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Egedal Kommune 
Dronning Dagmars Vej 200 

3650 Ølstykke 
www.egedalkommune.dk 

 

 

24-11-2017 Telefon: +45 7259 6000 

Besøgsrapport for tilsyn hos: Børnehuset Solsikken 

Tilsynsbesøg planlagt til: 17-11-2017 
Tilsynstype: EGD: Egedal - Dagtilbud 0 - 6 år 

 
 
 
Tilsynet tager udgangspunkt i dagtilbudsloven, hvis overordnede formål er at ”fremme børns og unges trivsel, udvikling og 
læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud”.  
 
For dagtilbud 0 – 6 år og Klub Egedal, tager tilsynet udgangspunkt i et selvbesvarelsesskema.  
Skemaet er tænkt som et redskab til at reflektere i forhold til tiltag og institutionens pædagogisk praksis - der vil være et 
særligt fokus på læreplansarbejdet, børnemiljø, sprog og inklusion.  
Det anbefales at skemaet udfyldes sammen med det personale der skal deltage på tilsynet eller med hele personalegruppen, 
hvis dette er muligt. Derudover bedes institutionen selv at udpege 1 – 2 dialog punkter, som de gerne vil sætte fokus på til 
tilsynet.  
 
 
Der er fem fokusområder for tilsynet: 
 
- Arbejdet med børnemiljøet 
- Arbejdet med de pædagogiske læreplaner 
- Arbejdet med sprog, sprogvurderinger og læsekompetenceplanen 
- Arbejdet med inklusion og ICDP 
- Sikkerhed, procedurer og vejledninger 
 
Svarene på de enkelte spørgsmål vil primært være valg mellem: 
 
- Sjældent; at man ikke konsekvent kan observere de givne handlinger hos medarbejderne 
- Af og til; henviser til at man kun kan observere de givne handlinger ganske få gange på en dag 
- Jævnligt; at man kan observere de givne handlinger gentagende gange på en dag 
- Ofte; at man kan observere de givne handlinger gennem hele dagen med nogle få undtagelser 

- Næsten altid; at man kan observere den givne adfærd/de givne handlinger konsekvent gennem hele dagen med en enkelt 
eller ingen undtagelser. 
 
Tilsynet vil i vid udstrækning forudsætte en løbende kvalitetsudvikling og dialog med de kommunale dagtilbud, dette i form 
af ledermøder, kurser/temadage, inddragelse af medarbejdere i arbejdsgrupper, løbende dialog, rådgivning og vejledning, 
tværfagligt samarbejde mv. samt de anmeldte og de uanmeldte tilsynsbesøg. 
 
Tilsynet har fokus på kvalitetsudvikling af den pædagogiske praksis - og dialog med de kommunale dagtilbud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tilstede fra Børnehuset Solsikken 

 

Tilsynsførende 

Christina Seidel 
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Konklusion 

Pointniveau Svar   

Meget høj kvalitet (10 p) 0   

Høj kvalitet (9 p) 0   

Særdeles tilfredsstillende (8 p) 12   

Meget tilfredsstillende (7 p) 0   

Tilfredsstillende (6 p) 1   

Næsten tilfredsstillende (5 p) 0   

Mindre tilfredsstillende (4 p) 0   

Kritisabelt (3 p) 0   

Meget kritisabelt (2 p) 0   

Særdeles kritisabelt (1 p) 0   

Uacceptabelt (0 p) 0   

Ikke pointgivende 0   

Besvaret af tilsynssted 74   

Ikke besvaret 0   

Antal spørgsmål i tjekskemaet: 87   
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Samlet konklusion 

Samlet konklusion 

Personalet i Solsikken lægger vægt på at følge børnenes spor, og bruger disse som udgangspunkt for udviklingen af deres 
læringsmiljøer og deres arbejde med pædagogiske aktivitets temaer. 
Der arbejdes ud fra en fast struktur og ramme for det daglige pædagogiske arbejde, hvor der er lagt en tydelig 
aktivitetsplan for dagen. Der arbejdes med aktiviteter på flere niveauer; alders, stue mv. 
For at give børnene en relationel base i hverdagen, er børnene inddelt i faste spisegrupper, hvor der er tilknyttet faste 
voksne. Dette kræver at der er en løbende opdatering blandt personalet vedr. information om børn og forældre. 
 
I forældresamarbejdet er der fokus på at opbygge gode relationer mellem forældre og personale. Der afsættes tid både i 
hverdagen og til mere formelle samtaler og møder. 
 
Fremadrettede udviklingspunkter 
- personalet vil gerne i højre grad arbejde i mindre grupper – hvordan kan dette lade sig gøre? 
- evalueringer i børnehøjde – mere inddragelse af børnene i evalueringsarbejdet 
- ICDP og forældrene – hvordan kan ICDP komme mere i spil i forhold til forældresamarbejdet? 
- Understøttelse af børnenes egen udforskning og leg i forhold til de temaer der arbejdes med. Eks. rekvisitter der kan 
bruges i leg.  

 

 

Tilsynets afsluttende bemærkning 

 

 

Beregnet vurdering Spredning på beregnet vurdering (+/-) 

Særdeles tilfredsstillende (8 p) ■  0.53 ■  

Gennemsnit for alle pointgivende tjekpunkter. Jo højere jo bedre. Viser, hvor tæt svarene ligger på gennemsnittet - er tallet lille, er 

det et stærkt gennemsnit. 

 

Sentiment score Kvalitetsbalance 

Tilfredsstillende (6 p) ■  Næsten tilfredsstillende (5 p) ■  

Sproglig temperaturmåling af konklusionen - afspejler hvor positive 

ord der er brugt. Jo højere jo bedre. 
Balancerer antallet af dårlige svar (0 – 6p) ud mod antallet af gode 

svar (9 - 10p). En høj værdi angiver en god fordeling. 

