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Egedal Kommune 
Dronning Dagmars Vej 200 

3650 Ølstykke 
www.egedalkommune.dk 

 

 

27-02-2018 Telefon: +45 7259 6000 

Besøgsrapport for tilsyn hos: Børnehuset Stjernehuset 

Tilsynsbesøg planlagt til: 23-02-2018 
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 Stjernehuset 

 

Tilsynsførende 

Connie Niemeier 
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Konklusion 

Pointniveau Svar   

Meget høj kvalitet (10 p) 7   

Høj kvalitet (9 p) 0   

Særdeles tilfredsstillende (8 p) 6   

Meget tilfredsstillende (7 p) 0   

Tilfredsstillende (6 p) 0   

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 66   

Ikke besvaret 8   

Antal spørgsmål i tjekskemaet: 87   
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Samlet konklusion 

Samlet konklusion 

Stjernehuset arbejder struktureret med læreplansarbejdet, der er indrettet gode læringsmiljøer med plads til leg, 
fordybelse og bevægelse. Institutionen har et godt og anerkendende børnesyn og inkluderende tilgang til børn i udsatte 
positioner. Institutionen ønsker at arbejde yderligt med børneperspektivet og at medinddrage børn tidligt i planlægning af 
læreplansarbejdet. 
Institutionen ønsker at arbejde mere systematisk med ICDP analyseredskaber i forhold til at understøtte børns trivsel i 
hverdagen. 
Alle 3 årige børn sprogvurderes og der arbejdes med særligt tilrettelagte sprogforløb for alle børn. 
Overgangsarbejdet med distriktskolen fungere godt og der er aftalt gode procedure for samarbejdet.  
Anbefalinger: 
- Fokus på arbejdet med børneperspektivet 
- ICDP analyseredskaber  
- Arbejde med den fokuseret opmærksomhed (samspilstema 5), særligt med de mindste i drengegruppen. jf. 
observationen 

 

 

Tilsynets afsluttende bemærkning 

 

 

Beregnet vurdering Spredning på beregnet vurdering (+/-) 

Høj kvalitet (9 p) ■  1 ■  

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) ■  Særdeles tilfredsstillende (8 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 

- Meget tilfredsstillende (7 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 
Karen Jensen 

 

Medarbejderrepræsentanter (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Beskrivelse 
Anfør stilling(er) og navn(e) 

Svar 
Cathrine Nisson og Esperanza Gutierrez 

 

Områdeleder (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

Beskrivelse 
Anfør navn 

Svar 
Penille Hagemann Nielsen 

 

Antal indskrevne børn 0-2 år (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 11 

 

Antal indskrevne børn 3-6 år (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 34 

 

Antal medhjælpere (medarbejdere) (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 2 

 

Antal pædagoger (medarbejdere) (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 3 

 
 

 

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. 

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

 

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

Ofte 

Supplerende bemærkninger 
Giver plads til at personelet selv sætter rammen 

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

Næsten altid 

Supplerende bemærkninger 
Nogle ting sættes op/væk af sikkerhedsmæssig hensyn 

 

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

Ofte 

 

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

Næsten altid 

 

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

Jævnligt 

Supplerende bemærkninger 
Vi har taget børneperspektiv på som det emne der skal kikke på ved tilsynet 

 

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

Næsten altid 

 

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

Ofte 

 

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) 

Ofte 

 

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

Næsten altid 

 

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

Næsten altid 

 

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

Supplerende bemærkninger 
Der skal inden længe laves en ny børnemiljøvurdering 

 

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

Svar 
Inddragelse af forældre 

Supplerende bemærkninger 
vi har et godt og positivt forældresamarbejde. forældrene er meget  engageret i arbejdet med børne og voksen 
fællesskaber. 

 
 

 

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 

Stjernehuset er godt indrettet både ude og inde, lyse 
lokaler der er indrettet med alderssvarende 
læringsmiljøer. 
Der er et anerkendende børnesyn og tilgang til 
børnene, institutionen ønsker at arbejde yderligt med 
børneperspektivet og børns medbestemmelse i 
hverdagen. 
I børnemiljø vurderingen har børnene generelt givet 
udtryk for, at de var glade for deres børnehave. 

 

 

 

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. 

