseslyst i institutionen. 
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Deltagelses- og besvarelsesprocent 
 
Medarbejdernes besvarelsesprocent:  

 
Tilsynsførendes besvarelsesprocent: 
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Pædagogisk tilsyn i dagtilbud 
Ifølge dagtilbudslovens § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtede til, at føre tilsyn med indholdet af 
dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Herunder gælder, at den pædagogiske praksis lever op til 
dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området, samt de mål og rammer som 
kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens § 3. 

 

Tematikker i det pædagogiske tilsyn  
Tilsynet skaber et systematisk grundlag og opfølgning, der sikrer kvalitet i kommunens dagtilbud, 
gennem systematiske opsamlinger på tværs af områdets institutioner. 
 
Tilsynets tematiske fokuseringer er udarbejdet på et evidensbaseret grundlag for, hvad der 
kendetegner kvalitet i dagtilbud:  
 

- Fysiske omgivelser – indendørs  
- Fysiske omgivelser – udendørs  
- Det pædagogiske læringsmiljø  
- Det sproglige læringsmiljø  
- Organiseringen af det pædagogiske arbejde  
- Arbejdet med pædagogiske læreplaner 
- Faxe Kommunes aktuelle politikker indsatser – Alkoholpolitikken og Kompetencehjulet 
- Personalets kompetencer 
- Børneperspektiv  

 
Tilsynet skaber udvikling i det pædagogiske arbejde, både i det enkelte dagtilbud og på tværs af 
områdets institutioner. Ligeledes sikrer tilsynet samlet set, at udvikling af dagtilbuddene bygger på 
et systematisk og evidensbaseret vidensgrundlag.  
 

Tilsynsrapportens grundlag  
Tilsynsrapporten beror på Center for Børn & Undervisnings tilsynsmateriale for pædagogisk tilsyn, 
og baserer sig på:  
 

- Institutionens besvarelse af spørgeskema før tilsynsbesøget, besvaret af en stuepædagog 
fra hver af institutionens stuer 

- Tilsynsførendes tematiske observationsnoter 
- Referat fra opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 

tilsynsførende  
 

Læsevejledning  
Tilsynsrapporten er opbygget med afsæt i ovenstående tematikker.  Indledende præsenteres den 
samlede vurdering af institutionen ved det pædagogiske tilsyn, samt evt. udviklingsmuligheder og 
særlige opmærksomhedspunkter. Ved hver tematik angiver tilsynsførende indledende en samlet 
vurdering af institutionens arbejde med den givne tematik, hvorefter medarbejders og 
tilsynsførendes besvarelse af den enkelte tematik skitseres.   
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Samlet vurdering  
Institutionen bærer præg af tydelige fysiske rammer, såvel udendørs som indendørs, og der er 
generelt set afgrænsede og rammesatte læringsmiljøer med fast og tydelig rumdeling og 
legeområder.  
 
Den ugentlige og daglige struktur, samt organiseringen af det pædagogiske arbejde, i 
institutionen er internt tilrettelagt blandt personalet, gennem aktivitets- og opgavefordeling 
mellem personalet. Institutionens arbejde med de forskellige børnegrupper er rammesat og 
differentieret, hvor særligt det pædagogiske arbejde med førskolegruppen fremstår pædagogisk 
og didaktisk velovervejet.   
 
Det vurderes, at det pædagogiske arbejde tilrettelægges med øje for børneperspektivet, da 
personalet gør sig pædagogiske og didaktiske overvejelser for, at sikre børneperspektivet i de 
tilrettelagte aktiviteter, samt tilstræber at lade børnene gå til og fra lege, for både at sikre 
fordybelse og deltagelseslyst i institutionen. Arbejdet med de pædagogiske læreplanstemaer 
fremgår ikke tydeligt i institutionen, og de didaktiske overvejelser over sammenhængen mellem 
læreplanstemaer og ugentlige aktiviteter ses ikke eksternt og synligt i institutionen.    
Arbejdet med det sproglige læringsmiljø træder frem i institutionen, hvilket bl.a. ses ved bogstaver 
og tal mv. 
 
Det vurderes, at institutionen arbejder med udvikling og kvalificering af såvel den samlede 
personalegruppe som den enkelte medarbejders kompetencer. 
 
I institutionen arbejdes der med Faxe Kommunes alkoholpolitik ud fra de givne retningslinjer, og 
institutionens daglige pædagogiske leder beretter, at der er bevågenhed og refleksion blandt 
personalet. Ligeledes vurderes det, at der arbejdes med kompetencehjulet i henhold til de 
gældende retningslinjer, dog beretter personalet at kompetencehjulet som pædagogisk 
metoderedskab er omfattende og tidskrævende.  
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Udviklingsmuligheder og opmærksomhedspunkter 
 

 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser udendørs: Det anbefales, at institutionen 
arbejdere videre med at tydeliggøre tal, bogstaver malet på fliser, underlag, legeting mv. 
på udendørsarealerne.  

 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser udendørs: Det anbefales, at institutionen 
undersøger muligheden for at øge anvendelsesværdien af de fysiske omgivelser udendørs, 
eksempelvis gennem etablering af sandkasse til børnehavebørn og/eller etablering af 
afgrænsede legeområder ud mod vejen.  
 

 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser indendørs: Det anbefales, at der arbejdes 
videre med læringsrum i børnehøjde, på de enkelte stuer der har behov for det.  

 
 Udviklingsmulighed for det pædagogiske læringsmiljø: Det anbefales, at denne daglige 

som ugentlige struktur synliggøres for både børn og forældre på alle institutionens stuer, 
eksempelvis ved at have et ugentlig skema hængende ved garderobeindgangen. 

 
 Udviklingsmulighed for det pædagogiske læringsmiljø: Det anbefales, at enkelte stuer i 

institutionen skabe tydeligere rammer for de forskellige legeområder og typer, så det er 
genkendeligt for børnene hvor de må og kan lege forskellige lege og aktiviteter.  
 

 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at der er flere personaler 
der varetager sprogarbejdet, da det kan være sårbart for sprogindsatsen, hvis det kun er 
en enkelt medarbejder som har denne opgave. Hertil gøres opmærksom på, at der skal 
foretages 2 x ½ times ugentlig sprogindsats for børn der har behov for en særlig indsats.  

 
 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at der etableres et 

tydeligere læringsmiljø for læsning og fordybelse på de enkelte stuer, der har behov for 
det.   

 
 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at institutionen arbejder 

videre med at etablere et større udvalg af bøger, samt øger tilgængeligheden af papir, 
tegneblyanter, spil med tal og bogstaver mv. i børnehøjde.  

 
 Udviklingsmulighed for arbejdet med pædagogiske læreplaner: Det anbefales, at arbejdet 

med de pædagogiske læreplaner tydeliggøres og eksternt dokumenteres i institutionen, 
gennem en synlig og systematisk kobling mellem de daglige/ugentlige aktiviteter og 
læreplanstemaerne. Hertil anbefales, at de pædagogiske og didaktiske refleksioner over 
sammenhængen mellem aktuelle temaer og aktiviteter indgår.  

 
 Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde: Det anbefales, at den 

ugentlige såvel som daglige rutine for det pædagogiske arbejde dokumenteres og 
synliggøres, så den ugentlige og daglige struktur er tydelig for børn og forældre.  

 
 Udviklingsmulighed for evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde: Det 

anbefales, at institutionen synliggør arbejdet med evaluering og dokumentation af det 
pædagogiske arbejde.  
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De fysiske omgivelser – indendørs 
Det er tydeligt, at der i institutionen er arbejdet med etablering af læringsrum med forskellige 
muligheder. Institutionen er præget af rammesatte læringsmiljøer med fast og tydelig rumdeling 
med afgrænsede legeområder, både på stuerne og i fællesrummet.  
 
På enkelte stuer er der behov for, at arbejde videre med læringsrum i børnehøjde, og med afsæt i 
et børneperspektiv.   
 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser indendørs: 

 
 
Medarbejdernes besvarelse: 
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Tilsynsførendes besvarelse: 

 

 

214



 
Center for Børn & Undervisning    
   

 
 
Side 8 af 26 

De fysiske omgivelser – udendørs 
Institutionens fysiske omgivelser udendørs er præget af mange forskellige læringsrum, 
med plads til forskellige typer af leg og fordybelse De fysiske omgivelser udendørs kan få 
øget anvendelsesværdi ved etablering af flere læringsrum, eksempelvis sandkasse til 
børnehavebørn, afskærmning og afgrænsede legeområder ud mod vejen. Ved 
tilsynsbesøget blev der fra personalets side gjort opmærksom på, at der er ønsker om 
etablering af flere læringsrum udendørs.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser udendørs: 
 
 

 
 
Medarbejdernes besvarelse: 
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Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det pædagogiske læringsmiljø 
Det er tydeligt, at der er arbejdet med etablering af det pædagogiske læringsmiljø. Det 
rammesatte læringsmiljø skaber plads til leg og fordybelse, hvor indretningen tydeligt anviser 
hensigten med de forskellige legeområder. 
 
Institutionen har en meget tydelig ramme for førskolearbejdet, med dertilhørende stue. Dette ses 
både i forhold til indretning af læringsmiljøet såvel som aktiviteterne for denne børnegruppe. 
Det kan anbefales, at denne daglige som ugentlige struktur synliggøres for både børn og 
forældre på alle institutionens stuer, eksempelvis ved at have et ugentlig skema hængende ved 
garderobeindgangen. 
 
Enkelte stuer i institutionen kan med fordel skabe tydeligere rammer for de forskellige legeområder 
og typer, så det er genkendeligt for børnene hvor de må og kan lege forskellige lege og 
aktiviteter.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø: 

 
 
 
Medarbejdernes besvarelse: 
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Tilsynsførendes besvarelse: 
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Leg og aktivitet  
 
 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Deltagelse og indflydelse 
 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det sproglige læringsmiljø 
Institutionen bærer generelt præg af arbejdet med det sproglige læringsmiljø, eksempelvis 
gennem synlige bogstaver og tal. På enkelte af institutionens stuer anbefales det, at der etableres 
et tydeligere læringsmiljø for læsning og fordybelse.  
Det anbefales, at institutionen arbejder videre med at etablere et større udvalg af bøger, og øger 
tilgængeligheden af papir, tegneblyanter, spil med tal og bogstaver mv. i børnehøjde.  
 
Medarbejdernes besvarelse:  
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Tilsynsførendes besvarelse: 
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Arbejdet med pædagogiske læreplaner  
 
I institutionen ses der ingen tydelig ekstern dokumentation af arbejdet med pædagogiske 
læreplaner til forældre eller besøgende i institutionen, såvel som at det ikke synligt fremgår hvilke 
didaktiske overvejelser der knytter sig til læreplansarbejdet. Der ses ingen tydelig systematik i 
arbejdet med de pædagogiske læreplanstemaer i de daglige såvel som ugentlige aktiviteter. 
Ved dialogmødet gør daglig pædagogisk leder og områdeleder opmærksom på, at man er i 
gang med at implementere en ny arbejdsgang for læreplansarbejdet.   
 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med pædagogiske læreplaner: 
 

 
 
Medarbejdernes besvarelse:  
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Tilsynsførendes besvarelse: 
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Organiseringen af det pædagogiske arbejde 
Institutionen beretter, at der er en fast intern struktur for organiseringen af det 
pædagogiske arbejde. Dette ses bl.a. ved fællessamling, som er kendetegnet ved en 
tydelig og genkendelig struktur for alle børn. Det anbefales, at den ugentlige struktur 
tydeliggøres gennem synlige ugentlige aktivitetsskemaer til børn og forældre.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af organiseringen af det pædagogiske arbejde: 
 

 
 
Medarbejdernes besvarelse:  

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde 
Det fremgår ikke tydeligt, om institutionen har en fast synlig struktur for evaluering og 
dokumentation i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.  
 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik  
 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes med alkoholpolitikken ud fra de givne retningslinjer. 
Alkoholpolitikken og handleplanen er tilgængelig på institutionens personalestue, og daglig 
pædagogisk leder beretter, at der er bevågenhed og refleksion blandt personalet.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik: 
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Arbejdet med Kompetencehjulet 
 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes med kompetencehjulet i henhold til hensigten med 
dette som et pædagogisk redskab, eksempelvis gennem forældresamtaler, vurdering af 
børnehaveparathed, førskolegruppen og det tværfaglige samarbejde ved særlige indsatser eller 
forløb.  
Institutionens personale beretter, at arbejdet med kompetencehjulet er tidskrævende og 
omfattende.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med kompetencehjulet: 
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Personalets kompetencer  
 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der såvel for den samlede personalegruppe som den enkelte 
medarbejder arbejdes med udvikling af personalets kompetencer. Daglig pædagogisk leder og 
områdeleder berettede, at institutionen 3 gange årligt fokuserer på et aktuelt pædagogisk tema, 
hvilket sikrer et samlet fagligt løft i personalegruppen. Der arbejdes med udvikling af den enkelte 
medarbejders kompetencer gennem tildeling af forskellige ansvarsområder og forpligtende 
netværksdeltagelse, hvilket sikrer kvalitet og udvikling indenfor det givne område, som 
medarbejderen er ansvarlig for. Daglig pædagogisk leder og områdeleder beretter, at man i den 
kommende tid vil fokusere på et fagligt løft af medarbejdernes kompetencer i 
vuggestueafdelingen.  

Børneperspektivet  

Med afsæt i dialog med medarbejdere ved tilsynsbesøget og det opsamlende dialogmøde 
mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og tilsynsførende vurderes det, at det 
pædagogiske arbejde tilrettelægges med øje for børneperspektivet. Det berettes, at personalet 
gør sig pædagogiske og didaktiske overvejelser for, at sikre børneperspektivet i de tilrettelagte 
aktiviteter. Ligeledes berettes det, at man så vidt muligt tilstræber at lade børnene gå til og fra 
lege, for både at sikre fordybelse og deltagelseslyst i institutionen. 
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Deltagelses- og besvarelsesprocent 
 
Medarbejdernes besvarelsesprocent:  

 
 
 
Tilsynsførendes besvarelsesprocent: 
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Pædagogisk tilsynsrapport  
 
 

Afdeling Regnbuen 
Område Vest  

 
 

2016 
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Pædagogisk tilsyn i dagtilbud 
Ifølge dagtilbudslovens § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtede til, at føre tilsyn med indholdet af 
dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Herunder gælder, at den pædagogiske praksis lever op til 
dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området, samt de mål og rammer som 
kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens § 3. 

 

Tematikker i det pædagogiske tilsyn  
Tilsynet skaber et systematisk grundlag og opfølgning, der sikrer kvalitet i kommunens dagtilbud, 
gennem systematiske opsamlinger på tværs af områdets institutioner. 
 
Tilsynets tematiske fokuseringer er udarbejdet på et evidensbaseret grundlag for, hvad der 
kendetegner kvalitet i dagtilbud:  
 

- Fysiske omgivelser – indendørs  
- Fysiske omgivelser – udendørs  
- Det pædagogiske læringsmiljø  
- Det sproglige læringsmiljø  
- Organiseringen af det pædagogiske arbejde  
- Arbejdet med pædagogiske læreplaner 
- Faxe Kommunes aktuelle politikker indsatser – Alkoholpolitikken og Kompetencehjulet 
- Personalets kompetencer 
- Børneperspektiv  

 
Tilsynet skaber udvikling i det pædagogiske arbejde, både i det enkelte dagtilbud og på tværs af 
områdets institutioner. Ligeledes sikrer tilsynet samlet set, at udvikling af dagtilbuddene bygger på 
et systematisk og evidensbaseret vidensgrundlag.  
 