 

Gennemsnitsvægt af udviklingspunkterne Subjektiv vurdering 

- Særdeles tilfredsstillende (8 p) ■  

For alle åbne udviklingspunkter på tilsynsstedet. Jo lavere jo bedre. Tilsynets egen sammenfatning af indikatorer og tekstbaserede 

observationer. Jo højere jo bedre. 

 

Høringsfrist 

Tilsynsstedet har 10 dage efter modtagelsen af denne rapport til at fremsætte eventuelle kommentarer. 
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EGD: Faktuelle oplysninger 

 

Daglig leder (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Beskrivelse 
Anfør navn 

Svar 
Merete Fog Christiansen 

 

Medarbejderrepræsentanter (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Beskrivelse 
Anfør stilling(er) og navn(e) 

Svar 
Pædagogerne Winnie von Kjær, Charlotte Jonassen, Helle Jensen og Lena Knøsgaard. 

 

Områdeleder (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Beskrivelse 
Anfør navn 

Svar 
Heidi Braunstein 

 

Antal indskrevne børn 0-2 år (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 31 

 

Antal indskrevne børn 3-6 år (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 55 

 

Antal medhjælpere (medarbejdere) (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 7 

 

Antal pædagoger (medarbejdere) (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 9 

 
 

 

EGD: Trivsel – Arbejdet med børnemiljø 

 

Intro - Børnemiljø (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Beskrivelse 
Børnemiljø anvendes som et samlet begreb for det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet. 
 
Det fysiske børnemiljø omhandler; støjniveau, indeklima, plads til udfoldelse og stille aktiviteter, gode hygiejne forhold, 
lysforhold, plads i garderoben, legepladsen og udearealer, stuernes indretning og størrelse mv. 
 
Det psykiske børnemiljø omhandler samspillet mellem børn og voksne – gensidig respekt og tolerance, børnenes 
indbyrdes relationer – hvilke inkluderende og ekskluderende faktorer er i spil, hvordan er det indbyrdes sprogbrug, og er 
der plads til forskellighed, mv? 
 
Det æstetiske børnemiljø omhandler hvorvidt stuernes indretning og udsmykning virker stimulerende og inspirerende på 
børnene, og om hvorvidt omgivelserne inde og ude er udformet på en måde, der fremmer børnenes lyst til at bevæge og 
udfolde sig, fordybe sig og hengive sig i leg, mv. 

Svar 
. 

http://dcum.dk/dagtilbud 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=137202#K1 
http://www.egedalkommune.dk/media/257531/microsoft_word_-_retningslinier... 

Billede fra ekstern indberetning 
 

Billede fra ekstern indberetning 
 

Billede fra ekstern indberetning 
 

http://dcum.dk/dagtilbud
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=137202#K1
http://www.egedalkommune.dk/media/257531/microsoft_word_-_retningslinier_for_p_dagogisk_tilsyn__2_.pdf
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Billede fra ekstern indberetning 
 

  

 

 

I hvor høj grad opleves det, at ledelsen inspirerer og rammesætter arbejdet med 
trivsel, læring og udvikling? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Ofte 

Supplerende bemærkninger 
Områdelederen (Heidi) inspirerer ved at arrangere pædagogiske foredrag og kursusforløb for lederne, og dette giver 
input og inspirerer til den pædagogiske linje. 
Den daglige leder (Merete) er igangsætter og inspirator for det praktiske pædagogiske arbejde med børnene. Hun er 
den, der sørger for at sætte fagligheden til diskussion, bl.a. ved personalemøder. 

 

 

I hvilken grad er rummene, både ude og inde, indrettet i børnehøjde? (BESVARET AF 
TILSYNSSTEDET) 

Ofte 

Supplerende bemærkninger 
Vi gør vores yderste for, at både møbler og materialer er i børnehøjde. 
Vi har den virkelighed, at rummene skal være multifunktionelle, da vi skal lave alle aktiviteter i de samme rum. Det er 
klart en udfordring. Vores hus er bygget således, at alle vinduer er i børnehøjde. 
Legepladsen er en blanding af små skjulesteder, bakker, legeredskaber, aktivitetsborde, legehuse og et lille sciencehus. 

 

 

I hvilken grad gives børnene mulighed for fordybelse og udforskning? (BESVARET AF 
TILSYNSSTEDET) 

Ofte 

Supplerende bemærkninger 
Vi arbejder med science som indgang til alle aktiviteter. Vi arbejder i små grupper i alle sammenhænge, således at der 
er mulighed for, at børnene både kan fordybe sig og spørge ind til de sammenhænge, de ikke forstår. 
Vi sørger for, at børnene bliver præsenteret for bl.a. klassisk musik. De får fx mulighed for at udforske toners lyde (dyb-
høj, mørk-lys) og forskellige måder at udtrykke sig musikalsk om følelser.  Bl.a. har vi hørt brudstykker af Mozarts opera 
(syngespil) Tryllefløjten og Prokofievs Peter og Ulven. 
I sciencehuset (jfr. punkt 10) undersøger og eksperimenterer vi med mange forskellige emner: lys, luft, insekter, vand 
mm. 
Vuggestuen laver også længerevarende forløb til fordybelse, således fiskeemne, teater, babymassage sprogprojekter 
mm. 

 

Billede fra ekstern indberetning 
 

  

 

 

I hvilken grad opleves der anerkende dialog og samtale med børnene i aktiviteter og 
hverdagsliv? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Næsten altid 

Supplerende bemærkninger 
Vi prioriterer en anerkendende tilgang til børnene, og det opleves som en naturlig arbejdsmetode. Efter at de fleste af os 
har gennemgået en Icdp-uddannelse er det blevet et omdrejningspunkt i pædagogikken. 
Samtalen med børnene er vores måde at være sammen med dem på og blive bekendt med deres personlighed. Vi har 
mange dialoger med børnene, men i forskellige niveauer: 
• Den personlige samtale (personlige forhold) 
• Den undersøgende og afklarende samtale (hvad ved de om emnet) 
• Den evaluerende samtale (hvad har de fået med sig?) 

