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Tilsynsvurdering  

 

Tilsynet er udført i en tid med COVID-19-restriktioner. På trods af det fremstår Stestrup 

Børnegård som et børnehus med høj kvalitet i den pædagogiske praksis og med børn i en høj 

grad af trivsel. Læringsmiljøet er præget af en nysgerrig og åben tilgang til børns perspektiver.  

 

PÅBUD 

- Ingen 

 

ANBEFALINGER 

Dagtilbuddet anbefales udover at bevare og styrke den generelt høje kvalitet af dagtilbuddet: 

 

- Øget efterlevelse af det kommunale børnesyn for alle medarbejdere. 

 

- Organisering og koordinering af personalet i overgangssituationer og på legepladsen. 

 

- Øget fokus på inklusion af alle børn i børnefællesskabet. 

 

- Inddragelse af børns og forældres perspektiver i den pædagogiske dokumentation af 

deres oplevelse af det fysisk, psykiske og æstetiske og æstetiske børnemiljø.1  

 

- Udvikling af det æstetiske læringsmiljø, så det afspejler den høje pædagogiske kvalitet. 

 

Rapporten er udarbejdet 21. december 2020 

 
1 Dagtilbudsloven §8, Stk. 7. Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres 
i det pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer. Børnemiljøet skal vurderes i et 
børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og 
modenhed. 
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Ramme for tilsynet 
 

Tilsynsvurderingen er et udviklingsfokuseret tilsyn baseret på dagtilbuddets selvevaluering, 

to observationer og en tilsynsdialog. 

 

SELVEVALUERING 

Forud for tilsynsbesøget har dagtilbuddet foretaget en selvevaluering på de områder tilsynet 

har i fokus. I dette tilsyn er der, udover de lovgivne og kommunale krav til et tilsyn, særligt 

fokus på, hvor langt dagtilbuddet er i processen med at realisere styrket pædagogisk 

læreplan, samt på børnenes generelle trivsel og læringsmuligheder. 

 

OBSERVATION 

Der er foretaget observationer af ca. tre timers varighed. Disse er foretaget af tilsynsførende 

fra forvaltningen og en deltagende observatør fra et andet område i kommunen. 

Observationerne har dækket planlagte aktiviteter såvel som overgangssituationer i de 

daglige rutiner både udendørs og indendørs. 

 

TILSYNSDIALOG 

Tilsynsdialogen har en varighed på to timer med fokus på dialog om forholdet mellem 

dagtilbuddets selvevaluering og observationerne, set i lyset af lokale, kommunale og 

nationale udviklingsmål og kvalitetskrav til dagtilbud. 

 

 

  



Uddybning af vurderingen 

Børnenes generelle trivsel og læringsmuligheder 

Stestrup Børnegård fremstår ved tilsynet som et dagtilbud, der er præget af ro og kvalitet, og 

hvor børn mødes af nærværende og anerkendende personaler. Børnene udtrykker en høj grad 

af trivsel, nysgerrighed og forventning om at blive mødt og lyttet til.  

Børnene i Stestrup Børnegård færdes trygge og glade både indenfor og på legepladsen. 

Børnegårdens fysiske rammer fremstår slidte (der skal bygges nyt), men personalet formår på 

trods af dette at tilrettelægge læringsmiljøet, så der etableres små legezoner eller 

aktivitetszoner, hvor der foregår alsidige aktiviteter som fx byggeleg, køkkenleg, 

tegneaktiviteter, boldaktiviteter mm. 

Arbejdet med realisering af styrket pædagogisk læreplan 

Stestrup Børnegård har i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan 

haft fokus på udvalgte pædagogiske temaer fx måltidskultur og normkritisk pædagogik, og 

personalet benytter disse temaer til fælles kollegial undring og faglig udvikling, og er dermed 

godt i gang med at skabe en evalueringskultur. Dagtilbuddet arbejder med at systematisere 

evalueringskulturen via forløbsskemaer m.m. og der planlægges pædagogiske aktiviteter på 

baggrund af disse, læreplanstemaerne og kompetencehjulet. Sprogvurderinger inddrages især 

i forhold til enkelte børn – med fokus på at styrke sproget i hverdagen. 

I Stestrup Børnegård er der fokus på relationer og kommunikation (ICDP). En pædagog er 

uddannet i ICDP. Der er desuden en uddannet sprogvejleder i institutionen. 