Tilsynsrapportens grundlag  
Tilsynsrapporten beror på Center for Børn & Undervisnings tilsynsmateriale for pædagogisk tilsyn, 
og baserer sig på:  
 

- Institutionens besvarelse af spørgeskema før tilsynsbesøget, besvaret af en stuepædagog 
fra hver af institutionens stuer 

- Tilsynsførendes tematiske observationsnoter 
- Referat fra opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 

tilsynsførende  
 

Læsevejledning  
Tilsynsrapporten er opbygget med afsæt i ovenstående tematikker.  Indledende præsenteres den 
samlede vurdering af institutionen ved det pædagogiske tilsyn, samt evt. udviklingsmuligheder og 
særlige opmærksomhedspunkter. Ved hver tematik angiver tilsynsførende indledende en samlet 
vurdering af institutionens arbejde med den givne tematik, hvorefter medarbejders og 
tilsynsførendes besvarelse af den enkelte tematik skitseres.   
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Samlet vurdering  
 
Institutionen bærer præg af tydelige fysiske rammer, såvel udendørs som indendørs, og det er 
tydeligt at der i institutionen er arbejdet med etablering af læringsrum med forskellige muligheder. 
Institutionen er kendetegnet af forskellige pædagogiske læringsmiljøer, hvilket skaber plads til 
forskellige typer af leg og fordybelse.  
 
Den ugentlige og daglige struktur og organisering af det pædagogiske arbejde i institutionen er 
fastsat gennem aktivitets- og opgavefordeling mellem personalet, hvilket fremgår af et ugentligt 
aktivitetsskema.  
 
Det vurderes, at det pædagogiske arbejde tilrettelægges med øje for børneperspektivet, da 
personalet gør sig pædagogiske og didaktiske overvejelser for, at sikre børneperspektivet i de 
tilrettelagte aktiviteter, samt tilstræber at lade børnene gå til og fra lege, for både at sikre 
fordybelse og deltagelseslyst i institutionen. I institutionen ses der tydelig dokumentation af 
arbejdet med pædagogiske læreplaner, samt hvilke temaer der aktuelt arbejdes med. 
 
Institutionens arbejde med det sproglige læringsmiljø træder tydeligt frem, hvilket bl.a. ses ved 
synlige tegn, billeder, bogstaver og tal mv. i børnehøjde.   
 
Det vurderes, at institutionen arbejder med udvikling og kvalificering af såvel den samlede 
personalegruppe som den enkelte medarbejders kompetencer. 
 
I institutionen arbejdes der med Faxe Kommunes alkoholpolitik ud fra de givne retningslinjer, og 
institutionens daglige pædagogiske leder beretter, at der er bevågenhed og refleksion blandt 
personalet. Ligeledes vurderes det, at der arbejdes med kompetencehjulet i henhold til hensigten 
med dette som pædagogisk værktøj.  
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Udviklingsmuligheder og opmærksomhedspunkter 
 

 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser indendørs: Det anbefales, at der i 
vuggestueafdelingen arbejdes videre med læringsrum i børnehøjde. 
 

 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser udendørs: Det anbefales, at institutionen 
arbejdere videre med at tydeliggøre tal, bogstaver malet på fliser, underlag, legeting mv. 
på udendørsarealerne.  

 
 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at der er flere personaler 

der varetager sprogarbejdet, da det kan være sårbart for sprogindsatsen, hvis det kun er 
en enkelt medarbejder som har denne opgave. Hertil gøres opmærksom på, at der skal 
foretages 2 x ½ times ugentlig sprogindsats for børn der har behov for en særlig indsats.  

 
 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det kan anbefales, at der skabes en 

fast struktur for den daglige anvendelse af babytegn i vuggestueafdelingen, samt 
at der arbejdes videre med at optimere sproglige læringsmiljø i vuggestuen 
generelt.  

 
 Udviklingsmulighed for arbejdet med pædagogiske læreplaner: Det anbefales, at arbejdet 

med de pædagogiske læreplaner tydeliggøres og eksternt dokumenteres i institutionen, 
gennem en synlig og systematisk kobling mellem de daglige/ugentlige aktiviteter og 
læreplanstemaerne. Hertil anbefales, at de pædagogiske og didaktiske refleksioner over 
sammenhængen mellem aktuelle temaer og aktiviteter indgår. 

 
 Udviklingsmulighed for evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde: Det 

anbefales, at institutionen synliggør arbejdet med evaluering og dokumentation af det 
pædagogiske arbejde.  
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De fysiske omgivelser – indendørs 
Det er tydeligt, at der i institutionen er arbejdet med etablering af læringsrum med forskellige 
muligheder. Institutionen er præget af rammesatte læringsmiljøer med fast og tydelig rumdeling 
med afgrænsede legeområder. Det fremgår tydeligt, at fællesrummet er forsøgt udnyttet som 
værkstedsrum til kreative aktiviteter og forløb.   
 
I vuggestueafdelingen er der på en enkelt stue behov for, at arbejde videre med læringsrum i 
børnehøjde. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser indendørs: 
 
 

 
 
Medarbejdernes besvarelse:   
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Tilsynsførendes besvarelse: 
 
 

240



 
Center for Børn & Undervisning    
   

 
 
Side 8 af 27 

De fysiske omgivelser – udendørs  
Institutionens fysiske omgivelser udendørs er præget af mange forskellige læringsrum, 
med plads til forskellige typer af leg og fordybelse. De fysiske omgivelser udendørs er 
tydeligt rammesat.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser udendørs: 
 

 
 
Medarbejdernes besvarelse:   

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det pædagogiske læringsmiljø 
 
Det er tydeligt, at der er arbejdet med etablering af det pædagogiske læringsmiljø. Det 
rammesatte læringsmiljø skaber plads til leg og fordybelse, hvor indretningen tydeligt anviser 
hensigten med de forskellige legeområder. 
 
Institutionen har tydelig daglig struktur dokumenteret for hverdagen, med klar opgavefordeling. 
Det kan anbefales, at denne daglige som ugentlige struktur synliggøres for både børn og 
forældre på alle institutionens stuer, eksempelvis ved at have et ugentlig skema hængende ved 
garderobeindgangen. 
 
 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø: 

 
 
Medarbejdernes besvarelse:   
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Tilsynsførendes besvarelse: 
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Leg og aktivitet  
 
 
Medarbejdernes besvarelse:   

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Deltagelse og indflydelse 
 
Medarbejdernes besvarelse:  

  
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det sproglige læringsmiljø 
 
Det er tydeligt, at institutionen arbejder med det sproglige læringsmiljø. Institutionen er præget af 
synlige tegn, billeder, bogstaver og tal, såvel som sangbøger og rim og remse-bøger mv. i 
børnehøjde.   
 
Det kan anbefales, at der skabes en fast struktur for den daglige anvendelse af babytegn 
i vuggestueafdelingen, samt at der arbejdes videre med at optimere sproglige 
læringsmiljø i vuggestuen generelt.  
 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det sproglige læringsmiljø: 

 
Medarbejdernes besvarelse:
 

248



 
Center for Børn & Undervisning    
   

 
 
Side 16 af 27 

 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Arbejdet med pædagogiske læreplaner  
I institutionen ses der tydelig dokumentation af arbejdet med pædagogiske læreplaner, samt 
hvilke temaer der aktuelt arbejdes med. 
Det anbefales, at arbejdet med de pædagogiske læreplaner tydeliggøres og eksternt 
dokumenteres i institutionen, gennem en synlig og systematisk kobling mellem de 
daglige/ugentlige aktiviteter og læreplanstemaerne. Hertil anbefales, at de pædagogiske og 
didaktiske refleksioner over sammenhængen mellem aktuelle temaer og aktiviteter indgår.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med pædagogiske læreplaner: 

 
Medarbejdernes besvarelse:  
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Tilsynsførendes besvarelse: 
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Organiseringen af det pædagogiske arbejde  
Institutionen bærer præg af en fast ugentlig og daglig rutine. Der er en synlig struktur over 
ugentlige aktiviteter, som er tilgængelig i fællesrummet.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af organiseringen af det pædagogiske arbejde: 

 
 
Medarbejdernes besvarelse:  
 
 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde 
Institutionen bærer præg af en tydelig struktur for dokumentation af det pædagogiske arbejde. 
Det anbefales, at institutionen synliggør evalueringen af det pædagogiske arbejde og 
aktiviteterne, så det bliver synligt for forældre og besøgende i institutionen.  
 
 
Medarbejdernes besvarelse:   

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
 

255



 
Center for Børn & Undervisning    
   

 
 
Side 23 af 27 

Arbejdet med Faxe Kommunes alkoholpolitik  
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes med alkoholpolitikken ud fra de givne retningslinjer. 
Alkoholpolitikken og handleplanen er tilgængelig på institutionens personalestue, og daglig 
pædagogisk leder beretter, at der er bevågenhed og refleksion blandt personalet.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik: 
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Arbejdet med Kompetencehjulet 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes med kompetencehjulet i henhold til hensigten med 
dette som et pædagogisk værktøj, eksempelvis gennem forældresamtaler, vurdering af 
børnehaveparathed, førskolegruppen og det tværfaglige samarbejde ved særlige indsatser eller 
forløb.  
 
Institutionens personale beretter, at arbejdet med kompetencehjulet er tidskrævende og 
omfattende.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med kompetencehjulet: 
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Personalets kompetencer  
 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der såvel for den samlede personalegruppe som den enkelte 
medarbejder arbejdes med udvikling af personalets kompetencer. Daglig pædagogisk leder og 
områdeleder berettede, at institutionen 3 gange årligt fokuserer på et aktuelt pædagogisk tema, 
hvilket sikrer et samlet fagligt løft i personalegruppen. Der arbejdes med udvikling af den enkelte 
medarbejders kompetencer gennem tildeling af forskellige ansvarsområder og forpligtende 
netværksdeltagelse, hvilket sikrer kvalitet og udvikling indenfor det givne område, som 
medarbejderen er ansvarlig for. Daglig pædagogisk leder og områdeleder beretter, at man i den 
kommende tid vil fokusere på et fagligt løft af medarbejdernes kompetencer i 
vuggestueafdelingen.  

Børneperspektivet  

Med afsæt i dialog med medarbejdere ved tilsynsbesøget og det opsamlende dialogmøde 
mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og tilsynsførende vurderes det, at det 
pædagogiske arbejde tilrettelægges med øje for børneperspektivet. Det berettes, at personalet 
gør sig pædagogiske og didaktiske overvejelser for, at sikre børneperspektivet i de tilrettelagte 
aktiviteter. Ligeledes berettes det, at man så vidt muligt tilstræber at lade børnene gå til og fra 
lege, for både at sikre fordybelse og deltagelseslyst i institutionen. 
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Deltagelses- og besvarelsesprocent 
 
Medarbejdernes besvarelsesprocent:  
 

 
 
Tilsynsførendes besvarelsesprocent:  
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Pædagogisk tilsyn i dagtilbud 
Ifølge dagtilbudslovens § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtede til, at føre tilsyn med indholdet af 
dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Herunder gælder, at den pædagogiske praksis lever op til 
dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området, samt de mål og rammer som 
kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens § 3. 

 

Tematikker i det pædagogiske tilsyn  
Tilsynet skaber et systematisk grundlag og opfølgning, der sikrer kvalitet i kommunens dagtilbud, 
gennem systematiske opsamlinger på tværs af områdets institutioner. 
 
Tilsynets tematiske fokuseringer er udarbejdet på et evidensbaseret grundlag for, hvad der 
kendetegner kvalitet i dagtilbud:  
 

- Fysiske omgivelser – indendørs  
- Fysiske omgivelser – udendørs  
- Det pædagogiske læringsmiljø  
- Det sproglige læringsmiljø  
- Organiseringen af det pædagogiske arbejde  
- Arbejdet med pædagogiske læreplaner 
- Faxe Kommunes aktuelle politikker indsatser – Alkoholpolitikken og Kompetencehjulet 
- Personalets kompetencer 
- Børneperspektiv  

 
Tilsynet skaber udvikling i det pædagogiske arbejde, både i det enkelte dagtilbud og på tværs af 
områdets institutioner. Ligeledes sikrer tilsynet samlet set, at udvikling af dagtilbuddene bygger på 
et systematisk og evidensbaseret vidensgrundlag.  
 

Tilsynsrapportens grundlag  
Tilsynsrapporten beror på Center for Børn & Undervisnings tilsynsmateriale for pædagogisk tilsyn, 
og baserer sig på:  
 

- Institutionens besvarelse af spørgeskema før tilsynsbesøget, besvaret af en stuepædagog 
fra hver af institutionens stuer 

- Tilsynsførendes observationsnoter 
- Referat fra opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 

tilsynsførende  
 

Læsevejledning  
Tilsynsrapporten er opbygget med afsæt i ovenstående tematikker.  Indledende præsenteres den 
samlede vurdering af institutionen ved det pædagogiske tilsyn, samt evt. udviklingsmuligheder og 
særlige opmærksomhedspunkter. Ved hver tematik angiver tilsynsførende indledende en samlet 
vurdering af institutionens arbejde med den givne tematik, hvorefter medarbejders og 
tilsynsførendes besvarelse af den enkelte tematik skitseres.   
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Samlet vurdering  
Institutionen fremstår med store indbydende udearealer præget af mange forskellige læringsrum 
og tydeligt tematiserede områder, med plads til forskellige typer af leg og fordybelse. 
 
Institutionen har generelt set gode muligheder for en bedre udnyttelse af lokalerne indendørs. De 
fleste steder udnyttes mulighederne ikke tilstrækkeligt og det bemærkes bl.a., at der ikke er lavet 
tydeligt tematiserede og afgrænsede områder med forskellige lege- og læringsmuligheder på 
alle stuer. 
 
Der er en utydelig og forskellig organisering af personalets ressourcer på tværs af stuerne. Med 
undtagelse af enkelte stuer så er aktivitets- og opgavefordeling mellem personalet ikke synligt, og 
det pædagogiske arbejde virker til at isolere sig til de enkelte stuer fremfor at deles på tværs af 
hele institutionen. 
 
Den manglende afgrænsning af de pædagogiske læringsmiljøer, gør det svært observere 
hvorvidt der er en bredde i de aktiviteter og legeformer som børnene kan vælge. Da der ikke er 
tydelighed omkring de tematiserede legeområder, bliver det også uklart, hvilke legeformer der 
lægges op til.  

 
I institutionen bør man generelt styrke børneperspektivet gennem en øget synlighed omkring 
børnenes egne produkter, eksempelvis ved dokumentation af temaforløb og produkter i 
børnehøjde, såvel som memory-lanes, tegn og skriftsprog mv. i børnehøjde både på stuer, gang - 
og fællesarealer.  
 
Institutionens arbejde med det sproglige læringsmiljø træder ikke tydeligt frem, og det strategiske 
sprogarbejde lader sig begrænse til de stuer som har sprogansvarlige medarbejdere.  
 
Det er ikke tydeligt at læreplansarbejdet indgår i organiseringen af det pædagogiske arbejde, og 
synligheden i forhold til, hvordan der arbejdes med læreplansarbejdet, er der ikke. 
Dokumentationen og evaluering af læreplansarbejdet fremgår ikke tydeligt overfor forældre eller 
medarbejdere. Der er ingen fælles ramme eller tydelig struktur for dokumentation eller evaluering i 
institutionen. De didaktiske overvejelser over sammenhængen mellem læreplanstemaer og 
ugentlige aktiviteter ses ikke eksternt og synligt i institutionen. Dette kan med fordel medtænkes i 
højere grad.   
 
Det vurderes, at institutionen arbejder med udvikling og kvalificering af såvel den samlede 
personalegruppe som den enkelte medarbejders kompetencer. I institutionen er der fokus på at 
gøre brug af personalets viden og kompetencer på tværs af institutionen.  
 
Det vurderes, at der er en god opmærksomhed og anvendelse af de kommunale politikker og 
retningslinjer, samt at institutionens medarbejdere er nærværende og opmærksomme på 
børnenes perspektiv.  
 