 

 

I hvilken grad medtages og arbejdes der med barnets perspektiv i aktiviteter og 
hverdagsliv? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Næsten altid 

Supplerende bemærkninger 
Vi tilstræber, at barnets perspektiv er med i vores aktivitet. Når vi planlægger, er det med tanke på, hvad de rører sig, 
og hvad deres sociale udfordringer er: 
Eks. 1: Vi laver dukketeater om måder at være sammen på og måder at løse sociale problemer. 
Eks. 2: I 14 dage fordybede vi os i, at vi alle er Smørum-borgere. Delt i grupper aldersmæssigt fandt vi ud af hvad 
demokrati er (måden at styre en kommune) og hvad der fandtes i vores by. Vi lavede vores egen Smørum-sang, og 
børnene tog rundt i Smørum og fotograferede hvad der fandtes i byen (bibliotek, skoler, læge, butikker, rådhus mm.). 
Så lavede vi Smørum by på en spånplade og satte hvert enkelt barns hus på. 
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Eks 3. Vuggestuen har haft projekt om hjem &vuggestue og haft lavet huse til alle børn med familiens billeder 
hængende i vuggestuen og lavet dækkeservieter med alle stuens børn & voksne til at tage med hjem. 

 

 

I hvilken grad arbejder alle medarbejderne målrettet og systematisk med udviklingen 
af børnenes fælleskaber? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Næsten altid 

Supplerende bemærkninger 
Det er vores fokus hver dag at få fællesskaber til at fungere. Vi bruger Matrix-modellen til at underbygge vores 
pædagogiske arbejde. Vi har desuden en Icdp-tilgang til det enkelte barn. 
Alle i personalet har et barn i ca. én måned, som de laver Icdp på vha. optagelser af samværet med barnet på iPad, 
hvorefter dette bliver gennemgået i personalegruppen. 

 

 

I hvilken grad handler personalet som positive rollemodeller i forhold til at inkludere 
børn i udsatte positioner? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Næsten altid 

Supplerende bemærkninger 
Vi ser det som vores fornemmeste opgave at være rollemodeller for børnene. Bl.a. ved at have et værdigt sprog: ikke 
råbe ad hinanden eller børnene, være tilgængelige for hinanden. Personalet forventes at være i godt humør og i 
personlig balance. Det er en klar opgave for os at imødekomme børn, der er i udsatte positioner. 

 

I hvilken grad arbejdes der f.eks. med kollegial feed-back i forhold til at sikre, at alle 
børn er en del af fællesskabet? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Næsten altid 

Supplerende bemærkninger 
Bl.a arbejdes med matrix og daglig feedback med hinanden om børnenes udvikling trivsel og ICDP. 

 

I hvilken grad er der en positiv og anerkendende tilgang til alle forældre? (BESVARET 
AF TILSYNSSTEDET) 

Ofte 

Supplerende bemærkninger 
Vi har en absolut positiv og anerkendende tilgang til forældrene, men naturligvis er der forældrepar, hvor der i højere 
grad kræves en arbejdsindsats for at lykkes. Det betyder ikke, at tilgangen ikke er anerkendende. Af og til må vi dog 
erkende, at nogle i personalegruppen har en bedre tilgang til visse forældrepar end til andre, og det respekterer vi. 

 

I hvilken grad arbejdes der med, at forældrene inddrages i arbejdet med udviklingen 
af børnenes fælleskaber? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Jævnligt 

Supplerende bemærkninger 
Vi opfordrer til at arrangere leg i hjemmet, hvis vi kan se, at der er børn, som har brug for at få styrket deres 
legeskabsrelationer. 

Billede fra ekstern indberetning 
 

  

 

 

Er der udarbejdet en børnemiljøvurdering? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

 

Egne noter - er der noget, der specielt skal fremhæves? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Svar 
. 

 
 

 

EGD: Konsulentboks; Trivsel - arbejdet med børnemiljø 

 

Samlet vurdering af børnemiljøet Ofte (8p) ● 

 
 

EGD: Konsulentboks; Trivsel - arbejdet med børnemiljø's sammenfatning 
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Tilsynets sammenfatning Tilsynsstedets bemærkninger 

Udgangspunktet for arbejdet med børnemiljøet i 
Solsikken er at læringsmiljøerne ikke må være statiske 
- de skal følge børnene og deres interesser. Der er 
fokus på at temaer/emner kan/skal udvides hvis der er 
en oplevelse af at børnene ikke er færdige med at 
arbejde/lege med et tema.  
Personalet forsøger at arbejde med at gøre arbejdet 
med temaer mv legende, således at børnene er meget 
inddraget i aktiviteten. 
I forhold til arbejdet med de tætte/nære relationer, 
arbejdes der med faste spise grupper - hvor børn 
spiser fast i en gruppe sammen med 1 - 2 faste 
voksne. Det er denne/de voksne der har det primære 
ansvar for at følge barnets udvikling og dokumentere 
dette. For at dette kan ske, sker der en løbende 
vidensdeling blandt de voksne om børnene på 
ugebasis. 
Der arbejdes fast med relationsmatrix på alle børn, 
som der efterfølgende arbejdes og planlægges ud fra.  
Personalet arbejder også med barnets historie - at få 
skabt den gode historie, hvis den ikke lige er der, og få 
udbredt de gode ting som barnet kan, til kollegaer, 
forældre og andre børn 

 

 

 

 

EGD: Læreplansarbejdet 

 

Intro - Læreplansarbejdet (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Beskrivelse 
Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Siden 2004 har den 
pædagogiske læreplan spillet en central rolle for det pædagogiske personale og ledelsens arbejde med børns trivsel, 
læring og udvikling. 
 
”En af de grundlæggende tanker bag den nye styrkede pædagogiske læreplan er, at hvert barn er medskaber af sin 
egen læring i et pædagogisk læringsmiljø, som det pædagogiske personale og ledelse har ansvaret for at rammesætte 
og organisere.  
 