 

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

Næsten altid 

 

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

Ofte 

 

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

Sjældent 

Supplerende bemærkninger 
Vi har i forbindelse med besvarelse af tilsyns skemaet opdaget at vi skal arbejde med børnenes medbestemmelse i 
forbindelse med planlægningen af de pædagogiseke læreplaner. De voksne er rigtig gode til at planlægge. I udførelsen 
bliver børnene inddraget når de komme med ideer 

 

I hvor høj grad bliver der sat fokus på børnenes mulighed for medbestemmelse og 

medansvar i de pædagogiske læreplaner? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 
Jævnligt 

 

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

Næsten altid 

 

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

Næsten altid 

 

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

Næsten altid 

 

Er der udarbejdet en skriftlig læreplan? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 
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Egne noter - er der noget, der specielt skal fremhæves? (BESVARET AF 
TILSYNSSTEDET) 

- 

 
 

 

EGD: Konsulentboks; Læreplansarbejdet 

 

Samlet vurdering af læreplansarbejdet Næsten altid (10p) ● 

 
 

EGD: Konsulentboks; Læreplansarbejdet's sammenfatning 

 

Tilsynets sammenfatning Tilsynsstedets bemærkninger 

Institutionen arbejder systematisk med 
læreplansarbejdet, der vælges et overordnet tema som 
der arbejdes med i tre mrd. ligeledes arbejdes der 
hverdag med en aktivitet der understøtter arbejde med 
de pædagogiske læreplaner. 
I denne periode er der fokus på barnets alsidige og 
personlige kompetencer og der arbejdes med kend dig 
selv og andre relevante tiltag til at understøtte arbejdet 
med emnet. 
Institutionen evaluere systematisk efter hvert 
læreplansforløb. 

 

 

 

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". 

 

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 
i området har vi en sprogprojekt pædagog som b.la har lavet sprogvurderinget i Stjernehuset 

 

Hvor stor en procentdel af jeres børn ligger i 
fokuseret eller særlig indsats i 3 års vurderingen? 
(BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 

 0 - 10 % 

 

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

Næsten altid 

 

Hvor ofte anvender I den viden, I får via 3 års sprogvurderingerne, til at arbejde med 

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

Næsten altid 

 

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

Næsten altid 

 

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

Næsten altid 

 

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) 

Næsten altid 

 

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

- 

Supplerende bemærkninger 
Vuggestuen er med i VLS forskningsprojekt 

 
 

 

EGD: Konsulentboks; Sprogligt arbejde - Læsekompetenceplanen 

 

Samlet vurdering af det sproglige arbejde Næsten altid (10p) ● 

Supplerende bemærkninger 
Institutionen sprogvurdere alle 3 årige og de 5 årige børn der har været i en særlig eller fokuseret indsats. I øjeblikket 
er der ingen børn der har brug for en sælig sprogindsats, institutionen arbejder dog alligevel med særlige sproglige 
indsatser med alle børn. Dette understøttes af daglige sprogaktiviteter og en sprogpædagog i området, der kommer ud 
og arbejder særligt med indsatsen. I vuggestuen arbejdes der med vi lære sprog og der arbejdes systematik med med 
fokusord mv. 
Der er opnået gode erfaringer i gennem projektet "vi lære sprog" som institutionen ønsker at arbejde videre med i det 
daglige sprogarbejde efter forløbets afslutning. 

 
 

 

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. 

 

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

Næsten altid 

 

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

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

Sjældent 

 

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

Ofte 

 

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

Ja 

 

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

Næsten altid 

 

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

- 

Supplerende bemærkninger 
Vi er begyndt at have ICDP på til personalemøderne. det er vores plan at vi skal til at arbejdet systematisk med 
analyseredskaberne 

 
 

 

EGD: Konsulentboks; Inklusion - ICDP 

 

Samlet vurdering af inklusionsarbejdet Ofte (8p) ● 

Supplerende bemærkninger 
Institutionen har et godt ressourceorienteret børnesyn og fokus på børn i udsatte positioner. Man ønsker at arbejde 

mere systematisk med ICDP analyseredskaber der understøtter børns trivsel og de voksnes faglige bevidshed. 
ICDP analyseredskaber kan ligeledes benyttes til at evaluere miljøet omkring børnene. 