Center for Børn & Undervisning vil i samarbejde med Børnehuset Heimdal udarbejde nærmere 
aftale ang. opfølgning på tilsynsrapportens udviklings- og opmærksomhedspunkter. 
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Udviklingsmuligheder og opmærksomhedspunkter 
 
 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser udendørs: Det anbefales, at institutionen 

arbejder videre med at tydeliggøre tal, bogstaver malet på fliser, underlag, legeting mv. på 
udendørsarealerne. 

 
 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser indendørs og det pædagogiske læringsmiljø: Det 

anbefales, at der arbejdes videre med at lave tematiserede og afgrænsede lege- og 
læringsområder i børnehøjde i hele institutionen, samt at gang og fællesarealer organiseres 
med afsæt i et børneperspektiv. Det anbefales yderligere, at børnenes egne produkter og 
perspektiver fremhæves mere tydeligt i hverdagen overfor både børn og forældre, samt i 
dokumentationsarbejdet. 

 
 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser indendørs og det pædagogiske læringsmiljø: Det 

anbefales, at institutionen styrker børneperspektivet gennem en øget synlighed omkring 
børnenes egne produkter, eksempelvis ved dokumentation af temaforløb og produkter i 
børnehøjde, såvel som memory-lanes, tegn og skriftsprog mv. i børnehøjde både på stuer, 
gang - og fællesarealer. 

 
 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at der kommer en generel 

indsats i institutionen for at udvikle og sprede det systematiske sprogarbejde, samt styrke det 
sproglige læringsmiljø i indretningen af institutionens pædagogiske læringsmiljø generelt.   

 
 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at der er flere personaler der 

varetager sprogarbejdet, da det kan være sårbart for sprogindsatsen, hvis det kun er en enkelt 
medarbejder som har denne opgave. Hertil gøres opmærksom på, at der skal foretages 2 x ½ 
times ugentlig sprogindsats for børn der har behov for en særlig indsats.  
 

 
 Udviklingsmulighed for arbejdet med pædagogiske læreplaner: Det anbefales, at arbejdet 

med de pædagogiske læreplaner tydeliggøres og planlægges, samt eksternt dokumenteres i 
institutionen, gennem en synlig og systematisk kobling mellem de daglige/ugentlige aktiviteter 
og læreplanstemaerne. Hertil anbefales, at de pædagogiske og didaktiske refleksioner over 
sammenhængen mellem aktuelle temaer og aktiviteter indgår.  

 
 Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde, samt evaluering og 

dokumentation: Det anbefales, at der kommer en generel indsats i institutionen for at udvikle 
en fælles struktur og ramme for organiseringen af det pædagogiske arbejde, herunder en 
eksplicit anvendelse af dokumentations- og evalueringsmetoder, samt en tydelig opgave - og 
ansvarsfordeling iblandt personalet ved daglige- og ugentlige aktiviteter på alle stuer.  

 
 Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde: Det anbefales, at den 

ugentlige såvel som daglige rutine for det pædagogiske arbejde dokumenteres og 
synliggøres, så den ugentlige og daglige struktur er tydelig for børn og forældre.  

265



 
Center for Børn & Undervisning    
   

 
 
Side 6 af 26 

De fysiske omgivelser – indendørs 
Der er generelt set mange muligheder i de fysiske omgivelser indendørs. Der er god plads og 
muligheder for at organisere og udnytte lokalerne i højere grad, end de bliver.  
Der kan med fordel arbejdes med tematiserede og afgrænsede områder, særligt på nogle af 
stuerne, og der kan arbejdes med at gøre stuerne, gangarealer og fællesområder mere 
indbydende.  
 
Flere stuer fremstår rodet og uorganiseret, og der er ikke tydelige afgrænsede og tematiserede 
legeområder. Ligeledes bemærkes det, at der ikke er et varieret tilbud af legemuligheder.  
I det lokale, hvor der er mulighed for pædagogisk værkstedsaktivitet, fremstår lokalet rodet og har 
karakter af opbevaring.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser indendørs: 
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Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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De fysiske omgivelser – udendørs 
Institutionens fysiske omgivelser udendørs er præget af mange forskellige læringsrum og tydeligt 
tematiserede områder, med plads til forskellige typer af leg og fordybelse. De fysiske omgivelser 
udendørs er tydeligt rammesat og byder på forskellige typer af aktiviteter og leg.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser udendørs: 
 
 

268



 
Center for Børn & Undervisning    
   

 
 
Side 9 af 26 

Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det pædagogiske læringsmiljø 
Der er generelt forskel på stuerne, hvilket gør det svært at lave en generel graduering.  
 
Det anbefales dog, at der overordnet arbejdes på en tydeligere organisering og tematisering af 
det pædagogiske læringsmiljø. Den manglende afgrænsning af de pædagogiske læringsmiljøer, 
gør det svært at observere hvorvidt der er en bredde i de aktiviteter og legeformer som børnene 
kan vælge. Da der ikke er tydelighed omkring de tematiserede legeområder, bliver det også 
uklart, hvilke legeformer, der lægges op til. Legetøjet fremstår ikke indbydende og variationen i 
legetøjsformerne lader ikke til at være mangfoldig eller nuanceret.  
Det anbefales, at adgangen til de forskellige legeformer tematiseres og placeres i børnehøjde, 
således at man sikre børneperspektivet og fordybelsen i legen.  
 
I institutionen kan man generelt styrke synligheden omkring børnenes egne perspektiver og 
produkter, eksempelvis ved dokumentation af temaforløb og produkter i børnehøjde, såvel som 
memory-lanes, tegn og skriftsprog mv. i børnehøjde både på stuer, gang - og fællesarealer.   
 
Hverdagen er organiseret på forskellig vis i institutionen, og det kan derfor fremstå uklart, hvilke 
didaktiske overvejelser, der er gjort ved tilrettelæggelsen af aktiviteter. I forlængelse heraf bliver 
det utydeligt, hvordan der arbejdes med børn i udsatte positioner eller med særlige behov. Dog 
bemærkes det, at man i vuggestuen arbejder målrettet med mindre grupper ved aktiviteter.   
 
Hvad angår deltagelse og indflydelse bemærkes det, at der er en god og ligeværdig tone 
mellem børn og voksne, samt at proces kvaliteten er tydelig og stærk i personalets tilgang og 
pædagogiske arbejde.  
 
Hvad angår leg og aktivitet så bliver uklart på hvilket grundlag den pædagogiske aktivitet er 
baseret på, grundet den manglende dokumentation og manglende tydelighed i indretningen. 

 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø:  
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Medarbejdernes besvarelse: 

 
 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Leg og aktivitet  
 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Deltagelse og indflydelse 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det sproglige læringsmiljø 
Der er generelt forskel på stuerne, hvilket gør det svært at lave en generel graduering. 
 
I institutionen er der generelt tydelige tendenser på at der arbejdes med sprogmiljøet, og gode 
tendenser med at gøre skriftsproget synligt i institutionen og børnehøjde.  Særligt i vuggestuen og 
enkelte stuer i børnehaven er det tydeligt at arbejdes med skriftsprog og sprogmiljø i børnehøjde.  
 
Det bemærkes dog, at det ikke er synligt at der arbejdes med sprogarbejdet som et politisk 
prioriteret indsatsområde i Faxe Kommune. Det fremstår umiddelbart som om, at sprogarbejdet 
begrænser sig til de stuer, som har sprogansvarlige medarbejdere, og der lader ikke til at være en 
fast struktur for sprogarbejdet. 
 
De fleste stuer i institutionen kan med fordel indrette sig med tematiserede læsehjørner eller 
fordybelsesområder, der tydeligt signalere at den angivne aktivitet er kendetegnet ved 
fordybelse.  
 
Det bemærkes at størstedelen af børnehavestuerne mangler tilgængeligt papir og blyanter i 
børnehøjde, hvilket der med fordel kan gøres tilgængeligt i arbejdet for at styrke det sproglige 
læringsmiljø.    
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det sproglige læringsmiljø:  
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Medarbejdernes besvarelse:  
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Tilsynsførendes besvarelse:  
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Arbejdet med pædagogiske læreplaner  
Det er ikke tydeligt at læreplansarbejdet indgår i organiseringen af det pædagogiske arbejde, og 
synligheden i forhold til, hvordan der arbejdes med det, er der ikke. Personalet beretter at der ikke 
arbejdes med de pædagogiske læreplanstemaer. Dokumentationen og evaluering af 
læreplansarbejdet fremgår ikke tydeligt overfor forældre eller medarbejdere. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med pædagogiske læreplaner: 
 

 
 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Organiseringen af det pædagogiske arbejde 
Institutionens organisering af det pædagogiske arbejde fremstår generelt ikke struktureret og der 
er ingen tydelig organisering af ugens forløb eller de daglige aktiviteter. Der er en stor variation i 
forhold til, hvordan man organiserer arbejdet på de enkelte stuer. Nogle stuer har en fast struktur 
for den ugentlige organisering af det pædagogiske arbejde og andre stuer har ikke.  
 
Enkelte stuer har en tydelig organisering og dokumentation af medarbejdernes arbejdsfordeling 
via skemaer, men generelt for institutionen kan det påpeges at den daglige og ugentlige struktur 
ikke fremstår tydelig overfor børn, forældre eller medarbejdere(via skemaer eller lignende). Det er 
tydeligt, at der bliver arbejdet i mindre børnegrupper, men der virker ikke til at være udbredt 
bevidsthed om, hvorfor det gøres.  
 
Der kan med fordel arbejdes med opgave- og kompetencefordelingen på tværs af institutionen 
gennem en fast struktur for organiseringen af det pædagogiske arbejde, på såvel års-, månedligt 
og ugentlig basis. Der er spirende tiltag, fx førskolegruppen, men der er behov for fortsat udvikling.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af organiseringen af det pædagogiske arbejde: 
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Medarbejdernes besvarelse:  

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde 
Der er ingen fælles ramme eller tydelig struktur for dokumentation eller evaluering i institutionen. 
Man kan med fordel overveje en tydeligere ekstern formidling og dokumentation af dagens 
aktiviteter i institutionen, så de fremstår synligere overfor forældre og ikke mindst børn.  
 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik  
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes med alkoholpolitikken, og at pædagogerne føler sig 
klædt på til at reagere.  
Daglig pædagogisk leder og områdeleder beretter, at overgrebspakken vil være et fokusområde 
fremadrettet.  
 
Der er ingen medarbejderbesvarelser på denne del i tilsynsmodellen 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik: 
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Arbejdet med Kompetencehjulet 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at kompetencehjulet er en fast del af praksis, og der er en god intern 
viden og understøttelse, når redskabet anvendes. 
 
Tidsperspektivet italesættes som en udfordring, og det er forskelligt, hvor positive medarbejderne 
er indstillet til redskabet. Det bruges fint i forhold til forældresamarbejdet. 
 
Der er ingen medarbejderbesvarelser på denne del i tilsynsmodellen 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med kompetencehjulet:  
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Personalets kompetencer  
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der generelt arbejdes med udvikling af medarbejdernes 
kompetencer. Der er en prioritering i forhold til, at medarbejdere får ny viden, men at der i højere 
grad bør være fokus på at sprede medarbejdernes kompetencer og interesseområder, så de kan 
anvendes til gavn for hele institutionen.  
 

Børneperspektivet  
Med afsæt i dialog med medarbejdere ved tilsynsbesøget og det opsamlende dialogmøde 
mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes 
med at skabe fælles rammer for hele institutionen, hvor også børns perspektiver medtænkes i 
højere grad. 

Deltagelses- og besvarelsesprocent 
 
Medarbejdernes besvarelsesprocent:  
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Pædagogisk tilsyn i dagtilbud 
Ifølge dagtilbudslovens § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtede til, at føre tilsyn med indholdet af 
dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Herunder gælder, at den pædagogiske praksis lever op til 
dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området, samt de mål og rammer som 
kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens § 3. 

 

Tematikker i det pædagogiske tilsyn  
Tilsynet skaber et systematisk grundlag og opfølgning, der sikrer kvalitet i kommunens dagtilbud, 
gennem systematiske opsamlinger på tværs af områdets institutioner. 
 
Tilsynets tematiske fokuseringer er udarbejdet på et evidensbaseret grundlag for, hvad der 
kendetegner kvalitet i dagtilbud:  
 

- Fysiske omgivelser – indendørs  
- Fysiske omgivelser – udendørs  
- Det pædagogiske læringsmiljø  
- Det sproglige læringsmiljø  
- Organiseringen af det pædagogiske arbejde  
- Arbejdet med pædagogiske læreplaner 
- Faxe Kommunes aktuelle politikker indsatser – Alkoholpolitikken og Kompetencehjulet 
- Personalets kompetencer 
- Børneperspektiv  

 
Tilsynet skaber udvikling i det pædagogiske arbejde, både i det enkelte dagtilbud og på tværs af 
områdets institutioner. Ligeledes sikrer tilsynet samlet set, at udvikling af dagtilbuddene bygger på 
et systematisk og evidensbaseret vidensgrundlag.  
 

Tilsynsrapportens grundlag  
Tilsynsrapporten beror på Center for Børn & Undervisnings tilsynsmateriale for pædagogisk tilsyn, 
og baserer sig på:  
 

- Institutionens besvarelse af spørgeskema før tilsynsbesøget, besvaret af en stuepædagog 
fra hver af institutionens stuer 

- Tilsynsførendes observationsnoter 
- Referat fra opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 

tilsynsførende  
 

Læsevejledning  
Tilsynsrapporten er opbygget med afsæt i ovenstående tematikker.  Indledende præsenteres den 
samlede vurdering af institutionen ved det pædagogiske tilsyn, samt evt. udviklingsmuligheder og 
særlige opmærksomhedspunkter. Ved hver tematik angiver tilsynsførende indledende en samlet 
vurdering af institutionens arbejde med den givne tematik, hvorefter medarbejders og 
tilsynsførendes besvarelse af den enkelte tematik skitseres.   
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Samlet vurdering  
Institutionen fremstår med store indbydende udearealer og har generelt set gode muligheder for 
en bedre udnyttelse af lokalerne indendørs. De fleste steder udnyttes mulighederne ikke 
tilstrækkeligt og det bemærkes bl.a., at der ikke er lavet tematiserede og afgrænsede områder 
med forskellige lege- og læringsmuligheder på alle stuer. 
 
Der er en utydelig og forskellig organisering af personalets ressourcer på tværs af stuerne. 
Aktivitets- og opgavefordeling mellem personalet er ikke synligt, og det pædagogiske arbejde 
virker til at isolere sig til de enkelte stuer fremfor at deles på tværs af hele institutionen. 
Den manglende afgrænsning af de pædagogiske læringsmiljøer, gør det svært observere 
hvorvidt der er en bredde i de aktiviteter og legeformer som børnene kan vælge. Meget af den 
observerede leg har karakter af selvvalg, og der kan sættes spørgsmål ved balancen mellem 
tilrettelagt aktivitet og fri leg. Da der ikke er tydelighed omkring de tematiserede legeområder, 
bliver det også uklart, hvilke legeformer der lægges op til.  
 
I institutionen bør man generelt styrke børneperspektivet gennem en øget synlighed omkring 
børnenes egne produkter, eksempelvis ved dokumentation af temaforløb og produkter i 
børnehøjde, såvel som memory-lanes, tegn og skriftsprog mv. i børnehøjde både på stuer, gang - 
og fællesarealer.  
 
Institutionens arbejde med det sproglige læringsmiljø træder ikke tydeligt frem, og det strategiske 
sprogarbejde lader sig begrænse til de stuer som har sprogansvarlige medarbejdere.  
 
Det er ikke tydeligt at læreplansarbejdet indgår i organiseringen af det pædagogiske arbejde, og 
synligheden i forhold til, hvordan der arbejdes med læreplansarbejdet, er der ikke. 
Dokumentationen og evaluering af læreplansarbejdet fremgår ikke tydeligt overfor forældre eller 
medarbejdere. Der er ingen fælles ramme eller tydelig struktur for dokumentation eller evaluering i 
institutionen. De didaktiske overvejelser over sammenhængen mellem læreplanstemaer og 
ugentlige aktiviteter ses ikke eksternt og synligt i institutionen. Dette kan med fordel medtænkes i 
højere grad.   
 
