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Rapport skabelon uanmeldt tilsyn i private institutioner.  

 

Dato: 23/3-2021 

 

Tilsynsførende: Mette Kristensen 

 

 

Personalenormering: 

 

 

Navn           Uddannelse    Timer               Er på arbejde i dag 

Lizzi  Pædagogisk leder 37 x 

Isabella  Pædagog 30 x 

Marianne Pædagog (midlertidig 

ansættelse – i prøve-

periode ift. evt. fastan-

sættelse) 

32 x 

Nicolaj  

(stopper pr. 31/3-21 

pga. start på skole) 

Pæd. medhjælper  25 (+ 5 timer hver uge 

ift. corona regøring) 

X 

Ditte Studerende 30 X 

 

Pædagogisk leder fortæller, at hun og forældrebestyrelsen pt. har fokus på at få rekrutteret ny 

medarbejder efter udskiftning i personalegruppen.  

 

 

Antal Indskrevne børn:   Antal                Normering jf. godkendelse  

Børn 0-2 år 

 

  

Børn 3-6 år 

 

27 28 

Tosprogede børn 

 

8 (1 af børnene flytter snart til 

udlandet, 3 af børnene skal i 

skole til sommer) 

 

 

 

 

 

Ved planlægning af lukkedage er behov for pasning afklaret med forældre på følgende 

måde: 

 

Forældre er informeret om faste lukkedage i løbet af året. Dette fremgår også på hjemmesiden. 
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Der stilles alternativ pasning til rådighed på lukkedage på følgende måde: 

 

Der tilbydes pasning i den private institution ’Børnehuset Pippi’ ved behov.  

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk læreplan offentlig tilgængelig følgende steder: 

 

Pædagogisk læreplan er offentlig tilgængelig på institutionens hjemmeside.  

 

 

 

  

 

 

Forældresamarbejde; sprog og overgange 

 

Dialogspørgsmål: 

Sprog: 

 

Alle børn sprogvurderes omkring 3,2-årsalderen og senest 2 måneder efter børnehave start 

Hvor mange børn er sprogvurderet? 

Pæd. leder fortæller, at de vurderer børnene, når det er aktuelt ift. opstart og alder.  

 

Hvilke overvejelser gøres i forhold til pædagogisk personales særlige kvalifikationer til at 

varetage sprogvurdering? 

Pæd. leder fortæller, at en pædagog har været på sprogkursus og udfører sprogvurderinger i sam-

arbejde med pædagogisk leder. Herudover er den nyansatte pædagog ved at blive oprettet i Ram-

bølls system, så hun også kan udføre sprogvurderinger. Forældrebestyrelsen er involveret i dette. 

Der er to pædagoger, der varetager sprogvurderinger. Der arbejdes hele tiden med sprog bl.a. 

gennem musik/sangaktiviteter, læsning af bøget mm.  
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Hvordan arbejdes der med handleplaner? 

Pædagogisk leder fortæller, at der arbejdes med handleplaner i de tilfælde, børnene har brug for 

det. De har hidtil haft en sproggruppe, hvor der arbejdes fokuseret med sprog på forskellige måder. 

Denne sproggruppe har imidlertid været på pause pga. udskiftning i personalegruppen, men er 

planlagt til at starte op igen snarest muligt. De har i de fleste perioder mange to-sprogede familier, 

hvorfor der naturligt altid er meget fokus på sprogstimuli.  

 

 

Overgange 

 

Dialogspørgsmål:  

For børn og forældre i Aalborg Kommune, arbejdes der med helhed og sammenhænge ved over-

gange.  

Hvordan arbejder I med dette i de forskellige overgange? 
 

o Fra hjem til dagtilbud 

o Fra dagtilbud til dagtilbud 

o Fra dagtilbud til skole/DUS 

o  

Besvarelse: 

Fra hjem til dagtilbud/ Fra dagtilbud til dagtilbud: 

Pæd. leder fortæller, at de har samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere ifm over-

gangen. Hun nævner bl.a.: private pasningsordninger, vuggestuer, kommunale dagplejere. Pt. er 

de udfordret ift. at de ikke må have besøgende pga. covid 19. 

  

Fra dagtilbud til skole/DUS:  

Pæd. leder fortæller, at hun som leder har været på besøg på de fleste skoler i og omkring midt-

byen. Hun oplever, at de eksempelvis på Sct. Mariæ skolen bliver inviteret til forskellige arrange-

menter. Pt. er de pga. covid 19 ligeledes udfordret ift. at komme på fysiske besøg på skolerne, 

men hun overvejer, at de kan besøge skolernes legepladser, hvis muligt/tilladt.  
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Observationsramme: 

Tilsynet ankommer ca. kl. 9.00, hvor en gruppe børn og en pædagog og en studerende er på vej 

på tur med ca. 11 børn. Resten af børnegruppen (ca. 8 børn) og en pædagog er i rummet på stue-

etagen.  

