
Skema 2 – dialogskema til anmeldt tilsyn i dagtilbud 
Spørgsmålene drøftes under tilsynet og skrives ind i skemaet af den pædagogiske konsulent. 
 
Dette skema er en del af det anmeldte pædagogiske tilsyn i kommunale og private dagtilbud og 
anvendes som dialogskema ved det anmeldte pædagogiske tilsyn 
Skemaet vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside sammen med fakta skema 1 
 

Dagtilbud 
 

Børnehuset Bøgebjerg 

Dato 
 

1/3-2022 

Deltagere 
 

Tove leder 
Maria pædagog i vuggestue 
Kate afdelingsleder med timer i børnehaven 

Referent 
 

Dorthe Holm- pædagogisk konsulent fra 
Sekretariatet for børns trivsel og læring. 

Rundvisning - kort  
Hvordan er dagtilbuddet opdelt / indrettet ift. 
aldersgrupper – drøftelse iht rundvisning i 
institutionen og på legepladsen  
 

Institutionen er opdelt efter alder, hvor personalet 
følger børnene i børnehaven fra de er 3-6 år.  
Der er en vuggestue med 17 børn, som arbejder i 
fire mindre grupper det meste af dagen. 

Henstillinger og anbefalinger fra sidste tilsyn.  
Hvordan er der fuldt op på evt. anbefalinger og 
henstillinger fra uanmeldt tilsyn? 
 

Vuggestuen: Det anbefales at arbejde med 
overgange og inddrage rutiner som udviklende 
læringsmiljøer ved at inddrage børnene i mindre 
grupper og gøre overgange tydelige ved hjælp af 
rim og remser. 
 
Der er siden anbefalingen ansat flere nye i huset og 
de har arbejdet med: 

- Hvad de vil med børnegruppen. 
- Delt dem op og er i fire små grupper. 
- Arbejdet med struktur, så børnegruppen 

og personalet ved, hvem der er hvor og 
hvad de skal lave. 

- Børnegruppen er blevet mere rolige. 
 
Børnehaven: Det anbefales at arbejde med 
tydelige overgange, kombineret med sproglege 
der understøtter børnenes lyst til at lege med 
sproget. Det anbefales at arbejde med Den 
styrkede pædagogiske læreplans seks temaer og 
planlægge temaer og aktiviteter der kan 
understøtte et spændende og lærerigt 
læringsmiljø over hele dagen. 
 
Der er også ansat nye i børnehaven og de er ved at 
finde ud af, hvad der skal arbejdes med i 
børnehaven. De har fokus på at arbejde med de 
nye læreplaner. 
 
Fælles: 
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Der bør foretages daglige legepladstjek, afdækkes 
sandkasser og der bør rykkes for det årlige 
legepladstilsyn. Der bør generelt arbejdes med de 
10 understøttende sprogstrategier som en del af 
det sproglige læringsmiljø i hele huset samt koble 
det til de 8 samspilstemaer fra ICDP. Der bør 
arbejdes med organisering af et godt læringsmiljø 
– 
 
Legepladstjek har de haft, men det bliver hurtigt 
glemt, så de skal finde en løsning på det 
kommende p-møde, så det bliver gjort 
kontinuerligt. Der er dog ikke hærværk mere og 
folk, der bruger legepladsen i weekenderne, som 
der var før i tiden. 
Der er fokus på at arbejde med små 
læringsgrupper. 
Der er fokus på at arbejde med sprog. 
Der er fokus på at arbejde med nærværende 
pædagoger. 
 
Vuggestuegruppen: • Det henstilles, at gruppen 
drøfter og planlægger hvordan det gennem dagen 
kan tilrettelægges så ventetid i højstole afkortes 
for børnene, samt hvordan det undgås at forlade 
børn i højstole. Handleplan og forslag til dette 
skal udarbejdes og fremsendes til afd. for 
dagtilbud og skoler inden sommerferien senest 
uge 27 og der vil blive fulgt op med et uanmeldt 
tilsyn i sensommeren 2021. 
 
De efterlader ikke børnene alene uden opsyn i 
højstolene. De går til og fra børn i højstolene, når 
der er børn, der skal sove efter maden, men der er 
altid nogle, der holder øje med de børn, der skal 
spise færdig. 
 