Det vurderes, at institutionen arbejder med udvikling og kvalificering af såvel den samlede 
personalegruppe som den enkelte medarbejders kompetencer. I institutionen er der fokus på at 
gøre brug af personalets viden og kompetencer på tværs af institutionen.  
 
Det vurderes, at der er en god opmærksomhed og anvendelse af de kommunale politikker og 
retningslinjer, samt at institutionens medarbejdere er nærværende og opmærksomme på 
børnenes perspektiv.  
 
Center for Børn & Undervisning vil i samarbejde med Karise Børnehus udarbejde nærmere aftale 
ang. opfølgning på tilsynsrapportens udviklings- og opmærksomhedspunkter. 
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Udviklingsmuligheder og opmærksomhedspunkter 
 
 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser udendørs: Det anbefales, at institutionen 

arbejder videre med at tydeliggøre tal, bogstaver malet på fliser, underlag, legeting mv. på 
udendørsarealerne. 

 
 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser indendørs og det pædagogiske læringsmiljø: Det 

anbefales, at der arbejdes videre med at lave tematiserede og afgrænsede lege- og 
læringsområder i børnehøjde i hele institutionen, samt at gang og fællesarealer organiseres 
med afsæt i et børneperspektiv. Det anbefales yderligere, at børnenes egne produkter og 
perspektiver fremhæves mere tydeligt i hverdagen overfor både børn og forældre, samt i 
dokumentationsarbejdet. 

 
 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser indendørs og det pædagogiske læringsmiljø: Det 

anbefales, at institutionen styrker børneperspektivet gennem en øget synlighed omkring 
børnenes egne produkter, eksempelvis ved dokumentation af temaforløb og produkter i 
børnehøjde, såvel som memory-lanes, tegn og skriftsprog mv. i børnehøjde både på stuer, 
gang - og fællesarealer. 

 
 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at der kommer en generel 

indsats i institutionen for at udvikle og sprede det systematiske sprogarbejde, samt styrke det 
sproglige læringsmiljø i indretningen af institutionens pædagogiske læringsmiljø generelt.   

 
 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at der er flere personaler der 

varetager sprogarbejdet, da det kan være sårbart for sprogindsatsen, hvis det kun er en enkelt 
medarbejder som har denne opgave. Hertil gøres opmærksom på, at der skal foretages 2 x ½ 
times ugentlig sprogindsats for børn der har behov for en særlig indsats.  
 

 
 Udviklingsmulighed for arbejdet med pædagogiske læreplaner: Det anbefales, at arbejdet 

med de pædagogiske læreplaner tydeliggøres og planlægges, samt eksternt dokumenteres i 
institutionen, gennem en synlig og systematisk kobling mellem de daglige/ugentlige aktiviteter 
og læreplanstemaerne. Hertil anbefales, at de pædagogiske og didaktiske refleksioner over 
sammenhængen mellem aktuelle temaer og aktiviteter indgår.  

 
 Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde, samt evaluering og 

dokumentation: Det anbefales, at der kommer en generel indsats i institutionen for at udvikle 
en fælles struktur og ramme for organiseringen af det pædagogiske arbejde, herunder en 
eksplicit anvendelse af dokumentations- og evalueringsmetoder, samt en tydelig opgave - og 
ansvarsfordeling iblandt personalet ved daglige- og ugentlige aktiviteter.  

 
 Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde: Det anbefales, at den 

ugentlige såvel som daglige rutine for det pædagogiske arbejde dokumenteres og 
synliggøres, så den ugentlige og daglige struktur er tydelig for børn og forældre.  
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De fysiske omgivelser – indendørs 
 
Der er generelt set mange muligheder i de fysiske omgivelser indendørs. Der er meget plads og 
gode muligheder for at organisere og udnytte lokalerne i højere grad, end de bliver.  
Der kan med fordel arbejdes med tematiserede og afgrænsede områder, særligt på nogle af 
stuerne, og der kan arbejdes med at gøre nogle af stuerne, gangarealer og fællesområder mere 
indbydende. Det bemærkes dog særligt at gøre sig gældende for vuggestuen.  
 
Flere stuer fremstår rodet og uoverskuelige, og der er ikke tydelige afgrænsede og tematiserede 
legeområder.  
I de lokaler, hvor der er mulighed for pædagogisk værkstedsaktivitet, fremstår lokalerne rodet og 
benyttes ikke som værkstedsrum for pædagogiske aktiviteter. Det bemærkes dog, at en enkelt 
stue adskiller sig markant og positivt fra institutionens øvrige. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser indendørs: 
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Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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De fysiske omgivelser – udendørs 
Institutionens fysiske omgivelser udendørs er præget af mange forskellige læringsrum, 
med plads til forskellige typer af leg og fordybelse. De fysiske omgivelser udendørs er 
tydeligt rammesat og byder på forskellige typer af aktiviteter og leg.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser udendørs: 
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Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det pædagogiske læringsmiljø 
Der er generelt forskel på stuerne, hvilket gør det svært at lave en generel graduering.  
 
Det anbefales dog, at der overordnet arbejdes på en tydeligere organisering og tematisering af 
det pædagogiske læringsmiljø. Den manglende afgrænsning af de pædagogiske læringsmiljøer, 
gør det svært observere hvorvidt der er en bredde i de aktiviteter og legeformer som børnene 
kan vælge. Meget af den observerede leg har karakter af selvvalg, og der kan sættes spørgsmål 
ved balancen mellem tilrettelagt aktivitet og fri leg. Da der ikke er tydelighed omkring de 
tematiserede legeområder, bliver det også uklart, hvilke legeformer, der lægges op til.  
Det anbefales, at adgangen til de forskellige legeformer tematiseres og placeres i børnehøjde.  
 
I institutionen kan man generelt styrke synligheden omkring børnenes egne perspektiver og 
produkter, eksempelvis ved dokumentation af temaforløb og produkter i børnehøjde, såvel som 
memory-lanes, tegn og skriftsprog mv. i børnehøjde både på stuer, gang - og fællesarealer.   
 
I vuggestuen virker de pædagogiske tanker i forhold til læringsmiljø ikke at komme eksplicit til 
udtryk, og da det ikke er tydeligt, hvordan det pædagogiske arbejde er tilrettelagt, er det svært 
at få et billede af bredden af tilbud.  
 
Hverdagen er organiseret på forskellig vis i institutionen, og det kan derfor fremstå uklart, hvilke 
didaktiske overvejelser, der er gjort ved tilrettelæggelsen af aktiviteter. I forlængelse heraf bliver 
det utydeligt, hvordan der arbejdes med børn i udsatte positioner eller med særlige behov. Det 
bemærkes, at Marte Meo, bruges i den sammenhæng, men samspillet mellem denne som 
pædagogisk metode og institutionens aktiviteter fremgår ikke eksplicit.  
 
 

 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø:  
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Medarbejdernes besvarelse: 

 
 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Leg og aktivitet  
 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Deltagelse og indflydelse 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det sproglige læringsmiljø 
Der er generelt forskel på stuerne, hvilket gør det svært at lave en generel graduering. 
 
I børnehaven er det tydeligt at arbejdes med skriftsprog og sprogmiljø, og særligt på en stue 
fremstår arbejdet med det sproglige læringsmiljø klart. Det bemærkes dog, at der i børnehaven er 
gode fælles intentioner og bevidst omkring sprogarbejdet. I vuggestuen er det ikke synligt at der 
arbejdes med det sproglige læringsmiljø eller at sprogarbejdet er et politisk prioriteret 
indsatsområde i Faxe Kommune. Det fremstår umiddelbart som om, at sprogarbejdet begrænser 
sig til de stuer, som har sprogansvarlige medarbejdere. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det sproglige læringsmiljø:  
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Medarbejdernes besvarelse:  
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Tilsynsførendes besvarelse:  
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Arbejdet med pædagogiske læreplaner  
Det er ikke tydeligt at læreplansarbejdet indgår i organiseringen af det pædagogiske arbejde, og 
synligheden i forhold til, hvordan der arbejdes med det, er der ikke. Der er forskellige skabeloner 
for arbejdet med de pædagogiske læreplaner, men disse anvendes ikke, og personalet beretter 
at der ikke arbejdes med skabelonerne eller de pædagogiske læreplanstemaer. 
Dokumentationen og evaluering af læreplansarbejdet fremgår ikke tydeligt overfor forældre eller 
medarbejdere. 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med pædagogiske læreplaner: 
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Medarbejdernes besvarelse:  

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Organiseringen af det pædagogiske arbejde 
Institutionens organisering af det pædagogiske arbejde fremstår generelt ikke struktureret og der 
er ingen tydelig organisering af ugens forløb eller de daglige aktiviteter. Der er en stor variation i 
forhold til, hvordan man organiserer arbejdet på de enkelte stuer. 
 
Den daglige og ugentlige struktur fremstår hverken tydeligt overfor børn, forældre eller 
medarbejdere(via skemaer eller lignende). Det er tydeligt, at der bliver arbejdet i mindre 
børnegrupper, men der virker ikke til at være udbredt bevidsthed om, hvorfor det gøres. 
 
Der kan med fordel arbejdes med opgave- og kompetencefordelingen på tværs af institutionen 
gennem en fast struktur for organiseringen af det pædagogiske arbejde, på såvel års-, månedligt 
og ugentlig basis. Der er spirende tiltag, fx i sprogarbejdet i børnehaven, men der er behov for 
fortsat udvikling.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af organiseringen af det pædagogiske arbejde: 
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Medarbejdernes besvarelse:  

 
 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde 
Der er ingen fælles ramme eller tydelig struktur for dokumentation eller evaluering. På enkelte 
stuer arbejdes der med dagsbeskrivelser af dagens forløb og aktiviteter, men dette er ikke 
tilgængelig eller synligt overfor forældre. Man kan med fordel gentænke formidlingen af dagens 
aktiviteter, så de fremstår synligere overfor såvel forældre som børn.  
 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik  
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes med alkoholpolitikken, og at pædagogerne føler sig 
klædt på til at reagere.  
Daglig pædagogisk leder og områdeleder beretter, at overgrebspakken vil være et fokusområde 
fremadrettet.  
 
Der er ingen medarbejderbesvarelser på denne del i tilsynsmodellen 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik: 
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Arbejdet med Kompetencehjulet 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at kompetencehjulet er en fast del af praksis, og der er en god intern 
viden og understøttelse, når redskabet anvendes. 
 
Tidsperspektivet italesættes som en udfordring, og det er forskelligt, hvor positive medarbejderne 
er indstillet til redskabet. Det bruges fint i forhold til forældresamarbejdet. 
 
Der er ingen medarbejderbesvarelser på denne del i tilsynsmodellen 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med kompetencehjulet: 
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Personalets kompetencer  
 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der generelt arbejdes udvikling af medarbejdernes kompetencer. 
Der er en prioritering i forhold til, at medarbejdere får ny viden, men at der i højere grad bør være 
fokus på at sprede medarbejdernes kompetencer og interesseområder, så de kan anvendes til 
gavn for hele institutionen.  
 

Børneperspektivet  

Med afsæt i dialog med medarbejdere ved tilsynsbesøget og det opsamlende dialogmøde 
mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes 
med at skabe fælles rammer for hele institutionen, hvor også børns perspektiver medtænkes i 
højere grad. 

Deltagelses- og besvarelsesprocent 
 
Medarbejdernes besvarelsesprocent:  
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Mælkevejen  
Område Øst  

 
 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
312



 
Center for Børn & Undervisning    
   

 
 
Side 2 af 25 

 

Indholdsfortegnelse 
 
Pædagogisk tilsyn i dagtilbud ...................................................................................................... 3 

Tematikker i det pædagogiske tilsyn ........................................................................................... 3 

Tilsynsrapportens grundlag ............................................................................................................ 3 

Læsevejledning ............................................................................................................................... 3 

Samlet vurdering ............................................................................................................................ 4 

Udviklingsmuligheder og opmærksomhedspunkter ................................................................. 5 

De fysiske omgivelser - indendørs ............................................................................................... 6 

De fysiske omgivelser – udendørs  .............................................................................................. 8 

Det pædagogiske læringsmiljø ................................................................................................. 10 

Leg og aktivitet ............................................................................................................................. 12 

Deltagelse og indflydelse ............................................................................................................ 13 

Det sproglige læringsmiljø .......................................................................................................... 14 

Arbejdet med pædagogiske læreplaner ................................................................................. 17 

Organiseringen af det pædagogiske arbejde ......................................................................... 19 

Evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde ............................................. 20 

Arbejdet med Faxe Kommunes alkoholpolitik ......................................................................... 22 

Arbejdet med kompetencehjulet .............................................................................................. 24 

Personalets kompetencer ........................................................................................................... 25 

Børneperspektivet ....................................................................................................................... 26 

Deltagelses- og besvarelsesprocent ......................................................................................... 26 

 

313



 
Center for Børn & Undervisning    
   

 
 
Side 3 af 25 

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud 
Ifølge dagtilbudslovens § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtede til, at føre tilsyn med indholdet af 
dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Herunder gælder, at den pædagogiske praksis lever op til 
dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området, samt de mål og rammer som 
kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens § 3. 

 

Tematikker i det pædagogiske tilsyn  
Tilsynet skaber et systematisk grundlag og opfølgning, der sikrer kvalitet i kommunens dagtilbud, 
gennem systematiske opsamlinger på tværs af områdets institutioner. 
 
Tilsynets tematiske fokuseringer er udarbejdet på et evidensbaseret grundlag for, hvad der 
kendetegner kvalitet i dagtilbud:  
 

- Fysiske omgivelser – indendørs  
- Fysiske omgivelser – udendørs  
- Det pædagogiske læringsmiljø  
- Det sproglige læringsmiljø  
- Organiseringen af det pædagogiske arbejde  
- Arbejdet med pædagogiske læreplaner 
- Faxe Kommunes aktuelle politikker indsatser – Alkoholpolitikken og Kompetencehjulet 
- Personalets kompetencer 
- Børneperspektiv  

 
Tilsynet skaber udvikling i det pædagogiske arbejde, både i det enkelte dagtilbud og på tværs af 
områdets institutioner. Ligeledes sikrer tilsynet samlet set, at udvikling af dagtilbuddene bygger på 
et systematisk og evidensbaseret vidensgrundlag.  
 

Tilsynsrapportens grundlag  
Tilsynsrapporten beror på Center for Børn & Undervisnings tilsynsmateriale for pædagogisk tilsyn, 
og baserer sig på:  
 

- Institutionens besvarelse af spørgeskema før tilsynsbesøget, besvaret af en stuepædagog 
fra hver af institutionens stuer 

- Tilsynsførendes observationsnoter 
- Referat fra opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 

tilsynsførende  
 

Læsevejledning  
Tilsynsrapporten er opbygget med afsæt i ovenstående tematikker.  Indledende præsenteres den 
samlede vurdering af institutionen ved det pædagogiske tilsyn, samt evt. udviklingsmuligheder og 
særlige opmærksomhedspunkter. Ved hver tematik angiver tilsynsførende indledende en samlet 
vurdering af institutionens arbejde med den givne tematik, hvorefter medarbejders og 
tilsynsførendes besvarelse af den enkelte tematik skitseres.   
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Samlet vurdering  
Institutionen fremstår med store indbydende udearealer, og der er en god udnyttelse af lokalerne 
indendørs. Det er tydeligt, at der i institutionen er lavet tematiserede og afgrænsede områder 
med forskellige lege- og læringsmuligheder. I fællesarealerne og på enkelte stuer kan man med 
fordel skabe en endnu bedre udnyttelse af de fysiske omgivelser indendørs.    
 
Institutionen er god til at tage afsæt i børneperspektivet. Der er tydeligt gode refleksioner over, 
hvordan de pædagogiske ressourcer skal fordeles i forhold til børnegrupper og pædagogiske 
aktiviteter, hvilket giver en god varieret tilgang til de enkelte børns og børnegruppernes forskellige 
behov. 
 