Tilsynet starter med at observere i rummet på stueetagen og efterfølgende gennemgås dialog-

spørgsmål med pædagogisk leder.  

Processer 

Der observeres på interaktioner mellem børn og 

voksne: 

 

Det pædagogiske personale medvirker til at ud-

vide/begrænse det enkelte barns deltagelse ved 

at: 

              

• justere sig ift. de enkelte børn 
 

• er fysisk og psykisk nærværende 
 

• understøtte eller igangsætte aktiviteter med 
udgangspunkt i børns behov/ interesser 
 

 

I forhold til ovenstående, observeres: 

- pp justerer sig til det enkelte barn: et barn 

går eksempelvis lidt rundt, pp foreslår bar-

net at lave noget kreativt i forhold til på-

sketema og giver barnet valgmulighed ift., 

hvad det har lyst til at lave.  

- Pp guider et barn verbalt ift. ikke at tage 

ting ud af en kasse. Pp forklarer barnet, at 

det er ting, der kun bruges i puderummet.  

- Pp er opmærksom på alle børn i rummet: 

går eksempelvis hen til et barn, som sid-

der alene ved et bord og leger med tape. 

Pp foreslår barnet at klippe et påskeæg, 

hvilket barnet gerne vil.  

Læreplan 

Der observeres på sammenhæng mellem pæda-

gogiske intentioner og den faktiske pædagogiske 

praksis:  

 

• Det pædagogiske personale har fokus på læ-
ring gennem hele dagen i strukturerede, ruti-
neprægede og spontane aktiviteter 
 

• Det fysiske læringsrum ude og inde bidrager 
til understøttelse af børnenes interaktioner 

 

• Der observeres synlig dokumentation som un-
derstøtter sammenhæng mellem de pædago-
giske intentioner og praksis 

 

I forhold til ovenstående, observeres: 

- I rummet på stueetagen observeres det, at 

der er skabt forskellige læringsmiljøer/ni-

cher. Der observeres følgende: at to børn 

leger med dyr i på et legetæppe i et 

hjørne, to børn leger med lego ved et 

bord, et barn sidder ved et andet bord og 

laver kreativt, 4 børn er i puderummet, 

som grænser op til det store rum med en 

åbning imellem.  

- På 1. salen observeres bl.a. følgende: tal 

og bogstaver, musikinstrumenter på væg-

gen, legehus med tilhørende konkreter. 
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Børneperspektiv 

Der observeres på, at børneperspektivet vægtes i 

læringsmiljøet:  

 

• Det pædagogiske personale viser interesse 
for og bekræfter børnenes initiativer ved at 
svare både kropsligt og verbalt  

 

• Sprogbrug er tilpasset det enkelte barn og 
den samlede børnegruppe 

 

• Der er en positiv/konstruktiv stemning 
børn/børn imellem samt børn/pædagogisk 
personale imellem og der kommunikeres, 
guides og anvises med rolige stemmer og 
kropssprog  
 

• Hvordan giver børnene udtryk for nysgerrig-
hed og tryghed i samspil med pædagogisk 
personale? 

 

 

I forhold til ovenstående, observeres: 

Generelt opleves en rolig og afslappet stemning 

mellem børnene imellem samt pp og børnene 

imellem. Børnene efterlader alle indtryk af at være 

trygge ved pp, hvilket bl.a. vurderes ud fra, at de 

tager kontakt til pp for hjælp og har lyst til kontakt.  

 

Pp guider med positiv grænsesætning et barn, 

som protesterer over, at der kommer endnu et 

barn ind i puderummet. Barnet siger: ’der må kun 

være 4 i puderummet’. Pp svarer: ’ja, det er rig-

tigt, men nu fortæller jeg jer, at der gerne må 

være 5’. Barnet protesterer igen og pp gentager 

sætningen i et roligt toneleje. Barnet accepterer 

og herefter leger de videre. 

Strukturer 

Der observeres på strukturelementers betydning 

for det samlede læringsmiljø: 

 

• Ved sammensætning af børnegrupper, tages 
der højde for alder, interesser o. lign. 

 

• Det pædagogiske personale cirkulerer rundt 
og er tæt ved børnene 

 

• Hvad er karakteristisk for de materialer, der er 

i institutionen – hvordan er de tilgængelige for 

børnene, er de tilpasset målgruppen, medvir-

ker de til et sikkert børnemiljø? 