Det pædagogiske personale har et ansvar for at støtte, guide og udfordre børnene, hvad enten der er tale om leg, 
planlægge aktiviteter, rutiner eller spontant opståede situationer.” 
 
Den pædagogiske læreplan skal medvirke til at understøtte dialogen med forældrene om børnenes trivsel, læring og 
udvikling. Den pædagogiske læreplan skal understøtte det pædagogiske arbejde med børn i udsatte positioner, og skal 
samtidig sikre gode sammenhængende overgange mellem dagtilbud og skole samt styrke samarbejdet mellem andre 
faggrupper og den kommunale forvaltning samt politikere. 

Svar 
. 

Billede fra ekstern indberetning 
 

Billede fra ekstern indberetning 
 

Billede fra ekstern indberetning 
 

Billede fra ekstern indberetning 
 

Billede fra ekstern indberetning 
 

Billede fra ekstern indberetning 
 

Billede fra ekstern indberetning 
 

Billede fra ekstern indberetning 
 

Billede fra ekstern indberetning 
 

Billede fra ekstern indberetning 
 

Billede fra ekstern indberetning 
 

 

 

 

I hvilken grad er alle medarbejderne inddraget i refleksioner og dialoger om 
udarbejdelse af de pædagogiske læreplaner? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Næsten altid 
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Supplerende bemærkninger 
Det er hele personalegruppen, der udarbejder vores pædagogiske læreplaner. Der bliver lavet en vurdering af hvad 
børnene har glæde af at fordybe sig i i forhold til læreplanstemaerne. 

 

I hvilken grad indtænkes den pædagogiske læreplan i hverdagen? (BESVARET AF 
TILSYNSSTEDET) 

Næsten altid 

Supplerende bemærkninger 
Den pædagogiske læreplan følges. 

 

I hvilken grad medinddrages og involveres børnene i planlægningen af den/de 
pædagogiske læreplan(er)? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Jævnligt 

Supplerende bemærkninger 
Børnene inddrages ikke så ofte i planlægning af de pædagogiske læreplaner. Derimod er de ofte med til at præge den 
praktiske udførelse af aktiviteten, alt efter hvad der sker aktuelt i gruppen og hvad børnene giver udtryk for. 

 

I hvor høj grad bliver der sat fokus på børnenes mulighed for medbestemmelse og 
medansvar i de pædagogiske læreplaner? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Jævnligt 

Supplerende bemærkninger 
Vi som voksne har vurderet hvilket indhold, læreplanen skal have overordnet set. I praksis har børnene stor 
medbestemmelse i selve forløbet.  
Vi synes, det er vigtigt, at vi som ansvarlige er med til at brede verden ud for dem og give dem inspiration ud fra viden, 
som det så er meningen, de selv skal gribe. Således bliver de i stand til at præge de enkelte forløb. 

 

 

I hvilken grad bruges læreplansarbejdet målrettet til at arbejde med børnenes 
læringsudbytte og progression? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Ofte 

Supplerende bemærkninger 
Planlægningen af arbejdet sker ud fra hvilke børnegrupper vi har det følgende år. Dette afhænger af aldersfordeling 
samt socialt og intellektuelt niveau. 
Vi kan godt arbejde med samme emne, men niveaudele alt efter børnenes udvikling. Det sker specielt i teaterprojekter 
og musikundervisningen og i de motoriske aktiviteter (rytmik, cykling o.lign.), literacy og matematik. 

 

 

I hvor høj grad planlægges læreplansarbejdet ud fra børnenes kompetencer og 
ressourcer? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Næsten altid 

Supplerende bemærkninger 
Vi planlægger ud fra børnenes kompetencer og resurser, men det er under selve udførelsen, at vi kan aflæse hvor vi 
skal ændre planen og følge børnenes udvikling. 

 

I hvilken grad bliver forældrene involveret og medinddraget i læreplansarbejdet og i 
børns læring? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Af og til 

Supplerende bemærkninger 
Det er personalet, der laver læreplans arbejdet. Ønsker fra forældrenes side om dette tages dog altid op på efterårets 
forældremøde. Efterfølgende får forældrerådet altid en evaluering af det arbejde, der er udført. 

 

Er der udarbejdet en skriftlig læreplan? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

Supplerende bemærkninger 
Vi kører ret struktureret, men sørger for i planen at have tidsmæssigt plads, hvis nogle forløb har brug for at forlænges, 
eller hvis der opstår idéer fra både børn og voksne, som er aktuelle lige nu. 
Arbejdet med musik, teater, sprog og krea samt arbejdet med literacy, matematik og Motorik hos de små ligger som 
faste forløb på årsplanen. 

 

 

Egne noter - er der noget, der specielt skal fremhæves? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Svar 
. 
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EGD: Konsulentboks; Læreplansarbejdet 

 

Samlet vurdering af læreplansarbejdet Ofte (8p) ● 

 
 

EGD: Konsulentboks; Læreplansarbejdet's sammenfatning 

 

Tilsynets sammenfatning Tilsynsstedets bemærkninger 

Der arbejdes med en fast ramme og tydelig struktur i 
Solsikken i forhold til læringsaktiviteter. Alle voksne har 
hver dag en aktivitet. Nogle er tilknyttet et tema, andre 
er faste hen over året. 
Dette betyder at børnene kommer i forskellige 
aktivitets grupper, hen over året.  
I vuggestuen arbejder personalet mere stueopdelt, 
med udgangspunkt i at få skabt de trygge nære 
relationer for de mindre børn. Der arbejdes også med 
fælles temaer i vuggestuen, disse kan være på 
stueplan, men også på tværs af stuerne. 
I børnehaven har de største børn en fast gruppe og 
tilhørssted - Troldebo. Her har de voksne fra 
børnehaven på skift en dag om ugen hvor de er på 
Troldebo.  
Som noget nyt har Solsikken lavet en evaluering blandt 
børnene af et teaterprojekt, hvor det har været 
børnene der via en matrix og spørgsmål har evalueret 
projektet og sig selv. 