Der er en tydelig og velfungerende struktur i forhold til pædagogiske tilrettelæggelse, 
systematisering og koordinering af aktiviteter i hverdagen. Det kan dog fremstå lidt utydeligt 
hvordan ugens forløb er organiseret, hvorfor man med fordel kan skabe en tydeligere synlighed 
og ekstern dokumentation af den ugentlige organisering af de pædagogiske aktiviteter.   
 
I institutionen arbejdes der med de pædagogiske læreplaner gennem et temaskift hver tredje 
måned. Temaerne lader til at være integreret i den pædagogiske tilgang, men det bliver ikke 
synligt eller eksternt dokumenteret hvornår og hvordan hvilke temaer er i spil. Det anbefales at 
institutionen arbejder på en tydeligere ekstern dokumentation af det gode og velorganiseret 
arbejde med de pædagogiske læreplaner, således at det bliver tydeligt for forældre og børn.   
 
 
Overordnet er der et fint sprogligt læringsmiljø, hvor tal, bogstaver, bøger, papir og blyanter er 
synligt tilgængeligt for børnene.  
 
Der er en god dokumentation af aktiviteter og temaforløb i børnehøjde, og man kan med fordel 
synliggøre det gode pædagogiske arbejde der foregår gennem en tydeligere ekstern 
dokumentation af de daglige aktiviteter og læreplansarbejdet. Hertil anbefales det, at man 
arbejder ud fra en skabelon der synliggør de didaktiske og pædagogiske overvejelser man gør sig 
i planlægningen og evalueringen af aktiviteter og læreplansarbejdet.  
 
Det vurderes, at institutionen arbejder med udvikling og kvalificering af såvel den samlede 
personalegruppe som den enkelte medarbejders kompetencer, og der er en god 
opmærksomhed og anvendelse af de kommunale politikker og retningslinjer. 
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Udviklingsmuligheder og opmærksomhedspunkter 
 
 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser udendørs: Det anbefales, at institutionen 

arbejdere videre med at tydeliggøre tal, bogstaver malet på fliser, underlag, legeting mv. på 
udendørsarealerne.  

 
 Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser indendørs: Det anbefales, at institutionen 

arbejder på en bedre indretning af fællesarealer og enkelte stuer, for at sikre en tydeligere 
tematisering og afgrænsning af legeområderne.  

 
 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at personalet fremadrettet 

anvender sprogudviklingsskemaerne mere systematisk i sprogarbejdet. 
 

 Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at der arbejdes på en 
tydeligere tematisering af læseområderne, som tydeligt indikerer at der tale om en 
fordybelseszone.  

 
 Udviklingsmulighed for arbejdet med pædagogiske læreplaner: Det anbefales, at arbejdet 

med de pædagogiske læreplaner tydeliggøres og eksternt dokumenteres i institutionen, 
gennem en synlig og systematisk kobling mellem de daglige/ugentlige aktiviteter og 
læreplanstemaerne. Hertil anbefales, at de pædagogiske og didaktiske refleksioner over 
sammenhængen mellem aktuelle temaer og aktiviteter indgår. 

 
 Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde: Det anbefales, at 

organiseringen af det pædagogiske arbejde tydeliggøres og eksternt dokumenteres i 
institutionen, således at det er tydeligt overfor forældre, børn og medarbejdere.  

 
 Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde: Det anbefales, at skabes 

en fælles ramme evalueringsarbejdet og at denne systematiseres i evalueringen og 
dokumentationen af læreplansarbejdet.  
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De fysiske omgivelser – indendørs 
Der er gode fysiske omgivelser, hvor der tydeligt bliver arbejdet med læringsrum, herunder 
afgrænsede og tematiserede legeområder med forskellige muligheder. Materialer og legetøj er 
let tilgængeligt for børn, og det er pænt og alderssvarende.  
 
Der er tydeligt gjort overvejelser i forhold til børnenes alder og udvikling. Særligt det pædagogiske 
arbejde i vuggestuen, udvalgte stuer i børnehaven og førskolegruppen fremstår velorganiseret i 
inddelingen i mindre børne- og aldersgrupper.  
 
Det bemærkes at vuggestuen er indbydende og velorganiseret i områder i børnehøjde, samt at 
størstedelen af stuerne i børnehaven er velorganiseret med tydelige afgrænsede og tematiserede 
områder.  
 
Institutionen kan med fordel arbejde videre med den pædagogiske indretning af fællesarealer 
og enkelte stuer, som fremstår mindre stimulerende og organiseret, hvor de gode erfaringer fra 
resten af institutionen kan anvendes. 
 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser indendørs: 
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Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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De fysiske omgivelser – udendørs 
Institutionens fysiske omgivelser udendørs er præget af mange forskellige læringsrum og tydeligt 
tematiserede områder, med plads til forskellige typer af leg og fordybelse. De fysiske omgivelser 
udendørs er tydeligt rammesat og byder på forskellige typer af aktiviteter og leg. 
 
Institutionen kan med fordel fortsætte det gode arbejde med sprogmiljøet udendørs. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser udendørs: 
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Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det pædagogiske læringsmiljø 
Institutionen er god til at tage afsæt i børneperspektivet. Der er tydeligt at der på nogle af stuerne 
er gode refleksioner over, hvordan de pædagogiske ressourcer skal fordeles i forhold til de enkelte 
børn, hvilket giver en god varieret tilgang til de enkelte børns og børnegruppernes forskellige 
behov.  
 
Børnenes egen leg og oplevelser understøttes i hverdagen og gennem de tilrettelagte aktiviteter. 
Der er en god balance mellem børns egen leg og planlagte/pædagogiske understøttede 
aktiviteter, herunder bemærkes det særligt, at aktiviteter tilrettelægges i mindre grupper i 
vuggestuen, hvilket understøtter den enkeltes læring og udvikling. Det bemærkes yderligere, at 
vuggestuen har en tydelig understøttelse af børnenes pædagogiske læringsmiljø, eksempelvis 
gennem billeddokumentation, babytegn i børnehøjde mv.  
 
I institutionen ses der generelt en nuanceret bredde i aktiviteter og legematerialer. Man kan med 
fordel adskille fordybelseslege, konstruktionslege, rollelege og læseområder endnu tydeligere fra 
hinanden på udvalgte stuer, så det pædagogiske læringsmiljø rammesættes tydeligere.  
 
Det bemærkes, at personalet tager højde for børneperspektivet og lader sig inspirere heraf i 
planlægningen af aktiviteter og samtaleemner.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø:  
 

 
 

321



 
Center for Børn & Undervisning    
   

 
 
Side 11 af 25 

Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Leg og aktivitet  
 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Deltagelse og indflydelse 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det sproglige læringsmiljø 
Institutionen har et fint fokus på det sproglige arbejde. Der er en fast struktur for den to gange 
ugentlige sprogindsats, hvilket sikre en fin systematik i arbejdet med sprog. Der er kendskab til 
relevant materiale i forhold tilrettelæggelsen og opfølgning.  
 
Hvad angår det sproglige læringsmiljø kan både vuggestue og børnehave med fordel afgrænse 
og tematisere læseområdet yderligere, således at læseområdet rammesættes og gøres mere 
indbydende som fordybelsesområde.  
 
Personalet er bekendt med sprogudviklingsskemaerne, men de bruges ikke systematisk i arbejdet. 
Overordnet er der et fint sprogligt læringsmiljø, hvor tal, bogstaver, bøger, papir og blyanter er 
synligt tilgængeligt for børnene. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø:  
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Medarbejdernes besvarelse: 
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Tilsynsførendes besvarelse: 
 

 

 
 

327



 
Center for Børn & Undervisning    
   

 
 
Side 17 af 25 

Arbejdet med pædagogiske læreplaner  
I institutionen arbejdes der med de pædagogiske læreplaner gennem et temaskift hver tredje 
måned. I forbindelse med skiftet evalueres tidligere læreplanstema. Det er forskelligt hvordan 
læreplansarbejdet afvikles. Nogle stuer arbejder med læreplanstemaerne fast to gange ugentlig 
og andre stuer organiserer det på andre måder. Der er ingen fast skabelon på arbejdet med 
læreplanstemaerne, og ingen fast struktur for, hvornår man tager fat i forskellige temaer.  
 
Temaerne lader til at være integreret i den pædagogiske tilgang, men det bliver ikke synligt eller 
eksternt dokumenteret hvornår og hvordan hvilke temaer er i spil. Det anbefales at institutionen 
arbejder på en tydeligere ekstern dokumentation af det gode og velorganiseret arbejde med de 
pædagogiske læreplaner, således at det bliver tydeligt for forældre og børn.   
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med pædagogiske læreplaner: 
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Medarbejdernes besvarelse:  

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Organiseringen af det pædagogiske arbejde 
Størstedelen af stuerne har en tydelig og velfungerende struktur i forhold til den pædagogiske 
tilrettelæggelse, systematisering og koordinering i hverdagen. Opgaver og ansvarsfordeling 
komplimenterer hinanden i forhold til personalets kompetencer. Det kan dog fremstå lidt utydeligt, 
hvordan forældresamarbejdet er organiseret, samt hvor man skal orientere sig som forældre 
angående dagens aktiviteter. På enkelte stuer bemærkes det, at man anvender intra som 
dokumentation og formidling af ugentlige aktiviteter til forældre, men dette er ikke tilgængelig 
eller synligt i institutionen. Man kan med fordel overveje den en tydeligere ekstern formidling og 
dokumentation af dagens aktiviteter i institutionen, så de fremstår synligere overfor forældre og 
ikke mindst børn.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af organiseringen af det pædagogiske arbejde: 
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Medarbejdernes besvarelse:  

 
 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde 
 
Der er en god dokumentation af aktiviteter og temaforløb i børnehøjde, og man kan med fordel 
synliggøre det gode pædagogiske arbejde der foregår gennem en tydeligere ekstern 
dokumentation af de daglige aktiviteter og læreplansarbejdet. Hertil anbefales det, at man 
arbejder ud fra en skabelon der synliggør de didaktiske og pædagogiske overvejelser man gør sig 
i planlægningen og evalueringen af aktiviteter og læreplansarbejdet.  
 
Der er rig lejlighed til at kvalificere evalueringsarbejdet videre og systematisere denne, da der 
lader til at være kultur for mundtlig evaluering af aktiviteter og læreplansarbejdet medarbejderne 
i mellem.  
 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik  
 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes med alkoholpolitikken ud fra de givne retningslinjer.  
Personalet har kendskab til retningslinjer og handlemuligheder.  
 
Der er ingen medarbejderbesvarelser på denne del i tilsynsmodellen 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik: 
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Arbejdet med Kompetencehjulet 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at kompetencehjulet er en fast del af praksis, og der er en god intern 
viden og understøttelse, når redskabet anvendes. 
 
Tidsperspektivet italesættes som en udfordring, og det er forskelligt, hvor positive medarbejderne 
er indstillet til redskabet. Det bruges fint i forhold til forældresamarbejdet. 
 
 
Der er ingen medarbejderbesvarelser på denne del i tilsynsmodellen 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med kompetencehjulet:  
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Personalets kompetencer  
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der generelt arbejdes med udvikling af medarbejdernes 
kompetencer. Der er en prioritering i forhold til, at medarbejdere får ny viden, men at der i højere 
grad bør være fokus på at sprede medarbejdernes kompetencer og interesseområder, så de kan 
anvendes til gavn for hele institutionen.  

 

Børneperspektivet  

Med afsæt i dialog med medarbejdere ved tilsynsbesøget og det opsamlende dialogmøde 
mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og tilsynsførende vurderes det, at det 
pædagogiske arbejde tilrettelægges med øje for børneperspektivet.  
 

Deltagelses- og besvarelsesprocent 
 
Medarbejdernes besvarelsesprocent:  
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Pædagogisk tilsyn i dagtilbud 
Ifølge dagtilbudslovens § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtede til, at føre tilsyn med indholdet af 
dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Herunder gælder, at den pædagogiske praksis lever op til 
dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området, samt de mål og rammer som 
kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens § 3. 

 

Tematikker i det pædagogiske tilsyn  
Tilsynet skaber et systematisk grundlag og opfølgning, der sikrer kvalitet i kommunens dagtilbud, 
gennem systematiske opsamlinger på tværs af områdets institutioner. 
 
Tilsynets tematiske fokuseringer er udarbejdet på et evidensbaseret grundlag for, hvad der 
kendetegner kvalitet i dagtilbud:  
 

- Fysiske omgivelser – indendørs  
- Fysiske omgivelser – udendørs  
- Det pædagogiske læringsmiljø  
- Det sproglige læringsmiljø  
- Organiseringen af det pædagogiske arbejde  
- Arbejdet med pædagogiske læreplaner 
- Faxe Kommunes aktuelle politikker indsatser – Alkoholpolitikken og Kompetencehjulet 
- Personalets kompetencer 
- Børneperspektiv  

 
Tilsynet skaber udvikling i det pædagogiske arbejde, både i det enkelte dagtilbud og på tværs af 
områdets institutioner. Ligeledes sikrer tilsynet samlet set, at udvikling af dagtilbuddene bygger på 
et systematisk og evidensbaseret vidensgrundlag.  
 

Tilsynsrapportens grundlag  
Tilsynsrapporten beror på Center for Børn & Undervisnings tilsynsmateriale for pædagogisk tilsyn, 
og baserer sig på:  
 

- Institutionens besvarelse af spørgeskema før tilsynsbesøget, besvaret af en stuepædagog 
fra hver af institutionens stuer 

- Tilsynsførendes observationsnoter 
- Referat fra opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 

tilsynsførende  
 

Læsevejledning  
Tilsynsrapporten er opbygget med afsæt i ovenstående tematikker.  Indledende præsenteres den 
samlede vurdering af institutionen ved det pædagogiske tilsyn, samt evt. udviklingsmuligheder og 
særlige opmærksomhedspunkter. Ved hver tematik angiver tilsynsførende indledende en samlet 
vurdering af institutionens arbejde med den givne tematik, hvorefter medarbejders og 
tilsynsførendes besvarelse af den enkelte tematik skitseres.   
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Samlet vurdering  
Institutionen fremstår med store indbydende udearealer med mange muligheder, der udnyttes 
godt. Der er generelt set også mange muligheder i de fysiske omgivelser indendørs. De fleste stuer 
er godt indrettet og mulighederne udnyttes velovervejet, herunder mange tematiserede 
legeområder, som fremstår indbydende og lettilgængelige. Det bemærkes dog, at der kan være 
forskelle mellem stuerne. 
 
Der er en god organisering af personalets ressourcer på tværs af stuerne, som dog med fordel kan 
synliggøres mere eksplicit. Aktivitets- og opgavefordeling mellem personalet er ikke synlig, men 
koordineres og udfoldes fint i praksis. Institutionen har overordnet en god kultur for dokumentation 
af aktiviteter, men de didaktiske overvejelser og evalueringskulturen kan styrkes. 
 
Børnene har gennemgående fine muligheder for at fordybe sig i leg og fastholde legen, og 
barnets perspektiv er tænkt flot ind i hverdagen og understøttelse af legen. De sproglige 
læringsmiljøer er generelt set stærke, men varierer dog i børnehaven fra stue til stue. Det 
anbefales, at der kommer en større opmærksomhed på sprogarbejdet i forbindelse med særlige 
indsatser blandt personalet. Læsemiljøet kan med fordel styrkes, herunder læsehjørne og let 
tilgængelige bøger. 
 
Der er forskel på stuernes arbejde med læreplanstemaer, og her kan der med fordel sættes en 
fælles retning for at sprede de gode erfaringer, der er til stede i institutionen. 
 
Det vurderes, at institutionen arbejder med udvikling og kvalificering af såvel den samlede 
personalegruppe som den enkelte medarbejders kompetencer, og i den sammenhæng har fokus 
på at sprede den gode viden og de gode kompetencer, som er til stede i institutionen.  
 