 

• Hvordan observeres den samlede fordeling af 
pædagogisk personale i institutionen? Herun-
der bl.a. i fht. normering og organisering af tid 
og ressourcer 
 

 

I forhold til ovenstående, observeres: 

 

Da tilsynet ankommer ca. kl. 9.00 er en gruppe på 

ca. 11 børn og 2 pp på vej på tur. 1 pp er tilbage 

med ca. 8 børn, og kl. 10.00 møder en pp mere 

ind og er sammen med gruppen på 8 børn. Begge 

børnegrupper er blandede i alder.  

Overgang fra leg til garderobe for børnene, der 

skal på tur opleves som rolig og forudsigelig for 

børnene.  

Det pædagogiske personale opleves generelt 

som tilgængelige og nærværende for børnene.  

  



 

 

 

 

Pædagogisk læreplan §8 og §9. 

 

Dialogspørgsmål: 

 

I institutionen er der udarbejdet og offentliggjort en skriftlig pædagogisk læreplan med udgangs-

punkt i det fælles pædagogiske grundlag:  

 

- Hvordan arbejdes der med etablering af en evalueringskultur til udvikling og kvalifi-
cering af det pædagogiske læringsmiljø? 
 

- Hvordan arbejdes der med pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem 
det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse? f  

 

Besvarelse: 

Adspurgt til, hvordan personalet har været inddraget ift. udarbejdelsen af den styrkede pædago-

giske læreplan: Pæd. leder fortæller, at de i 2019 havde en pædagogisk konsulent fra Center for 

børns udvikling med på et p-møde ift. at blive klædt på omkring arbejdet med den styrkede pæ-

dagogiske læreplan. Herudover har de haft den oppe på hvert p-møde og de har også afholdt en 

pædagogisk dag kun omhandlende læreplanen. Personalet fik hver især uddelt opgaver i forbin-

delse med udarbejdelsen  

I marts 2020 under nedlukningen brugte pæd. leder tiden på at skrive det hele sammen. Pæd. 

leder fortæller og viser tilsynet, at de også arbejder med et årshjul, hvor de forskellige temaer er 

systematiseret hen over året. De bruger SMTTE modellen som en af metoderne til at arbejde 

med evaluering, og det observeres, at den hænger tilgængelig på tavlen i personalestuen.    

 

Pæd. leder fortæller, at de arbejder med en fast dagsstruktur, så det er tydeligt for alle, hvad der 

sker de forskellige dage. Hun fortæller, at hun pt. er meget optaget af TOPI/Opsporingsmodellen 

ift. at få den implementeret som et nyt og godt arbejdsredskab. Hun fortæller, at hun søger spar-

ring ved en pædagogisk konsulent i Center for børns udvikling, når hun oplever behov herfor.  

 

Hun fortæller og viser tilsynet, at hun har udarbejdet børnehavens egen sundhedspolitik, som 

hun har planer om at offentliggøre på hjemmesiden.  

 

Tilsynet lyser på vigtigheden af, at nye medarbejdere introduceres for de pågældende lovkrav 

ifm. arbejdet med Det fælles pædagogiske grundlag. Således skal der fortsat arbejdes med at få 

etableret et fælles fagligt udgangspunkt ifm. arbejdet med §8 og §9 – dette set ift. udskiftning i 

personalegruppen. Se mere under udviklingspunkter.  
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Konklusion:  

Det vurderes ud fra dialog og observationer, at der overordnet arbejdes med den lov- og forvalt-

ningsmæssige ramme for alle temaerne. 

Tilsynet efterlades ud fra dagens observationer med indtryk af et børnemiljø præget af nærvæ-

rende og tilgængeligt pædagogisk personale, som justerer sig til det enkelte barn. Dagens struk-

tur med en gruppe på tur og en gruppe hjemme i huset efterlod indtryk af, at der bliver arbejdet 

med læringsmiljøer med mulighed for ro til fordybelse samt mulighed for, at børnene kan være i 

tæt kontakt med det pædagogiske personale.  

 

 

Udviklingspunkter og eventuelle tiltag: 

Tilsynet peger på følgende:  

 

- Set i lyset af, at der har været udskiftning i personale-gruppen skal der fortsat arbejdes 

med at skabe et fælles fagligt udgangspunkt ift. arbejdet med Det fælles pædagogiske 

grundlag – herunder arbejdet med den pædagogiske læreplan (jf. §7, §8 og §9).  

 

 

 

 