BØRNESYN, DANNELSE OG INDDRAGELSE AF BØRNS PERSPEKTIVER 

I Stestrup Børnegård mødes børnene af anerkendende og opmærksomme personaler, og 

personalet lægger vægt på at møde det enkelte barns individuelle behov. Generelt opleves en 

børnegruppe som støttes i at være nysgerrige og undersøgende, og børn som er 

opmærksomme og hjælpsomme overfor hinanden 

Børnene bliver af personalet i høj grad opfordret til at udtrykke deres perspektiver på det, der 

foregår i institutionen, og aktiviteterne tilrettelægges og justeres ud fra børnenes input, 

interesser og deltagelsesevne. Børnene understøttes i det hele taget godt i deres initiativer til 

aktiviteter, leg og udforskning af hverdagen. Dagtilbuddet prioriterer leg højt og arbejder 

gerne ud fra børnenes legeideer og perspektiver. 

I både vuggestue og børnehave er der fokus på børns selvhjulpenhed og børnene inddrages i 

hverdagens små opgaver. Dette er så indgroet at vuggestuebørn selv tager initiativ til at 

hjælpe med at feje efter frokost.  

LEG, LÆRING OG UDVIKLING OVER HELE DAGEN FOR ALLE BØRN I BØRNEFÆLLESSKABER 

Generelt placerer personalet sig i børnehøjde på stuerne, så der er nærværende og 

engagerede personaler tilgængelig for alle børn. En stor del af tiden befinder personalet sig 

fysisk nede på gulvet med børnene. Der arbejdes bevidst med opdeling af børnene i små 

grupper. Fx etablerer et personale en lille legegruppe fra vuggestuen, og benytter 

administrationsbygningen til en avanceret dukkeleg. Det skaber ro og fordybelse. 

I børnehaven er børnene i gang med mange små projekter eller lege, og generelt er der nogle 

meget velfungerende børnefællesskaber. Stestrup har stort fokus på børns udvikling i 

børnefællesskaber. Fx skal en gruppe fra børnehaven på skovtur, hvor de går langs vejen. Her 

bliver børnene instrueret i at gå to og to, og at den ældste og mest erfarne med at gå tur skal 



gå yderst og passe på den, der går inderst. Undervejs skaber personalet samtaler, hvor 

børnene involveres i projektet både fysisk og motorisk ved at klippe grene og samle, men også 

gennem spørgsmål og nysgerrighed på, hvad børnene oplever.  

Rutinesituationer som garderobe og spisning er generelt præget af ro og tydelige rammer, og 

særligt i vuggestuen er der et fint flow i de daglige rutiner. I børnehaven er der i 

overgangssituationerne mere uro og manglende koordinering mellem aktiviteter. Således 

opstår der en enkeltstående situation i garderoben, hvor et barn på trods af protester tvinges i 

overtøjet, hvorefter en anden voksen oplyser, at barnet er småsygt og ikke skal med ud. 

Ved enkelte lejligheder ses børn i isolerede og socialt sårbare situationer. Personalet er 

konstant opmærksomme på disse børn og værner om dem, men det er vanskeligt at tilpasse 

aktiviteterne, så det skaber deltagelse for de pågældende børn. Fx er der på legepladsen gang 

i mange lege i små grupper, hvor de fleste børn finder vej eller bliver hjulpet ind i en 

børnegruppe, men der er også børn, som ikke involveres i børnefællesskabet, men fx kører 

alene rundt. Det samme mønster ses i nogle situationer i børnehaven fx i overgangen mellem 

formiddagssnack og læseaktivitet, hvor en voksen fysisk afgrænser et barn fra de andre børn 

for at undgå konflikt. 

Gennem børnenes produkter, der hænger på væggen, ses det, at børnene har arbejdet 

kreativt med et længevarende projekt om kroppen, men ellers er det æstetiske læringsmiljø 

lidt fattigt og rodet, og afspejler ikke særlig tydeligt de aktuelle aktiviteter og den høje 

pædagogiske kvalitet i institutionen. Fx hænger der i vuggestuen plancher med bogstaver, 

som personalet fortæller, at børnene mest griber, når de bliver optaget af illustrationerne ved 

siden af bogstaverne. 