 

 

 

EGD: Sprogligt arbejde - Læsekompetenceplanen 

 

Intro - Læsekompetenceplanen (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Beskrivelse 
Egedal Kommune har udarbejdet en læsekompetenceplan, der skal skabe et fælles grundlag for de sproglige 
læringstiltag og – aktiviteter i kommunen. Intentionerne med det fælles grundlag skal være at uddybe de forventninger, 
der er til de forskellige læringsfelter og skabe en fælles tydelig og teoretisk funderet referenceramme i dialogen mellem 
lærere, pædagoger og forældre. 
Se endvidere "Sprogvurdering i Egedal - sådan gør vi". 

Svar 
. 

Billede fra ekstern indberetning 
 

Billede fra ekstern indberetning 
 

Billede fra ekstern indberetning 
 

Billede fra ekstern indberetning 
 

Billede fra ekstern indberetning 
 

 

 

 

I hvor høj grad får I lavet 3 års sprogvurderinger på alle børn? (BESVARET AF 
TILSYNSSTEDET) 

Næsten altid 

 

Hvem laver 3 års sprogvurderingerne? (BESVARET 
AF TILSYNSSTEDET) 

 Den sprogansvarlige 

Supplerende bemærkninger 
Vores sprogpædagog laver alle sprogvurderingerne og har samarbejdet med talepædagogen. Hun har derudover 
ansvaret for at arbejde i små grupper med de børn, der har brug for det. 
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Hvor stor en procentdel af jeres børn ligger i 
fokuseret eller særlig indsats i 3 års vurderingen? 
(BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

 10 - 20 % 

 

Hvor ofte anvender I det pædagogiske handleark i forbindelse med børn i fokuseret 
eller særlig indsats? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Jævnligt 

Supplerende bemærkninger 
Det er noget, vi er ved at implementere. Vi har brugt vores egne observationspapirer. 

 

Hvor ofte anvender I den viden, I får via 3 års sprogvurderingerne, til at arbejde med 
jeres sproglige læringsmiljøer? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Næsten altid 

Supplerende bemærkninger 
Vi har lavet vores eget bibliotek/sprogrum, hvor der bliver arbejdet både med sprogbørn og almindelig sproglig 
stimulation. Vi arbejder med dialogisk læsning, sprogspil osv. 

 

I hvor høj grad planlægges der strukturerede sprogforløb for børn i fokuseret og 
særlig indsats? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Næsten altid 

Supplerende bemærkninger 
De børn, der kræver særlig indsats, er vores egne sproggrupper. 

 

I hvor høj grad indtænkes børns sproglige udvikling i hverdagens gøremål og 
aktiviteter? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Næsten altid 

Supplerende bemærkninger 
Vi indtænker den, men naturligvis er det ikke altid, som vi havde ønsket pga. begrænsede personaleresurser. 
I den strukturerede læring er der altid en naturlig sproglig udfordring. Børnene lærer nye begreber, får beskeder og 
sætter ord på de aktuelle emner, de bliver konfronteret med. Snakken ”én til én” er det, som kunne ønskes styrket. 
I Vuggestuen er vi meget bevidst om at bruge fokus ord som gentages dagligt i en periode. 

 

 

I hvor høj grad får I udarbejdet 5 års sprogvurderinger? (BESVARET AF 

TILSYNSSTEDET) 
Næsten altid 

Supplerende bemærkninger 
Det har vi skullet de sidste to år. 

 

Hvem laver 5 års sprogvurderingerne? (BESVARET 
AF TILSYNSSTEDET) 

 Den sprogansvarlige 

 

I hvor stor grad vurderer du, at Læsekompetenceplanen ses som en hjælp i forhold til 
det sproglige arbejde? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Jævnligt 

 

Egne noter - er der noget, der specielt skal fremhæves? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Svar 
. 

 
 

 

EGD: Konsulentboks; Sprogligt arbejde - Læsekompetenceplanen 

 

Samlet vurdering af det sproglige arbejde Ofte (8p) ● 

 
 

EGD: Konsulentboks; Sprogligt arbejde - Læsekompetenceplanen's sammenfatning 

 

Tilsynets sammenfatning Tilsynsstedets bemærkninger 
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Der er stort fokus i Solsikken på den sproglige indsats. 
De har deltaget i et Literacy projekt forankret i 
Tale/høre teamet. I projektet har de fået belyst 
allerede i gangsatte tilgange, samt fået yderligere 

fokus på det de gerne vil gøre mere af. 
I forhold til læsekompetenceplanen, så ses det som et 
udemærket redskab, men hvis den skal efterleves 
kræver det en ekstra fuldtidspædagog. 

 

 

 

EGD: Inklusion - ICDP 

 

Intro - ICDP (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Beskrivelse 
Formålet med ICDP er en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourceorienterede pædagogiske 
arbejde. En generel opkvalificering og bevidstgørelse i det faglige, pædagogiske arbejde, med fokus på kvalitet i 

relationsarbejdet. Fokus på børns udvikling og lærings-progression, inklusion og med særligt fokus på sprog.   
 
Børn og unges udvikling og læring afhænger af kvaliteten af deres relationer til betydningsfulde voksne. 
 
ICDP er et træningsprogram, der kan understøtte og udvikle relationskompetencen hos pædagoger eller andre, der 
arbejder inden for området. Målet er at udvikle og forbedre kvaliteten af relationen mellem pædagoger og de børn, de 
arbejder med. 
ICDP tankegangen har ligeledes stor fokus på et tæt samarbejde med forældregruppen. 

Svar 
. 

 

I hvilken grad er arbejdes der med at styrke relationsarbejdet mellem børn og 
voksne? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Ofte 

Supplerende bemærkninger 
Alle medarbejdere har valgt et barn, som de kører et Icdp-forløb med. Videoklip bliver gennemgået på personalemøder. 