Det vurderes, at der er en god opmærksomhed og anvendelse af de kommunale politikker og 
retningslinjer. 
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Udviklingsmuligheder og opmærksomhedspunkter 
 
• Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser udendørs: Det anbefales, at institutionen arbejder 

videre med at tydeliggøre tal, bogstaver malet på fliser, underlag, legeting mv. på 
udendørsarealerne 

 
• Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser indendørs: Det anbefales, at der arbejdes videre 

med at lave tematiserede og afgrænsede lege- og læringsområder, særligt på nogle af 
stuerne 

 
• Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser indendørs: Det anbefales, at der arbejdes videre 

med det æstetiske perspektiv på nogle af stuerne for at gøre rummene mere indbydende 
 
• Udviklingsmulighed for det pædagogiske læringsmiljø: Det anbefales, at der kigges på fælles 

forståelse i forhold til børns muligheder for selvvalg og mulighed for at spise i løbet af dagen, 
samt om man vil være ude eller inde.  

 
• Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at der kommer en større 

opmærksomhed på sprogarbejdet i forbindelse med særlige indsatser blandt personalet. 
 

• Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at læsemiljøet styrkes, 
herunder læsehjørne og let tilgængelige bøger. 

 
• Udviklingsmulighed for arbejdet med pædagogiske læreplaner: Det anbefales, at der laves 

en fælles ramme for arbejdet med de pædagogiske læreplaner, der sikre tydelig 
dokumentation i hele institutionen, gennem en synlig og systematisk kobling mellem de 
daglige/ugentlige aktiviteter og læreplanstemaerne. Hertil anbefales, at de pædagogiske og 
didaktiske refleksioner over sammenhængen mellem aktuelle temaer og aktiviteter indgår.  

 
• Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde: Det anbefales, at der 

arbejdes med styrkelse i forhold til de didaktiske overvejelser i tilrettelæggelsen af aktiviteter 
samt en styrkelse af evalueringskulturen. 
 

• Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde: Det anbefales, at der 
arbejdes med eksplicit struktur på det pædagogiske arbejde.  
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De fysiske omgivelser – indendørs 

Der er generelt set mange muligheder i de fysiske omgivelser indendørs, som er godt indrettet, 
hvor alle muligheder er udnyttet og velovervejet. Der er mange tematiserede legeområder, som 
fremstår indbydende og lettilgængelige.  
 
Der er dog forskel på stuerne i børnehaven, og hvordan muligheder er blevet udnyttet her. På 
enkelte stuer kan især det æstetiske udtryk forbedres for at skabe mere hygge og gøre lokalerne 
mere indbydende. Her kan de tematiserede områder også gøres tydeligere end de er i forvejen.  
  
Der arbejdes fint med billeder, dokumentation osv. i børnehøjde. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser indendørs: 
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Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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De fysiske omgivelser – udendørs 
Institutionens har store udendørs legeområder med mange muligheder, som er udnyttet godt. 
 
Det anbefales, at tal og bogstaver integreres mere i udemiljøet. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser udendørs: 
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Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det pædagogiske læringsmiljø 
I vuggestuen er der god plads til alle legeformer og fordybelse i leg uden afbrydelse. Der tages 
tydeligt afsæt i børneperspektivet, og aktiviteterne er tydeligt valgt med afsæt her.  
 
I børnehaven er der gennemgående fine muligheder for at fordybe sig i leg og fastholde leg. 
Barnets perspektiv er tænkt flot ind og legen understøttes.  
 
Pædagogisk prioriteres det at understøtte børns egen leg for at fastholde gode relationer og 
bygge nye. 
 
Det anbefales, at der kigges på fælles forståelse i forhold til børns muligheder for selvvalg og 
mulighed for at spise i løbet af dagen, samt om man vil være ude eller inde.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø:  
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Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Leg og aktivitet  
 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Deltagelse og indflydelse 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det sproglige læringsmiljø 
I vuggestuen arbejdes der fint med sprog, og det gode arbejde på stuerne kan med fordel 
bringes ud i fælleslokalet. Det bemærkes bl.a. at der foregår et fint arbejde med babytegn, som 
også er hængt i børnehøjde. 
 
De sproglige læringsmiljøer i børnehaven er meget forskellige fra stue til stue. Det anbefales, at 
kommer en større opmærksomhed på sprogarbejdet i forbindelse med særlige indsatser blandt 
personalet. Her er det utydeligt, hvordan tilrettelæggelsen foregår og udfolder sig i praksis. 
Læsemiljøet kan med fordel styrkes, herunder læsehjørne og let tilgængelige bøger. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø:  
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Medarbejdernes besvarelse:  
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Tilsynsførendes besvarelse: 
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Arbejdet med pædagogiske læreplaner  
I vuggestuen virker der til at være en god mundtlig evalueringskultur, som dokumenteres gennem 
nyhedsbreve til forældre, hvor læreplanstemaerne bl.a. bliver eksplicitte. Den didaktiske del er 
dog utydelig. 
I børnehaven er der forskel på stuernes arbejde og her kan der med fordel arbejdes med en større 
grad af fælles retning for at sprede de gode erfaringer, der er til stede i institutionen. 
  
Det bemærkes, at personalet generelt virker til at efterlyser fællesrammer, hvorfor der vurderes at 
være et godt afsæt til den videre udvikling. 

 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med pædagogiske læreplaner: 
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Medarbejdernes besvarelse:  

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Organiseringen af det pædagogiske arbejde 
Der virker til at være en god dokumentationspraksis, som både er visuel, mundtlig og skriftlig, men 
der kan med fordel arbejdes med styrkelse i forhold til de didaktiske overvejelser i tilrettelæggelsen 
af aktiviteter samt en styrkelse af evalueringskulturen. 
 
Der ser ud til at være en struktur på det pædagogiske arbejde, men den kan fremstå implicit og 
svær at få øje på. Personalet virker ikke til at se en værdi i at strukturen bliver eksplicit.  
Der er faste rutiner, men de er ligeledes heller ikke gjort eksplicitte, og det er ikke tydeligt, hvor 
systematisk der arbejdes i små grupper. 
 
Der kan med fordel arbejdes med en mere didaktisk orienteret evaluering. I den sammenhæng 
bemærkes det, at der arbejdes for at implementere SMTTE-modellen, hvilket ses som et godt 
tiltag. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af organiseringen af det pædagogiske arbejde: 
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Medarbejdernes besvarelse:  

 
 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde 
Der er ingen fælles ramme for evaluering og dokumentation.  
 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik  
 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at man er bekendt med alkoholpolitikken, men at arbejdes i højere 
grad bør sættes i rutine. 
 
Der er ingen medarbejderbesvarelser på denne del i tilsynsmodellen 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik: 
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Arbejdet med Kompetencehjulet 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at kompetencehjulet er en fast del af praksis, og der er en god intern 
viden og understøttelse, når redskabet anvendes. 
 
Nogle medarbejdere er mere positivt indstillet overfor redskabet end andre, men generelt set 
arbejdes der fornuftigt. Der er en stærk viden og erfaring i redskabets muligheder blandt nogle af 
medarbejderne. 
 
Der er ingen medarbejderbesvarelser på denne del i tilsynsmodellen 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med kompetencehjulet: 
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Personalets kompetencer  
 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der er meget viden i medarbejdergruppen og at udvikling af viden 
prioriteres. Der har været mest fokus på udvikling af fællesskabet, hvor kurser også prioriteres, hvis 
det giver mening i forhold til helheden. 
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Børneperspektivet  

Med afsæt i dialog med medarbejdere ved tilsynsbesøget og det opsamlende dialogmøde 
mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes 
med afsæt i børneperspektivet. 

Deltagelses- og besvarelsesprocent 
 
Medarbejdernes besvarelsesprocent:  
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Pædagogisk tilsynsrapport  
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Pædagogisk tilsyn i dagtilbud 
Ifølge dagtilbudslovens § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtede til, at føre tilsyn med indholdet af 
dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Herunder gælder, at den pædagogiske praksis lever op til 
dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området, samt de mål og rammer som 
kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens § 3. 

 

Tematikker i det pædagogiske tilsyn  
Tilsynet skaber et systematisk grundlag og opfølgning, der sikrer kvalitet i kommunens dagtilbud, 
gennem systematiske opsamlinger på tværs af områdets institutioner. 
 
Tilsynets tematiske fokuseringer er udarbejdet på et evidensbaseret grundlag for, hvad der 
kendetegner kvalitet i dagtilbud:  
 

- Fysiske omgivelser – indendørs  
- Fysiske omgivelser – udendørs  
- Det pædagogiske læringsmiljø  
- Det sproglige læringsmiljø  
- Organiseringen af det pædagogiske arbejde  
- Arbejdet med pædagogiske læreplaner 
- Faxe Kommunes aktuelle politikker indsatser – Alkoholpolitikken og Kompetencehjulet 
- Personalets kompetencer 
- Børneperspektiv  

 
Tilsynet skaber udvikling i det pædagogiske arbejde, både i det enkelte dagtilbud og på tværs af 
områdets institutioner. Ligeledes sikrer tilsynet samlet set, at udvikling af dagtilbuddene bygger på 
et systematisk og evidensbaseret vidensgrundlag.  
 

Tilsynsrapportens grundlag  
Tilsynsrapporten beror på Center for Børn & Undervisnings tilsynsmateriale for pædagogisk tilsyn, 
og baserer sig på:  
 

- Institutionens besvarelse af spørgeskema før tilsynsbesøget, besvaret af en stuepædagog 
fra hver af institutionens stuer 

- Tilsynsførendes observationsnoter 
- Referat fra opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 

tilsynsførende  
 

Læsevejledning  
Tilsynsrapporten er opbygget med afsæt i ovenstående tematikker.  Indledende præsenteres den 
samlede vurdering af institutionen ved det pædagogiske tilsyn, samt evt. udviklingsmuligheder og 
særlige opmærksomhedspunkter. Ved hver tematik angiver tilsynsførende indledende en samlet 
vurdering af institutionens arbejde med den givne tematik, hvorefter medarbejders og 
tilsynsførendes besvarelse af den enkelte tematik skitseres.   
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Samlet vurdering  
Institutionen fremstår med store indbydende udearealer, og der er en god udnyttelse af lokalerne 
indendørs. Det er tydeligt, at der i institutionen er lavet tematiserede hjørner med forskellige lege- 
og læringsmuligheder 
 
Institutionen er god til at tage afsæt i børneperspektivet. Der er tydeligt gode refleksioner over, 
hvordan de pædagogiske ressourcer skal fordeles i forhold til de enkelte børn, hvilket giver en god 
varieret tilgang til de enkelte børns og børnegruppernes forskellige behov. 
 
Der er en tydelig og velfungerende struktur i forhold til pædagogiske tilrettelæggelse, 
systematisering og koordinering i hverdagen, som dog ikke virker til at blive tillagt meget værdi i 
pædagogernes egne italesættelser.  
Opgaver og ansvarsfordeling komplimenterer hinanden i forhold til personalets kompetencer. 
Det kan dog fremstå lidt utydeligt, hvordan forældresamarbejdet er organiseret, og hvordan 
forældre inddrages i den pædagogiske tilrettelæggelse. 
 
Der er rig lejlighed til at kvalificere evalueringsarbejdet videre og systematisere den, da der virker 
til at være kultur for en fast mundtlig evaluering af såvel børn som aktiviteter. Der foregår 
derudover et fint sprogarbejde. 
 
Arbejdet med de pædagogiske læreplanstemaer fremgår dog ikke tydeligt i institutionen, og de 
didaktiske overvejelser over sammenhængen mellem læreplanstemaer og ugentlige aktiviteter 
ses ikke eksternt og synligt i institutionen. Dette kan med fordel indtænkes i højere grad.   
 
Det vurderes, at institutionen arbejder med udvikling og kvalificering af såvel den samlede 
personalegruppe som den enkelte medarbejders kompetencer, og der er en god 
opmærksomhed og anvendelse af de kommunale politikker og retningslinjer. 
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Udviklingsmuligheder og opmærksomhedspunkter 
 
• Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser udendørs: Det anbefales, at institutionen 

arbejdere videre med at tydeliggøre tal, bogstaver malet på fliser, underlag, legeting mv. på 
udendørsarealerne.  

 
• Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser indendørs: Det anbefales, at institutionen ser på 

enkelte områder, som fremstår mindre stimulerende end andre, og hvor de gode erfaringer fra 
resten af institutionen kan anvendes. 

 
• Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at personalet fremadrettet 

anvender sprogudviklingsskemaerne mere systematisk i sprogarbejdet 
 
• Udviklingsmulighed for arbejdet med pædagogiske læreplaner: Det anbefales, at arbejdet 

med de pædagogiske læreplaner tydeliggøres og eksternt dokumenteres i institutionen, 
gennem en synlig og systematisk kobling mellem de daglige/ugentlige aktiviteter og 
læreplanstemaerne. Hertil anbefales, at de pædagogiske og didaktiske refleksioner over 
sammenhængen mellem aktuelle temaer og aktiviteter indgår 

 
• Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde: Det anbefales, at der 

arbejdes med den kulturelle fortælling om institutionen, hvor de gode perspektiver på struktur, 
koordinering og systematik fremhæves 

 
• Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde: Det anbefales, at det 

tydeligøres, hvordan forældresamarbejdet er organiseret, og hvordan forældre inddrages i 
den pædagogiske tilrettelæggelse 

 
• Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde: Det anbefales, at 

evalueringsarbejdet kvalificeres og systematiseres yderligere 
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De fysiske omgivelser – indendørs 
Der er gode fysiske omgivelser, hvor der tydeligt bliver arbejdet med læringsrum, herunder 
afgrænsede og tematiserede legeområder med forskellige muligheder. Det er tydeligt, at 
materialer og legetøj er let tilgængeligt for børn, og det er pænt og alderssvarende.  
 
Der er tydeligt gjort overvejelser i forhold til børnenes alder og udvikling. Vuggestue, børnehave 
og førskole fremstår derfor relevante for deres henholdsvise aldersgrupper. 
Institutionen kan med fordel se på enkelte områder, som fremstår mindre stimulerende, og hvor de 
gode erfaringer fra resten af institutionen kan anvendes. 
 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser indendørs: 
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Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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De fysiske omgivelser – udendørs 
Institutionen har en stor legeplads med gode løsninger. Der er en del slitage på nogle borde og 
legeting, men ellers er omgivelser og muligheder meget fint afstemt. Der er tydelige opdelte 
legeområder og forskellige aldersbestemte muligheder. Børnehave og vuggestue har opdelte 
legearealer.  
 
Institutionen kan med fordel arbejde med sprogmiljøet udendørs. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser udendørs: 
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Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 

 
 
 

371



 

Center for Børn & Undervisning    
   

 

 
Side 10 af 26 

Det pædagogiske læringsmiljø 
Institutionen er god til at tage afsæt i børneperspektivet. Der er tydeligt gode refleksioner over, 
hvordan de pædagogiske ressourcer skal fordeles i forhold til de enkelte børn, hvilket giver en god 
varieret tilgang til de enkelte børns og børnegruppernes forskellige behov. 
 
Børnenes egen leg og oplevelser understøttes i hverdagen og gennem de tilrettelagte aktiviteter. 
Der er en god balance mellem børns egen leg og planlagte/pædagogiske understøttede 
aktiviteter, hvor børnene virker til at være medskabere af dagligdagen, herunder bemærkes det, 
at aktiviteter tilrettelægges i mindre grupper, hvilket understøtter den enkeltes læring. 
 
Der er fokus på udsatte børns behov med gode muligheder og prioriteringer til arbejdet. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø:  
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Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Leg og aktivitet  
 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Deltagelse og indflydelse 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det sproglige læringsmiljø 
Institutionen har et fint fokus på det sproglige arbejde. Der afholdes de anbefalede 20-ugers 
forløb med en fin systematik og struktur, og der er kendskab til relevant styringsmateriale i forhold 
tilrettelæggelsen og opfølgning.  
Vuggestuen har en fast daglig struktur for sprogarbejdet under samling, og det er tydeligt, at 
arbejdet og sprogmaterialet i børnehaven er inspireret af ”Fart på sproget”. 
 