 
 

 

EGD: Samarbejde med skolen 

 

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

Næsten altid 

 

I hvilken grad fungerer overgangsprocedurerne? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Næsten altid 

 

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

- 

Supplerende bemærkninger 
Vi har og har altid haft et rigtig godt samarbejde med Slagslunde skoel.  
Vi har 2 distrikt netværsks møder om året i vores omsåde 

 
 

 

EGD: Konsulentboks; Samarbejde med skolen 

 

Samlet vurdering af samarbejdet med skolen Næsten altid (10p) ● 

Supplerende bemærkninger 
Der er et godt samarbejde med skolen og gode procedure for overgange. 
Alle storgruppebørn i området mødes en gang om ugen i Stjernehuset og hvor der planlægges aldersvarende aktiviteter. 

 
 

 



 Side 10 af 13 

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 
En gang om året 

 

Sikres legepladserne i dagligdagen? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

 

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 
jeg formoder at det er den rigtig standart når vi køber legertøj fra firmaerne. 

 

Er der afholdt hygiejnetilsyn? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

Supplerende bemærkninger 
En gang årlig 

 

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? 

 

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

 

Er der udarbejdet beredskabsplan? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

 

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? 

 

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? 

 

Er der udført brandtilsyn? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) Ja 

 

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

 

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

Ja 

 

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

 

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? 

Supplerende bemærkninger 
Følger Egedalkommunes sorg og kriseplan 

 

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? 

 

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? 

 

Er der mistanke om misbrug (eksempelvis alkohol el. lign.) hos forældre, og/eller 

andre nære relationer? (BESVARET AF TILSYNSSTEDET) 
Ja 

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

 

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? 

 

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? 

 

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? 

 
 

 

EGD: Observationsskema - Den følelsesmæssige dialog 

 

Personalet udviser positive følelser – viser de er glade for barnet/børnene God til (10p) ● 

 

Personalet justere sig i forhold til barnet/børnene og følger udspil/initiativ God til (10p) ● 

 

Personalet taler til barnet/børnene om de ting, de er optaget af og prøver at få en God til (10p) ● 
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samtale i gang 

 

Personalet viser anerkendelse og giver ros for det barnet/børnene kan God til (10p) ● 

 
 

 

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 
Stjernehuset 

Observation 
Jeg ankommer til Stjernehuset kl. 9.00, de sidste voksne 
møder ind og der skal spises formiddagsmad. Børnene er 
fordelt ved 3 store borde og de voksne går rundt i mellem 
bordene og hjælper med at åbne ostehapser op mv. En 
voksen råber navne op på skift, de snakker om vejeret og 
hvad dag det er i dag. 
En gruppe børn skal have tigertræning og de børn der skal 
til tigertræning får en blyant som adgangsbillet. En anden 
gruppe børn skal lege på legestuen, sammen med en anden 
voksen. 
 
Til tigertræning deltager ca. 12 børn fortrinsvis drenge på 4 
– 5 år og en voksen. Den voksne starter med opvarmning 
hvor elefanterne skal vifte med ørene og drikke vand med 
snablen, (samspilstema 6) giv mening til barnets oplevelse 
af verden. Derefter siger hun ”Kan I huske reglerne i 
tigertræning” (samspilstema 5) hjælper børnene med at 

samle sin opmærksomhed - børnene byder ind i munden på 
hinanden. 
 
Efterfølgende skal børnene to og to forsøge at tage en boldt 
fra hinanden og den voksne husker børnene på, at de skal 
starte med at sige god kamp og tak for kampen. Særligt de 
mindste af drengene har svært ved at samle deres 
opmærksomhed og når de ikke selv er på, bliver de 
uopmærksomme og mister fokus. 
 
Tigertræning slutter af med afslapning på madrasser med 
musik, en af drengene ønsker ikke at deltage, den voksne 
får sat sig sammen med drengen og nusser ham på ryggen 
og han falder til ro. 
 
På legestuen leger og fordyber børnene sig i gode 
velindrettet legeområder, den voksne anerkender og 
opmuntre børnene undervejs (samspilstema 4). 
 
Børnene virker glade og harmoniske, udvisker gå på mod, 
viser interesse for omgivelserne, der er god og stabil 
kontakt (øjenkontakt), børnene reagere trygt på omsorg fra 
en vokse. 
 
Anbefaling: 
 
- Hjælp barnet med at fokusere dets opmærksomhed 
(samspilstema 5), særligt med de mindste i drengegruppen. 
- Hjælp barnet med at kontrollere sig selv ved at 
sætte grænser, vise positive alternativer og ved at 
planlægge (samspilstema 8) 

Tilsynets vejledning 
- 

Tilsynsstedets bemærkninger 
- 

 

Egedal Kommune 
Dronning Dagmars Vej 200 
3650 Ølstykke 
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