 

I hvilken grad benytter medarbejderne ICDP til at understøtte arbejdet med inklusion 
og med børns trivsel generelt? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Ofte 

 

I hvilken grad benytter pædagogerne analyseredskaberne fra ICDP i det daglige 
pædagogiske arbejde? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Ofte 

 

I hvilken grad understøtter ICDP arbejdet med læringsmiljø? (BESVARET AF 
TILSYNSSTEDET) 

Jævnligt 

Supplerende bemærkninger 
Vi har meget skiftende læringsmiljøer, alt efter hvad der foregår. Det er rigtig vigtigt, oplever vi, at læringsmiljøet ikke 
er for stationært, for så oplever børnene dem som kedelige. Med de begrænsede lokaler, vi har, er det desuden også en 
nødvendighed, at miljøer er fleksible. Vi tænker mere i, at børnene får mulighed for at være i mindre sociale 
sammenhænge, både børn/børn og børn/voksne. 
Det kan være, at de får mulighed for at være inde, når andre er ude eller være på små gåture med en voksen.  Dér 
skabes nærhed og relationer. 
I Vuggestuen arbejdes der med små grupper om formiddagen 

 

Er der udarbejdet egen lokal forankret anti-mobbe-strategi? (BESVARET AF 
TILSYNSSTEDET) 

Ja 

Supplerende bemærkninger 
Det har vi ikke. Vi arbejder dog rigtig meget med slåskultur, hvor det handler om at overholde sociale regler og om at 
respektere hinandens grænser. 

 

I hvor høj grad er forældre og evt. forældreråd inddraget i arbejdet med anti-mobbe-
strategier? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Af og til 

Supplerende bemærkninger 
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Det er mest på forældrerådsmøder, vi tager det op. Diskussionen om hvad der er mobning er ofte til debat. Det er trods 
alt sjældent, at der i vores aldersgrupper sker målrettet, daglig mobning af et barn. 

 

Egne noter - er der noget, der specielt skal fremhæves? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Svar 
.  

 
 

 

EGD: Konsulentboks; Inklusion - ICDP 

 

Samlet vurdering af inklusionsarbejdet Ofte (8p) ● 

 
 

EGD: Konsulentboks; Inklusion - ICDP's sammenfatning 

 

Tilsynets sammenfatning Tilsynsstedets bemærkninger 

Ligesom med arbejdet med børnenes 
trivsel/læringsmiljøerne og læreplansarbejdet, er der 
lagt en tydelig ramme og struktur ned over arbejdet 
med ICDP på personaleplan. 
I hverdagen og i mødet med børnene arbejdes der med 
at møde børnene der hvor de er og tage udgangspunkt 
i børnenes interesser og fællesskaber, samt at arbejde 
så meget som muligt i mindre børnegrupper. 
Der er et ønske om at få sat ICDP i gang i forhold til 
forældre samarbejdet, og i forhold til barn/forældre 
relationerne.  
Personalet forsøger at skabe et tæt 
forældresamarbejde med alle forældre. Der arbejdes 
med vejledning af forældrene både i hverdagen og til 
forældresamtaler. Der er fokus på at nogle forældre har 
en tættere kontakt med nogle personaler end med 
andre. 

 

 

 

EGD: Samarbejde med skolen 

 

I hvilken grad fungerer samarbejdet med distriktsskolen? (BESVARET AF 
TILSYNSSTEDET) 

Af og til 

Supplerende bemærkninger 
Vi har møder i løbet af året og besøg på SFO på visse skoler. Og for børn med særlige behov foretages 
overflytningssamtaler. 
Vi har derudover haft en skoleklasse, der kom og læste for vores børn. 

 

 

I hvilken grad fungerer overgangsprocedurerne? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Jævnligt 

Supplerende bemærkninger 
Vi oplever ind imellem, at vores overflytnings papirer ikke bliver læst. 

 

Egne noter - er der noget, der specielt skal fremhæves? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Svar 
. 

Supplerende bemærkninger 
. 
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EGD: Konsulentboks; Samarbejde med skolen 

 

Samlet vurdering af samarbejdet med skolen Jævnligt (6p) ● 

 
 

 

EGD: Lovmæssig og faktuel vurdering - fysiske rammer, hygiejniske og sikkerhedsmæssige forhold 

 

<INTRO-TEKST?> (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Svar 
. 

http://www.sundhedstjenesten-egedal.dk/ 

 

Er der afholdt legepladstilsyn? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

Supplerende bemærkninger 
Vores legepladsinspektør gennemgår vores legeplads med jævne mellemrum. 

 

Sikres legepladserne i dagligdagen? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

Supplerende bemærkninger 
Vi går den ikke igennem hver dag. Der bliver revet i sandet dagligt for eventuelle dyreekskrementer og glasskår. Ved 
dagligt brug ser vi, når noget er i stykker og skriver straks til kommunen. Det bliver tjekket og repareret hurtigt. 
Vores største ”fare” er alt det sand, der kommer til at ligge på asfalten og ikke bliver fejet længere. Der er en risiko for 
at falde for både børn og voksne. 

 

 

Tages der ved anskaffelse af legetøj hensyn til legetøjsstandarden DS/EN 71, samt til 
Erhvervs- & Vækstministeriets bekendtgørelse om sikkerhedskrav? (BESVARET AF 
TILSYNSSTEDET) 

Ja 

Supplerende bemærkninger 
Vi indkøber hos legetøjsfirmaer og regner med, at dette hensyn er taget. 

 

Er der afholdt hygiejnetilsyn? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

 

Hygiejne - personale og børn (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

Beskrivelse 
Er der i institutionen udarbejdet egne procedurer, beskrivelser eller vejledninger for, hvordan man pædagogisk arbejder 
med forholdet? 

Supplerende bemærkninger 
I vuggestuen får alle børn vasket hænder, når de ankommer. I børnehaven indgår håndvaskning som et læreplanstema. 

Vi føgler Sundhedstjenesten regler. 