Personalet er bekendt med sprogudviklingsskemaerne, men de bruges ikke systematisk i arbejdet. 
Overordnet er der et fint sprogligt læringsmiljø, hvor tal, bogstaver, bøger, papir og blyanter er 
synligt tilgængeligt for børnene. 
 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø:  
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Medarbejdernes besvarelse:  
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Tilsynsførendes besvarelse: 
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Arbejdet med pædagogiske læreplaner  
Der er ingen fast skabelon på arbejdet med læreplanstemaer, og ingen fast struktur på, hvornår 
man tager fat i forskellige temaer. Temaerne virker til at være integreret i den pædagogiske 
tilgang, men det bliver ikke synligt, hvornår og hvordan hvilke temaer er i spil.  
 
Nogle steder er læreplanstemaerne dokumenteret gennem opslag til forældre, dette gælder 
også kompetencehjulet. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med pædagogiske læreplaner: 
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Medarbejdernes besvarelse:  

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Organiseringen af det pædagogiske arbejde 
Der virker til at være en fælleskulturel fortælling om, at institutionen ikke er særlig struktureret, men 
ved nærmere fokus, er der en tydelig og velfungerende struktur i forhold til pædagogiske 
tilrettelæggelse, systematisering og koordinering i hverdagen. Strukturen virker dog ikke til at blive 
tillagt værdi i pædagogernes egne italesættelser, selvom den virker til at være bærende for 
deres fælles afsæt. 
  
Opgaver og ansvarsfordeling komplimenterer hinanden i forhold til personalets kompetencer. 
Det kan dog fremstå lidt utydeligt, hvordan forældresamarbejdet er organiseret, og hvordan 
forældre inddrages i den pædagogiske tilrettelæggelse, herunder 20-ugers sprogforløb. 
 
Der er rig lejlighed til at kvalificere evalueringsarbejdet videre og systematisere den, da der virker 
til at være kultur for en fast mundtlig evaluering af såvel børn som aktiviteter. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af organiseringen af det pædagogiske arbejde: 
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Medarbejdernes besvarelse:  

 
 
Tilsynsførendes besvarelse: 

 

Evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde 
Det fremgår ikke tydeligt, om institutionen har en fast synlig struktur for evaluering og 
dokumentation i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.  
 
Medarbejdernes besvarelse: 
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Tilsynsførendes besvarelse: 
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Arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik  
 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes med alkoholpolitikken ud fra de givne retningslinjer.  
Personalet er meget vidende i forhold til retningslinjer og handlemuligheder, og de virker til at 
være kompetente i forhold til de svære samtaler.  
 
Der er ingen medarbejderbesvarelser på denne del i tilsynsmodellen 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik: 
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Arbejdet med Kompetencehjulet 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes med kompetencehjulet i henhold til hensigten med 
dette som et pædagogisk redskab. 
Der er god tilfredshed med redskabet, og personalet ser det som en hjælp, særligt i forhold til at 
målrette indsatsen for udsatte/skærmet gruppe.  
 
Der er ingen medarbejderbesvarelser på denne del i tilsynsmodellen 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med kompetencehjulet: 
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Personalets kompetencer  
 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at Personalets kompetencer supplerer hinanden og videreudvikles 
efter centerets forventninger. 
Det nævnes, at der er prioriteret Marte Meo og Specialpædagogisk videreuddannelse, og at det 
ville være godt med flere muligheder. 
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Børneperspektivet  

Med afsæt i dialog med medarbejdere ved tilsynsbesøget og det opsamlende dialogmøde 
mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og tilsynsførende vurderes det, at det 
pædagogiske arbejde tilrettelægges med øje for børneperspektivet.  
 

Deltagelses- og besvarelsesprocent 
 
Medarbejdernes besvarelsesprocent:  
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Pædagogisk tilsynsrapport  
 
 

Frøen&&
Område&Midt&&

 
 

2016&
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
389



 

Center for Børn & Undervisning    
   

 

 
Side 2 af 26 

 

Indholdsfortegnelse 
 
Pædagogisk tilsyn i dagtilbud ...................................................................................................... 3 

Tematikker i det pædagogiske tilsyn ........................................................................................ 3 

Tilsynsrapportens grundlag ......................................................................................................... 3 

Læsevejledning ........................................................................................................................... 3 

Samlet vurdering ............................................................................................................................ 4 

Udviklingsmuligheder og opmærksomhedspunkter .................................................................. 5 

De fysiske omgivelser - indendørs ............................................................................................... 6 

De fysiske omgivelser – udendørs  ............................................................................................... 8 

Det pædagogiske læringsmiljø .................................................................................................. 10 

Leg og aktivitet .......................................................................................................................... 12 

Deltagelse og indflydelse ......................................................................................................... 13 

Det sproglige læringsmiljø .......................................................................................................... 14 

Arbejdet med pædagogiske læreplaner ................................................................................. 17 

Organiseringen af det pædagogiske arbejde ......................................................................... 19 

Evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde ........................................... 20 

Arbejdet med Faxe Kommunes alkoholpolitik ......................................................................... 22 

Arbejdet med kompetencehjulet .............................................................................................. 24 

Personalets kompetencer ........................................................................................................... 25 

Børneperspektivet ........................................................................................................................ 25 

Deltagelses- og besvarelsesprocent ......................................................................................... 26 

 

390



 

Center for Børn & Undervisning    
   

 

 
Side 3 af 26 

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud 
Ifølge dagtilbudslovens § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtede til, at føre tilsyn med indholdet af 
dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Herunder gælder, at den pædagogiske praksis lever op til 
dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området, samt de mål og rammer som 
kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens § 3. 

 

Tematikker i det pædagogiske tilsyn  
Tilsynet skaber et systematisk grundlag og opfølgning, der sikrer kvalitet i kommunens dagtilbud, 
gennem systematiske opsamlinger på tværs af områdets institutioner. 
 
Tilsynets tematiske fokuseringer er udarbejdet på et evidensbaseret grundlag for, hvad der 
kendetegner kvalitet i dagtilbud:  
 

- Fysiske omgivelser – indendørs  
- Fysiske omgivelser – udendørs  
- Det pædagogiske læringsmiljø  
- Det sproglige læringsmiljø  
- Organiseringen af det pædagogiske arbejde  
- Arbejdet med pædagogiske læreplaner 
- Faxe Kommunes aktuelle politikker indsatser – Alkoholpolitikken og Kompetencehjulet 
- Personalets kompetencer 
- Børneperspektiv  

 
Tilsynet skaber udvikling i det pædagogiske arbejde, både i det enkelte dagtilbud og på tværs af 
områdets institutioner. Ligeledes sikrer tilsynet samlet set, at udvikling af dagtilbuddene bygger på 
et systematisk og evidensbaseret vidensgrundlag.  
 

Tilsynsrapportens grundlag  
Tilsynsrapporten beror på Center for Børn & Undervisnings tilsynsmateriale for pædagogisk tilsyn, 
og baserer sig på:  
 

- Institutionens besvarelse af spørgeskema før tilsynsbesøget, besvaret af en stuepædagog 
fra hver af institutionens stuer 

- Tilsynsførendes observationsnoter 
- Referat fra opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 

tilsynsførende  
 

Læsevejledning  
Tilsynsrapporten er opbygget med afsæt i ovenstående tematikker.  Indledende præsenteres den 
samlede vurdering af institutionen ved det pædagogiske tilsyn, samt evt. udviklingsmuligheder og 
særlige opmærksomhedspunkter. Ved hver tematik angiver tilsynsførende indledende en samlet 
vurdering af institutionens arbejde med den givne tematik, hvorefter medarbejders og 
tilsynsførendes besvarelse af den enkelte tematik skitseres.   
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Samlet vurdering  
Institutionen fremstår med store indbydende udearealer og har generelt set en fin udnyttelse af 
de ellers lidt begrænsede rum indendørs. Det er tydeligt, at der i institutionen er lavet 
tematiserede hjørner med forskellige lege- og læringsmuligheder 
 
Der er en tydelig organisering af personalets ressourcer med faste ugeplaner og struktur for 
arbejdet. Aktivitets- og opgavefordeling mellem personalet er velfungerende, og institutionens 
arbejde med de forskellige børnegrupper er rammesat og differentieret, hvor særligt det 
pædagogiske arbejde med motorik, sprogudvikling og 2-sprogsbørn fremstår pædagogisk og 
didaktisk velovervejet.   
 
Det vurderes, at det pædagogiske arbejde tilrettelægges med øje for børneperspektivet, da 
personalet gør sig pædagogiske og didaktiske overvejelser for at sikre børneperspektivet i 
hverdagens praktiske gøremål og de tilrettelagte aktiviteter – både i forhold til barnets behov og 
gruppens behov. Der er i den sammenhæng også et tydeligt fokus på særligt udsatte børns 
behov.  
 
Der er en velfungerende evalueringskultur, som dog med fordel kan struktureres og synliggøres for 
forældre. Der er en god balance mellem personalets brug af SMTTE-model til evaluering af det 
pædagogiske arbejde og kompetencehjulet fokus på børns progression og formidling i forhold til 
forældresamarbejder.  
 
Arbejdet med de pædagogiske læreplanstemaer fremgår dog ikke tydeligt i institutionen, og de 
didaktiske overvejelser over sammenhængen mellem læreplanstemaer og ugentlige aktiviteter 
ses ikke eksternt og synligt i institutionen. Dette kan med fordel medtænkes i højere grad.   
 
Det vurderes, at institutionen arbejder med udvikling og kvalificering af såvel den samlede 
personalegruppe som den enkelte medarbejders kompetencer, og der er en god 
opmærksomhed og anvendelse af de kommunale politikker og retningslinjer. 
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Udviklingsmuligheder og opmærksomhedspunkter 
 
• Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser udendørs: Det anbefales, at institutionen 

arbejdere videre med at tydeliggøre tal, bogstaver malet på fliser, underlag, legeting mv. på 
udendørsarealerne.  

 
• Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser indendørs: Det anbefales, at der arbejdes videre 

med det æstetiske perspektiv på stuerne for at gøre rummene mere indbydende.  
 

• Udviklingsmulighed for det pædagogiske læringsmiljø: Det anbefales, at børnenes egne 
produkter og perspektiver fremhæves mere tydeligt i hverdagen og dokumentationsarbejdet. 

 
• Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at institutionen øger 

tilgangen til bøger og tegnematerialer i vuggestuen, og arbejder med en tydeligere synlighed 
af tal og bogstaver 

 
• Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at institutionen ensarter brug 

af skriftsprog på kasser/legeting osv. til alle stuer 
 

• Udviklingsmulighed for arbejdet med pædagogiske læreplaner: Det anbefales, at arbejdet 
med de pædagogiske læreplaner tydeliggøres og eksternt dokumenteres i institutionen, 
gennem en synlig og systematisk kobling mellem de daglige/ugentlige aktiviteter og 
læreplanstemaerne. Hertil anbefales, at de pædagogiske og didaktiske refleksioner over 
sammenhængen mellem aktuelle temaer og aktiviteter indgår.  

 
• Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde: Det anbefales, at 

institutionen synliggør arbejdet med evaluering og dokumentation af det pædagogiske 
arbejde.  
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De fysiske omgivelser – indendørs 
De fysiske omgivelser indendørs er begrænsede, men det er tydeligt, at der i institutionen er lavet 
tematiserede hjørner med forskellige lege- og læringsmuligheder. Materialer og legetøj er synligt 
tilgængeligt for børnene.  
Det er muligt at gøre rummene mere indbydende i det æstetiske udtryk, og på nogle fremstår 
møbler og legetøj lidt slidt og gammelt. 
 
Institutionen har et rum, hvor der er mulighed for værkstedsaktivitet, men det er utydeligt, hvor 
meget og hvordan det bruges. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser indendørs: 
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Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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De fysiske omgivelser – udendørs 
Institutionens har store udendørs legeområder med fysiske omgivelser der er præget af 
mange forskellige læringsrum med plads til forskellige typer af leg og fordybelse.  
Legeområderne er aldersopdelt med tilhørende relevant legetøj og muligheder. 
 
Institutionen kan med fordel arbejde med sprogmiljøet udendørs. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser udendørs: 
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Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det pædagogiske læringsmiljø 
Institutionen kan se ud til at være udfordret på de fysiske muligheder indendørs, men det virker til, 
at der bliver tænkt i inspirerende læringsmiljøer inden for det muliges rammer. Der ser ud til at 
være en god struktur omkring udnyttelse af læringsrum, herunder både struktureret læring, fri leg 
og børns deltagelse i daglige rutiner og praktiske gøremål.  
 
Der samarbejdes på tværs af stuer, og børnenes eget perspektiv indtænkes tydeligt i 
planlægning og tilrettelæggelse af aktiviteterne – både i forhold til barnets behov og gruppens 
behov. Der er i den sammenhæng også et tydeligt fokus på særligt udsatte børns behov.  
 
Overordnet er det tydeligt, at institutionen prioriterer motorik og sprogarbejdet, herunder et godt 
særskilt fokus på 2-sprogs børn. 
 
Børnenes egne produkter og perspektiver fremstår mindre tydeligt i dokumentationsarbejdet, og 
der savnes derfor flere visualiseringer i børnehøjde, så børnene tydeligt kan se både produkter og 
forskellige aktivitets muligheder. Børns deltagelse og indflydelse kan således styrkes. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø:  
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Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Leg og aktivitet  
 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Deltagelse og indflydelse 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det sproglige læringsmiljø 
Institutionen har et meget tydeligt fokus på sprogarbejdet, som både er prioriteret og godt 
struktureret. Personalet virker til at have en seriøsitet omkring arbejdet, og der er god synlighed i 
forhold til strukturering af arbejdet. Det fremgår tydeligt, at der arbejdes med rim og remser, som 
et led i sprogarbejdet.  
  
Det anbefales, at institutionen øger adgangen til bøger og tegnematerialer i vuggestuen, og 
arbejder med en tydeligere synlighed af tal og bogstaver. I børnehaven er nogle stuer bedre til at 
bruge skriftsprog på kasser/legeting, osv. end andre. Sprogudviklingsskemaer bruges ikke endnu, 
men der virker til at komme en fremadrettet opmærksomhed på dette fra personalets side. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø:  
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Medarbejdernes besvarelse:  
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Tilsynsførendes besvarelse: 
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Arbejdet med pædagogiske læreplaner  
Det antages, at der internt arbejdes med afsæt i læreplanstemaerne, hvilket blandt andet 
kommer til udtryk i institutionens praksisbeskrivelser.  
 
Det er ikke synliggjort for personale eller forældre, hvordan der ellers arbejdes med 
læreplanstemaer, både i forhold til dokumentation, målsætning, aktivitetsplanlægning og 
evaluering. 
Dette fremgår også tydeligt af medarbejdernes egne perspektiver. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med pædagogiske læreplaner: 
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Medarbejdernes besvarelse:  

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Organiseringen af det pædagogiske arbejde 
Der er en tydelig organisering af personalets ressourcer med faste ugeplaner og struktur for 
arbejdet med SMTTE-modellen, der bruges til evaluering af det pædagogiske arbejde. 
Kompetencehjulet bruges til at fokusere på børns progression og formidling i forhold til 
forældresamarbejder. Her er en god balance og metodeanvendelse. Der er dog ingen synlig 
dokumentation i forhold til ovenstående metoder, hvilket er ærgerligt, da arbejdet laves godt.  
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af organiseringen af det pædagogiske arbejde: 
 

 
 
Medarbejdernes besvarelse:  
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Tilsynsførendes besvarelse: 

 

Evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde 
Det fremgår ikke tydeligt, om institutionen har en fast synlig struktur for evaluering og 
dokumentation i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.  
 