 

Lokal læreplan i dagtilbuddet  
Hvordan er der arbejdet med feedback på de 
lokale læreplaner? 
 

Der blev lavet ny læreplan for halvandet år siden. 
Den er der arbejdet med i personalegruppen. Den 
skal redigeres nu, fordi meget af personalet er 
skiftet ud og det nuværende personale har ikke 
helt ejerskab til den. 
De skal arbejde med at lave en ny læreplan på 
deres pædagogiske dag i april.  
 

Det pædagogiske arbejde  
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Hvordan arbejder I med at inddrage børnenes 
perspektiv i det pædagogiske arbejde?  
Giv gerne eksempler. 
 

I vuggestuen kan børnene ikke sige så meget, så 
personalet følger børnenes spor fx har de arbejdet 
med krop og bevægelse, fordi børnene var meget 
fokuseret på, hvad de forskellige dele af kroppen 
hedder. 
 
Børnehaven:  
Børnene er meget med inde over, hvad der skal 
arbejdes med. Fx i gruppen med de ældste kan de 
selv give udtryk for, hvad der interesserer dem og 
så kan personalet planlægge ud fra det. 
 

Hvordan arbejder I systematisk med evaluering 
af det pædagogiske arbejde?  
Giv gerne eksempler på metoder. 
 

Skema fra Bent Suhr. De bruger skemaet til at 
evaluere det pædagogiske arbejde. Der laves to 
store evalueringer om året før sommer og jul. 
De laver overordnet temaevaluering. 
 
Vi taler om, at det vil være en god ide, at de kigger 
ind i, hvordan de kan arbejde med evaluering af 
deres pædagogiske praksis. Det ville også være en 
god ide at begynde at tale om, hvordan personalet 
giver hinanden konstruktiv feedback, for på den 
måde at dygtiggøre personalet endnu mere. 
 

Forældrebestyrelsen - Hvis forældrebestyrelsen 
deltager i tilsynsmødet 

Forældrebestyrelsen var inviteret på mail. En 
forælder har svaret på invitationen og kunne ikke 
deltage. Så ingen forældre deltog i tilsynet. 

Nævn tre gode ting som der er arbejdet med det 
seneste stykke tid. 
 

 

Tidlig indsats  
Hvordan sikrer I et læringsmiljø der tager højde 
for børn i udsatte positioner? 
Giv gerne eksempler. 
 

Vuggestuen: 
Efter der er kommet nyt personale har de arbejdet 
med det fysiske læringsmiljø. De har rykket rundt 
af nogle omgange for at finde ud af, hvad der er 
bedst for børnene, så der både tilgodeses børn, der 
har brug for pauser og børn, der vil lege vildt fx. 
De arbejder i små grupper hver dag i mange 
sammenhænge.  
De bruger garderoben til at lege vildt og lave 
rytmik fx  
Det er vigtigt, at der er gode relationer til de 
voksne og derfor rykker de rundt på personalet, så 
de sikrer trivsel for de børn, der kan komme i 
udsatte positioner. 
 
Børnehaven:  
Sørger for at være tilgængelige voksne i forhold til 
de børn, der har brug det.  
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De arbejder meget med at tilgodese de enkelte 
børns behov. 
 
Vi taler om, at det er vigtigt, at personalet bliver 
bevidste om, hvor mange velovervejede 
pædagogiske tiltag, de gør i hverdagen. Sådan at 
de bliver bevidste om, at det er handlinger, der 
bunder i viden og læring og ikke ”bare” noget der 
ligger på rygraden. 

På hvilken måde samarbejdes med PPR – 
tale/hørekonsulenter, psykologer og 
fys/ergoterapeuter? 
 

Hver 5. uge flerfaglig sparring.  
De holder også arbejdsmøde med talepædagog og 
psykolog. 
Så holdes der dialogmøder med PPR. 
 

Hvordan arbejder I med årshjul for visitation? 
 

Årshjulet er udleveret til stuerne og de arbejder 
med det, som de skal bruges. 

Hvordan indarbejdes viden og sparring fra 
psykolog og flerfagligsparring i det pædagogiske 
arbejde? 