Billede fra ekstern indberetning 
 

  

 

 

Udføres eget tilsyn af krybber? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

Supplerende bemærkninger 
Der er tilsyn og rengøring af krybber ved vuggestuens personale. Kontrolpapirer hænger på væggen i krybberum. 

 

Er der udarbejdet beredskabsplan? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

Supplerende bemærkninger 
Ophængt på flere vægge. 

http://www.sundhedstjenesten-egedal.dk/
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Ture ud af huset (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

Beskrivelse 
Er der i institutionen udarbejdet egne procedurer, beskrivelser eller vejledninger for, hvordan man pædagogisk arbejder 
med forholdet? 

Supplerende bemærkninger 
Vi har nedskrevet regler for hvorledes vi agerer på ture med børn, hvem og hvor mange der skal deltage. 

 

Børn der bliver væk - på tur eller fra institutionen (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

Beskrivelse 
Er der i institutionen udarbejdet egne procedurer, beskrivelser eller vejledninger for, hvordan man pædagogisk arbejder 
med forholdet? 

Supplerende bemærkninger 
Som forberedelse på, hvis noget sådant skulle ske, har børnene telefonnummer på den ene af medarbejderne om 
armen. Og børnene har deres solsikkekasketter på med institutionens navn på. Vi er altid minimum to voksne på tur 
med børnene. 

 

Er der udført brandtilsyn? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

Supplerende bemærkninger 
Dette gøres regelmæssigt af brandvæsenet. 

 

Er der afholdt brand og evakueringsøvelser? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

Supplerende bemærkninger 
En udpeget medarbejder sætter på en vilkårlig dag alarmen i gang, og vi øver på de aftalte procedurer. 

 

Tages der ved anskaffelse af legetøj hensyn til legetøjsstandarden DS/EN 71, samt til 
Erhvervs- & Vækstministeriets bekendtgørelse om sikkerhedskrav? (BESVARET AF 
TILSYNSSTEDET) 

Ja 

Supplerende bemærkninger 
Se Punkt 57 

 

Fastholdelse og indgreb i selvbestemmelsesretten (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

Beskrivelse 
Er der i institutionen udarbejdet egne procedurer, beskrivelser eller vejledninger for, hvordan man pædagogisk arbejder 
med forholdet? 

Supplerende bemærkninger 
Vi følger kommunens regler om magtanvendelse. 

 

Sorg og krise planer (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

Beskrivelse 
Er der i institutionen udarbejdet egne procedurer, beskrivelser eller vejledninger for, hvordan man pædagogisk arbejder 
med forholdet? 

Billede fra ekstern indberetning 
 

  

 

 

Seksuelle overgreb på børn (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

Beskrivelse 
Er der i institutionen udarbejdet egne procedurer, beskrivelser eller vejledninger for, hvordan man pædagogisk arbejder 
med forholdet? 

Supplerende bemærkninger 
Hele personalet har læst bogen Børn og seksualitet, og vi følger Socialministeriets vejledning. 
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Billede fra ekstern indberetning 
 

Billede fra ekstern indberetning 
 

 

 

 

Hygiejne - personale og børn (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

Beskrivelse 
Er der i institutionen udarbejdet egne procedurer, beskrivelser eller vejledninger for, hvordan man pædagogisk arbejder 
med forholdet? 

Supplerende bemærkninger 
Se Punkt 59 

 

Er der mistanke om misbrug (eksempelvis alkohol el. lign.) hos forældre, og/eller 
andre nære relationer? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Nej 

Beskrivelse 
Er der i institutionen udarbejdet egne procedurer, beskrivelser eller vejledninger for, hvordan man pædagogisk arbejder 
med forholdet? 

Supplerende bemærkninger 
Nej, det er der ikke. Vi følger forebyggelsespakken. 

 

Sol - ophold i solen (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

Beskrivelse 
Er der i institutionen udarbejdet egne procedurer, beskrivelser eller vejledninger for, hvordan man pædagogisk arbejder 
med forholdet? 

Supplerende bemærkninger 
Nej, vi følger Kræftens Bekæmpelses Solråd, tjekker UV-index hver dag, og hvis dette er over 3, er vi indendørs fra kl. 
12-15, børnene er indsmurt i solcreme hjemmefra og vi gør det i institutionen kl. 14. 

 

Søvn - hvordan sover vi hos os, herunder brug af barneseler (BESVARET AF 
TILSYNSSTEDET) 

Ja 

Beskrivelse 
Er der i institutionen udarbejdet egne procedurer, beskrivelser eller vejledninger for, hvordan man pædagogisk arbejder 
med forholdet? 

Supplerende bemærkninger 
Alle under 2 år sover med sele. 
Over 2 år vurderer vi om det er nødvendigt. 
De store sover indefor på madras  

 

Kost og bevægelse (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

Beskrivelse 
Er der i institutionen udarbejdet egne procedurer, beskrivelser eller vejledninger for, hvordan man pædagogisk arbejder 
med forholdet? 

Supplerende bemærkninger 
Vi køber så vidt muligt økologisk ind. Vuggebørnene får ikke sukker, og i børnehaven må man kun medbringe is, kage 
og flødeboller ved fødselsdag. Der må ikke serveres sodavand. 
Mht. madpakke frabeder vi os, at man medtager slik, kage o. lign. 
Omkring bevægelse er vi så heldige at have en stor kuperet legeplads, hvor der er rig mulighed at bevæge sig. 
Derudover er aktiviteter som rytmik, cykling, gåture, idræt, babyrytmik og massage en del af dagligdagen. 