Medarbejdernes besvarelse: 
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Tilsynsførendes besvarelse: 
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Arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik  
 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes med alkoholpolitikken ud fra de givne retningslinjer.  
Personalet er meget vidende i forhold til retningslinjer og handlemuligheder, og der virker ikke til at 
være berøringsangst i praksis. 
 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik: 
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Arbejdet med Kompetencehjulet 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes med kompetencehjulet i henhold til hensigten med 
dette som et pædagogisk redskab. 
Der er god tilfredshed med redskabet, og personalet ser det som en hjælp. Arbejdet med at 
bruge handleplaner er stigende, og en del medarbejdere bruger online-portalen som viden i 
forhold til børns udvikling. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med kompetencehjulet: 

 

 
412



 

Center for Børn & Undervisning    
   

 

 
Side 25 af 26 

 

Personalets kompetencer  
 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der såvel for den samlede personalegruppe som den enkelte 
medarbejder arbejdes med udvikling af personalets kompetencer. Der er mange uddannede 
medarbejdere i hver gruppe, og der er fokus på, hvordan personalegruppen kan sammensættes 
bedst i forhold til sprogarbejdet. 
Det vurderes, at der er en god sammenholdt personalegruppe, som har en kritisk-refleksiv praksis. 
Der er kompetencer og fokus på at styrke kompetencer inden for Marte Meo, motorik, sprog og 
sundhed, og at tillært viden bliver delt ud til hele personalegruppen. 
 

Børneperspektivet  

Med afsæt i dialog med medarbejdere ved tilsynsbesøget og det opsamlende dialogmøde 
mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og tilsynsførende vurderes det, at det 
pædagogiske arbejde tilrettelægges med øje for børneperspektivet. 
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Deltagelses- og besvarelsesprocent 
 
Medarbejdernes besvarelsesprocent:  
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Pædagogisk tilsyn i dagtilbud 
Ifølge dagtilbudslovens § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtede til, at føre tilsyn med indholdet af 
dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Herunder gælder, at den pædagogiske praksis lever op til 
dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området, samt de mål og rammer som 
kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens § 3. 

 

Tematikker i det pædagogiske tilsyn  
Tilsynet skaber et systematisk grundlag og opfølgning, der sikrer kvalitet i kommunens dagtilbud, 
gennem systematiske opsamlinger på tværs af områdets institutioner. 
 
Tilsynets tematiske fokuseringer er udarbejdet på et evidensbaseret grundlag for, hvad der 
kendetegner kvalitet i dagtilbud:  
 

- Fysiske omgivelser – indendørs  
- Fysiske omgivelser – udendørs  
- Det pædagogiske læringsmiljø  
- Det sproglige læringsmiljø  
- Organiseringen af det pædagogiske arbejde  
- Arbejdet med pædagogiske læreplaner 
- Faxe Kommunes aktuelle politikker indsatser – Alkoholpolitikken og Kompetencehjulet 
- Personalets kompetencer 
- Børneperspektiv  

 
Tilsynet skaber udvikling i det pædagogiske arbejde, både i det enkelte dagtilbud og på tværs af 
områdets institutioner. Ligeledes sikrer tilsynet samlet set, at udvikling af dagtilbuddene bygger på 
et systematisk og evidensbaseret vidensgrundlag.  
 

Tilsynsrapportens grundlag  
Tilsynsrapporten beror på Center for Børn & Undervisnings tilsynsmateriale for pædagogisk tilsyn, 
og baserer sig på:  
 

- Institutionens besvarelse af spørgeskema før tilsynsbesøget, besvaret af en stuepædagog 
fra hver af institutionens stuer 

- Tilsynsførendes observationsnoter 
- Referat fra opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 

tilsynsførende  
 

Læsevejledning  
Tilsynsrapporten er opbygget med afsæt i ovenstående tematikker.  Indledende præsenteres den 
samlede vurdering af institutionen ved det pædagogiske tilsyn, samt evt. udviklingsmuligheder og 
særlige opmærksomhedspunkter. Ved hver tematik angiver tilsynsførende indledende en samlet 
vurdering af institutionens arbejde med den givne tematik, hvorefter medarbejders og 
tilsynsførendes besvarelse af den enkelte tematik skitseres.   
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Samlet vurdering  
Institutionen fremstår med store indbydende udearealer og har generelt set gode muligheder for 
at udnytte lokalerne indendørs. De fleste steder udnyttes mulighederne ikke tilstrækkeligt, og det 
bemærkes bl.a., at der ikke er lavet tematiserede hjørner med forskellige lege- og 
læringsmuligheder på alle stuer. 
 
Der er en utydelig og meget forskellig organisering af personalets ressourcer på tværs af stuerne. 
Aktivitets- og opgavefordeling mellem personalet er ikke synlig, og det gode pædagogiske 
arbejde virker til at isolere sig til de enkelte stuer fremfor at deles på tværs. 
 
Da hverdagen er organiseret på forskellig vis, kan det stå uklart, hvilke didaktiske overvejelser, der 
er gjort ved tilrettelæggelsen af aktiviteter. Det gør det svært at se, hvordan der følges op på 
særlige behov. Det anbefales, at der kommer en generel indsats i institutionen for at udvikle en 
fælles struktur og ramme for arbejdet, herunder en eksplicit anvendelse af evalueringsmetode. 
 
Derudover anbefales det, at der arbejdes på en større synlighed i forhold til børns egne 
perspektiver og produkter, så der kommer en synlighed i forhold til, hvad børnene har lært af 
aktiviteterne. 
 
På enkelte stuer er det ikke synligt, at sprogarbejdet er et politisk prioriteret indsatsområde i Faxe 
Kommune. Sprogarbejdet ser ud til at begrænse sig til de stuer, som har sprogansvarlige. 
 
Arbejdet med de pædagogiske læreplanstemaer fremgår dog ikke tydeligt i institutionen, og de 
didaktiske overvejelser over sammenhængen mellem læreplanstemaer og ugentlige aktiviteter 
ses ikke eksternt og synligt i institutionen. Dette kan med fordel medtænkes i højere grad.   
 
Det vurderes, at institutionen arbejder med udvikling og kvalificering af såvel den samlede 
personalegruppe som den enkelte medarbejders kompetencer. Der er fokus på at gøre brug af 
personalets viden og kompetencer på tværs af institutionen.  
 
Det vurderes, at der er en god opmærksomhed og anvendelse af de kommunale politikker og 
retningslinjer. 
 
Tilsynet har valgt at følge op på observationerne med endnu et tilsynsbesøg og en handleplan, 
som vedlægges som bilag til tilsynsrapporten. 
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Udviklingsmuligheder og opmærksomhedspunkter 
 
• Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser udendørs: Det anbefales, at institutionen 

arbejdere videre med at tydeliggøre tal, bogstaver malet på fliser, underlag, legeting mv. på 
udendørsarealerne 

 
• Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser indendørs: Det anbefales, at der arbejdes videre 

med at lave tematiserede og afgrænsede lege- og læringsområder, særligt på nogle af 
stuerne 

 
• Udviklingsmulighed for de fysiske omgivelser indendørs: Det anbefales, at der arbejdes videre 

med det æstetiske perspektiv på stuerne for at gøre rummene mere indbydende 
 
• Udviklingsmulighed for det pædagogiske læringsmiljø: Det anbefales, at børnenes egne 

produkter og perspektiver fremhæves mere tydeligt i hverdagen og dokumentationsarbejdet. 
 

• Udviklingsmulighed for det pædagogiske læringsmiljø: Det anbefales, at der fokuseres fælles 
og på tværs af stuer på de didaktiske overvejelser i forhold til børns læring 

 
• Udviklingsmulighed for det sproglige læringsmiljø: Det anbefales, at der kommer en generel 

indsats i institutionen for at udvikle og sprede det gode arbejde med sprog til alle stuer og 
efterleve de politiske forventninger for indsatsen. 

 
• Udviklingsmulighed for arbejdet med pædagogiske læreplaner: Det anbefales, at arbejdet 

med de pædagogiske læreplaner tydeliggøres og eksternt dokumenteres i institutionen, 
gennem en synlig og systematisk kobling mellem de daglige/ugentlige aktiviteter og 
læreplanstemaerne. Hertil anbefales, at de pædagogiske og didaktiske refleksioner over 
sammenhængen mellem aktuelle temaer og aktiviteter indgår.  

 
• Udviklingsmulighed for organiseringen af det pædagogiske arbejde: Det anbefales, at der 

kommer en generel indsats i institutionen for at udvikle en fælles struktur og ramme for 
arbejdet, herunder en eksplicit anvendelse af evalueringsmetode. 
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De fysiske omgivelser – indendørs 
Der er generelt set mange muligheder i de fysiske omgivelser indendørs. Der er meget plads og 
meget lyst. Mulighederne kan med fordel udnyttes i højere grad, end de bliver.  
Der kan med fordel arbejdes med tematiserede og afgrænsede områder, særligt på nogle af 
stuerne, og der kan arbejdes med at gøre nogle af rummene mere indbydende. Det bemærkes 
dog særligt at gøre sig gældende for børnehaven.  
 
Flere stuer fremstår rodet og uoverskuelige, og der er ikke tydelige afgrænsede legeområder.  
I de lokaler, hvor der er mulighed for pædagogisk værkstedsaktivitet , fremstår lokalerne mindre 
godt udnyttet og rodet. Det bemærkes dog, at enkelte stuer adskiller sig markant og positivt fra 
de øvrige. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser indendørs: 

 

420



 

Center for Børn & Undervisning    
   

 

 
Side 7 af 26 

Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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De fysiske omgivelser – udendørs 
Institutionens har store udendørs legeområder med mange muligheder. Pladsen kan dog udnyttes 
bedre ved at medtænke naturprægede tematiserede legeområder. Her er vuggestuen dog en 
undtagelse med deres sanselegeplads.  
 
Det anbefales, at tal og bogstaver integreres mere i udemiljøet. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af de fysiske omgivelser udendørs: 
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Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det pædagogiske læringsmiljø 
Der er stor forskel på stuerne, hvilket gør det svært at lave en generel graduering.  
 
Det anbefales, at der arbejdes på en større synlighed i forhold til børns egne perspektiver og 
produkter, herunder hvilket tema, der fokuseres på gennem aktiviteterne (fx affaldsuge), og hvad 
børnene har lært. 
 
I børnehaven virker de pædagogiske tanker i forhold til læringsmiljø ikke at komme eksplicit til 
udtryk, og da det ikke er tydeligt, hvordan det pædagogiske arbejde er tilrettelagt, er det svært 
at få et billede af bredden af tilbud.  
 
Meget af den observerede leg har karakter af selvvalg, og der kan sættes spørgsmål ved 
balancen mellem tilrettelagt aktivitet og fri leg. Da der ikke er tydelig omkring de tematiserede 
legeområder, bliver det også uklart, hvilke legeformer, der lægges op til. 
 
Hverdagen er organiseret på forskellig vis, og det kan derfor stå uklart, hvilke didaktiske 
overvejelser, der er gjort ved tilrettelæggelsen af aktiviteter. Det gør det svært at se, hvordan der 
følges op på særlige behov. Det bemærkes, at Marte Meo, bruges i den sammenhæng, men det 
fremgår ikke eksplicit.  
 
I vuggestuen virker der til at være en god inddragelse af børnenes egne perspektiver, og deres 
udtryk indarbejdes. 

 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø:  
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Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Leg og aktivitet  
 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Deltagelse og indflydelse 
Medarbejdernes besvarelse: 

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Det sproglige læringsmiljø 
På enkelte stuer er det ikke synligt, at sprogarbejdet er et politisk prioriteret indsatsområde i Faxe 
Kommune. Sprogarbejdet ser ud til at begrænse sig til de stuer, som har sprogansvarlige. 
Sprogarbejdet er utilfredsstillende på de fleste stuer.  
 
Det bemærkes i den sammenhæng, at sprogudviklingsskemaer ikke anvendes, men at der er en 
prioritering af 20-ugers forløb. 
Det bemærkes ligeledes, at der i vuggestuen er et godt fælles arbejde med babytegn på tværs 
af stuer, hvor der er gode fælles intentioner for arbejdet. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af det pædagogiske læringsmiljø:  
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Medarbejdernes besvarelse:  
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Tilsynsførendes besvarelse: 
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Arbejdet med pædagogiske læreplaner  
Det er tydeligt at læreplansarbejdet indgår i årshjul, men synligheden i forhold til, hvordan der 
arbejdes med det, er der ikke. Der er en skabelon for arbejdet, men den anvendes kun på én 
stue, og på nogle stuer virker der ikke til at være kendskab til skabelonen.  
 
Dokumentationen og evaluering af læreplansarbejdet er de fleste steder ikke tydelig. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med pædagogiske læreplaner: 
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Medarbejdernes besvarelse:  

 
Tilsynsførendes besvarelse: 
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Organiseringen af det pædagogiske arbejde 
Der er en stor variation i forhold til, hvordan man organiserer arbejdet. Nogle stuer planlægger fra 
dag til dag, nogle har månedlige overblik, andre har skruktur på hverdagene. 
 
Det er tydeligt, at der bliver arbejdet i mindre børnegrupper, men der virker ikke til at være 
udbredt bevidsthed om, hvorfor det gøres. 
 
Der kan med fordel arbejdes med opgave og kompetencefordelingen på tværs af institutionen, 
så de gode kompetencer spredes, og der kommer en fælles kultur. Der er spirende tiltag, fx i 
sprogarbejdet, og naturprojekt i vuggestuerne, men der er behov for fortsat udvikling. 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af organiseringen af det pædagogiske arbejde: 
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Medarbejdernes besvarelse:  

 
 
Tilsynsførendes besvarelse: 

 

Evaluering og dokumentation af det pædagogiske arbejde 
Der er ingen fælles ramme for dokumentation. Der er set en fællesramme for evaluering af 
læreplanstemaer, men den virker ikke til at være udbredt. 
 
Medarbejdernes besvarelse: 
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Tilsynsførendes besvarelse: 
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Arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik  
 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes med alkoholpolitikken, og at pædagogerne føler sig 
klædt på til at reagere. Det bemærkes, at Marte Meo viden måske er en styrke her. 
Overgrebspakken er i fokus på temamøder og skal munde ud i lokale handleplaner. Her 
medtænkes den enkelte medarbejders perspektiv. 
 
Der er ingen medarbejderbesvarelser på denne del i tilsynsmodellen 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med Faxe Kommunes Alkoholpolitik: 
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Arbejdet med Kompetencehjulet 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at kompetencehjulet er en fast del af praksis, og der er en god intern 
viden og understøttelse, når redskabet anvendes. 
 
Tidsperspektivet og internetkrav italesættes ofte som en udfordring, og det er forskelligt, hvor 
positive medarbejderne er indstillet til redskabet. Det bruges fint i forhold til forældresamarbejdet. 
 
Der er ingen medarbejderbesvarelser på denne del i tilsynsmodellen 
 
Tilsynsførendes overordnede vurdering af arbejdet med kompetencehjulet: 
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Personalets kompetencer  
 
Med afsæt i det opsamlende dialogmøde mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og 
tilsynsførende vurderes det, at der er en prioritering i forhold til, at medarbejdere får ny viden, men 
at der i højere grad bør være fokus på at sprede medarbejdernes nicher, så de kan anvendes i 
hele institutionen.  

439



 

Center for Børn & Undervisning    
   

 

 
Side 26 af 26 

Børneperspektivet  

Med afsæt i dialog med medarbejdere ved tilsynsbesøget og det opsamlende dialogmøde 
mellem daglig pædagogisk leder, områdeleder og tilsynsførende vurderes det, at der arbejdes 
med at skabe fælles rammer for hele institutionen, hvor også børns perspektiver medtænkes i 
højere grad. 

Deltagelses- og besvarelsesprocent 
 
Medarbejdernes besvarelsesprocent:  
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