Der bliver skrevet referat og handleplan, som skal 
bruges på stuerne. 
Kunne godt bruge mere fra PPR, som er helt 
konkret og til at arbejde med på stuerne.  
Vi taler om, at det er vigtigt, de stiller de 
spørgsmål, de har brug for svar på, hvis de ønsker 
noget andet fra PPR. Stil fx HV-spørgsmål, når PPR 
kommer med en vurdering på møderne. Det kunne 
være: Hvad siger du, så vi konkret kan arbejde 
videre med? Eller hvad anbefaler du vi gør i den 
næste tid osv. 

Hvordan arbejder I systematisk med skemaet 
motorisk screening af alle 4-årige? 
 

Fire års gruppen arbejder med de motoriske 
screeningerne. Der bliver lavet alt muligt motorisk i 
et forløb og så observerer en i personalegruppen 
og udfylder skemaet.  

Arbejdet med børns sprog  
På hvilken måde indarbejdes de enkelte børns 
resultater fra sprogvurderingen i det daglige 
pædagogiske arbejde? 
 

Sprogarbejdet: 
De har arbejdet med, hvordan man kan arbejde 
med sprog hele dagen. 
Hvis der er nogle børn, der har brug for noget 
specifik sprogstimulering, samler de dem i små 
grupper og arbejde med dem der udover det 
daglige arbejde. 
De kontakter tale-høre konsulenten for hjælp. 
 
De samarbejder med forældrene fx giver bøger 
med hjem. Det kunne være til de to-sprogede 
børn, for at skabe sammenhæng mellem hjem og 
institution. 
De ældste børn har fx været optaget af 
sammensatte ord og så skriver pædagogerne til 
forældrene, for også at få forældrene til at være en 
del af børnenes spor og læring. 
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Vi taler om, at der kan arbejdes med sprog i mange 
henseender. Fx er det en god ide at have plakater 
på alle stuer med bogstaver også i vuggestuen, så 
børnene fra de er små lærer at genkende alfabetet. 
Det samme gælder for talrækken.  
 
I kan anbefale forældrene at læse fem minutter 
hver dag med deres børn, da det har en betydning 
for at lære at læse. 
I kan anbefale nogle bestemte bøger, som 
forældrene kan låne på biblioteket.  
Det kan også anbefales at arbejde med de 
forældre, der ikke nødvendigvis har det store 
overskud til at læse bøger med deres børn. I kan 
anbefale dem at tale med deres børn om alt hvad 
de ser, når de går til og fra vuggestue/ børnehave. 
Med alle forældre er det vigtigt at have daglig 
dialog omkring deres børn og give dem råd og 
vejledning. 
  

På hvilken måde er sprogarbejdet 
systematiseret, så alle børn sprogvurderes ved 
2,10-3,4 år og igen ved 4,8-4,11 år? 
 

 
Det er uddelegeret til pædagogerne på stuerne og 
de gør det. 

Øvrige opmærksomhedspunkter  
Hvordan sikres det at information fra forvaltning 
og andre samarbejdspartnere videreformidles fra 
leder til personale? 
 

Printer ud eller sender det i Aula. Ellers sendes det 
på mail.  
Det kan også komme op på personalemøder. 

Evt. opsamling på drøftelser vedr. skema 1 – 
fakta skemaet. 
 

Vi taler om den høje sygefraværsprocent fra sidste 
år på 10,7 %. Baggrunden er langtidssygemeldinger 
af folk, som er stoppet, så de regner ikke med det 
bliver lige så højt i år. 
Trivsel på arbejdet har også været en faktor, men 
efter der er kommet nye ansatte, er der god 
stemning og personalet synes i trivsel. 
 
Opmærksomhed på legepladstilsyn: 
I har skrevet, at I tager det op på næste p-møde og 
finder en god måde at lave legepladstilsyn. Så det 
er fint. 

Anbefalinger Jeg anbefaler, at I fortsætter det gode arbejde. 
Jeg hører, at I er meget velfunderet omkring jeres 
pædagogiske arbejde og det skal I fortsætte med 
at være.  
Som jeg har skrevet flere steder, har vi haft nogle 
drøftelser om nogle tiltag, I kan gøre mere af eller I 
kan begynde på. Fx kan I kigge ind i opgaven med 
at arbejde med evaluering af jeres egen 
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pædagogiske praksis for at dygtiggøre jer endnu 
mere. 

Henstillinger Ingen henstillinger. 
Konklusion – hvad skal der arbejdes videre med? Dagtilbuddet lever op til gældende krav i 

dagtilbudsloven. 

 