 

 
 

 

EGD: Observationsskema - Den følelsesmæssige dialog 

 

Personalet udviser positive følelser – viser de er glade for barnet/børnene Sommetider god til 
(8p) ● 
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Personalet justere sig i forhold til barnet/børnene og følger udspil/initiativ Sommetider god til 
(8p) ● 

 

Personalet taler til barnet/børnene om de ting, de er optaget af og prøver at få en 
samtale i gang 

Sommetider god til 
(8p) ● 

 

Personalet viser anerkendelse og giver ros for det barnet/børnene kan Sommetider god til 
(8p) ● 

 
 

 

EGD: Observationsskema - Den meningsskabende dialog 

 

Personalet hjælper barnet/børnene med at samle deres opmærksomhed, således at 
der er en fælles oplevelse af ting i omgivelserne 

Sommetider god til 
(8p) ● 

 

Personalet giver mening til barnet/børnenes oplevelse af omverdenen, ved at 
beskrive det der opleves og ved at vise følelser og entusiasme 

Sommetider god til 
(8p) ● 

 

Personalet uddyber og giver forklaringer, af det der opleves sammen med 
barnet/børnene 

Sommetider god til 
(8p) ● 

 
 

 

EGD: Observationsskema - Den guidende/vejledende dialog 

 

Personalet hjælper barnet/børnene med at kontrollere sig selv, ved at sætte positive 
grænser, ved at lede, ved at vise positive alternativer og ved at planlægge sammen 

Sommetider god til 
(8p) ● 
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Fri observationer 

Observation 

Navn 
Christina Seidel 
Observation 
Obs besøg i Solsikken onsdag den 15. november kl 12.30 - 15 
I solsikken er der en del børn på legepladsen, jeg får af daglig leder et kort oprids af eftermiddagens aktiviteter. Ud over 
de børn der er i gang med leg, i større eller mindre grupper, så er der en grupper af børn inden for; en gruppe på 10/13 
børn er i gang med “tigerleg” på den ene stue, og der er en lille gruppe børn inde til historielæsning. På legepladsen har 
Solsikken en science hytte; “Uglen”, hvor en voksen er i gang med at sætte en aktivitet i gang. Hun går rundt på 
legepladsen, og finder børn der skal være med. Jeg går med i hytten. Her bliver børnene (ca. 8 børn) fordelt rundt om 
bordet, med papir og tusser. Den voksne beder børnene at lægge tusserne ned, og præsentere dem for det udstoppede 
egern hun har i hånden. Et af børnene siger så at hun engang har set 2 egern. Dette får den voksne til at hente et til 
egern, så der nu står 2 egern på bordet. Den voksne fortæller nu børnene forskellige ting om Egernet, og hun stiller dem 
lidt spørgsmål om: hvor egernet bor, hvad det spiser mv. Her efter sættes børnene i gang med at tegne et egern. Mens de 
tegner vejleder hun børnene i hvordan de skal tegne. Nogle børn bliver hurtigere færdige end andre. De der bliver færdige 
først, går enten ud på legepladsen igen, eller begynder at tegne andre ting. Der kommer et par andre børn ind, der sætter 
sig for at tegne. 
 
Ude på legepladsen er der en voksen der er i gang med at save, sammen med flere børn - børnene saver på skift sammen 

med den voksne. Mens de saver så har den voksne og barnet en lille dialog om forskellige ting, engang i mellem holdes 
der pause, hvor den voksne fortæller hvor langt de er og hvad de mangler, hun rammesætter processen.  
 
Inde i vuggestuen er der en tre børn der er oppe, der er en voksen i gang med at blæse sæbebobler, som de tre børn 
forsøger at fange. De andre voksne er i gang med at tage de børn op der er vågnet, og gøre klar til eftermiddagen. Stille 
og roligt kommer der flere og flere børn op, og de voksne begynder at fordele sig og børnene på stuerne. En voksen 
sætter sig og læser med en lille gruppe af børn. Jeg får et lille boldspil i gang med en af drengene, han er meget optaget 
af bolden, og skifter mellem at kaste og sparke til bolden.  
 
Børnene bliver nu fordelt ved to borde, hvor de får brød og frugt, samt vand og mælk. Der sidder en voksen ved det ene 
bord og ordner brødet, den anden står ved rulle bordet og ordner frugten. Nogle børn bliver afhentet.  
 
Ude i pavillonen (Troldebo) er de store børn, sammen med den daglige leder. Der er klassisk musik på anlægget, nogle 
piger er midt på gulvet i gang med at danse ballet, der leges rundt omkring, og andre er i gang med at tegne. Den daglige 
leder beder en af pigerne om hun vil vise mig hvad der er i gang med at arbejde med. Pigen viser mig deres tegninger, de 
arbejder med “Nøddeknækkeren”. Og de fortæller hvordan de er i gang med at se og arbejde med Nøddeknækkeren. De 
tegninger der er på væggen er alle af figurerne fra balletten, samt har flere børn tegnet en violin. Den klassiske musik der 
kunne høres da jeg kom ind, er også fra balletten. 

Tilsynets vejledning 
Anbefalinger/overvejelser til det videre pædagogiske arbejde og refleksion i personalegruppen; 
Der er en tydelig struktur, ramme og organisering for aktiviteter og rytmen på dagen, derfor kan der kigges på og 
arbejdes med; 
ICDP, mindre grupper eks i uglen her er god mulighed for at arbejde dybere med relationer, mindre grupper giver også 
bedre plads til samtale med børnene (understøttende sprogstrategier) 
Der er meget synlig dokumentation i huset på hvad børnene arbejder med, hvilke temaer er arbejdes med. Hvordan 
arbejdes der med at det ikke er aktiviteten der er alt styrende, men at det relationelle kommer først. Og hvordan arbejdes 
der med læringsanledninger? Børneperspektivet/barnets stemme? 
Understøttelse af børnenes egne bearbejdninger at læringsaktiviteterne – eks. muligheder for at lege det der arbejdes 
med/præsenteres – f. eks Nøddeknækkeren; have lege rekvisitter som børnene kan bruge i efterfølgende leg.   
Undervisning vs læring - hvad arbejdes der mest med i aktiviteterne? og hvad betyder dette for børn og voksne? 
Barn/voksen samarbejde – hvordan? 
Tilsynsstedets bemærkninger 
-  
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