FORÆLDRESAMARBEJDET OG LÆRINGSMILJØET 

Dagtilbuddet lægger vægt på et åbent og tillidsfuldt samarbejde med forældrene og dette 

bekræftes af forældrerepræsentanten. Forældre inddrages systematisk i forbindelse med 

handleplaner for enkelte børn. Forældrene inddrages i øvrigt gennem at bidrage til helt 

konkrete aktiviteter som fx at gøre det muligt for børnene at ride ponyer, eller forældre 

kommer på besøg med traktorer, politibiler mm.  

Dagtilbuddet peger selv på at kommunikation og formidling af de pædagogiske overvejelser i 

hverdagen kan styrkes, og at forældrerådet her kan inddrages i højere grad end det pt. er 

tilfældet.  

SAMMENHÆNG MED SKOLEN 

Stestrup Børnegård lægger vægt på god forældreinddragelse med henblik på at skabe god 

sammenhæng ved start i institutionen, ved skift til børnehave og ved skift til skole. Ligeledes 

arrangeres der besøg for børnene i henholdsvis børnehave og vuggestue med henblik på at 

skabe sammenhæng. Overgangen til skole forberedes i skolegruppen, hvor der indgår 

personale fra både skolen og fra børnehaven. 

INDDRAGELSE AF LOKALSAMFUNDET 

Dagtilbuddet benytter nærmiljøet til ture fx til grusgraven og den lokale idrætshal. 

Institutionen vil fremadrettet arbejde på lokale partnerskaber, hvilket naturligt kan tænkes 

sammen med flytning til skolens matrikel og etableringen af børnegården som et kultursted.  

 

ANBEFALINGER 

Stestrup Børnegård er et dagtilbud, hvor ledelse og medarbejdere arbejder med at 



implementere den styrkede pædagogiske læreplan gennem en faglig undringskultur med 

løbende refleksion over dagtilbuddets kvalitet og refleksion over hvordan pædagogikken kan 

udvikle sig i takt med børnegruppens behov.  

Som følge af tilsynet peges der på, at daginstitutionen kan styrke sin kvalitet yderligere ved at 

fokusere på følgende forhold: 

- ØGET EFTERLEVELSE AF DET KOMMUNALE BØRNESYN 

Stestrup Børnegård har en høj grad af inddragelse af og respekt for børns initiativer og 

perspektiver, og denne tilgang bør på alle tidspunkter gælde alle i personalegruppen, så 

børns verbale og kropslige udtryk altid tages til efterretning af alle i personalegruppen 

og dermed for alle personaler er i overensstemmelse med Holbæk Kommunens 

børnesyn. 

 

- ORGANISERING OG KOORDINERING AF PERSONALET 

Personalet er generelt gode til at fordele sig på forskellige opgaver og med forskellige 

børnegrupper, men det anbefales at kommunikation og koordinering af opgaver får 

øget fokus i forbindelse med overgange mellem aktiviteter og på legepladsen. 

 

- INKLUSION AF ALLE BØRN HEN OVER HELE DAGEN 

Der er generelt stort fokus på understøttelse af børns læring og trivsel i 

børnefællesskaber, men det anbefales at der er et endnu større fokus på, hvordan 

børnenes legefællesskab kan styrkes hen over hele dagen for børn i udsatte positioner, 

jf. også den styrkede pædagogiske læreplans fokus på leg og børnefællesskaber. 

 

- INDDRAGELSE AF BØRN OG FORÆLDRE I PÆDAGOGISK DOKUMENTATION  

Stestrup Børnegård er godt i gang med at udvikle sin evalueringskultur, og i den 

sammenhæng anbefales det, at dagtilbuddet systematisk inddrager både børns og 

forældres perspektiver i den pædagogiske dokumentation af det fysiske, psykiske og 

æstetiske læringsmiljø.  

 

- UDVIKLING AF DET ÆSTETISKE LÆRINGSMILJØ 

Stestrup Børnegård er slidt, men det anbefales at der arbejdes med videreudvikling af 

det æstetiske læringsmiljø, så dette i endnu højere grad afspejler den høje kvalitet, at 

de pædagogiske aktiviteter, der forekommer i børnehuset.  

 

OPFØLGNING PÅ SENESTE PÆDAGOGISKE TILSYN 

Ved seneste tilsyn d. 16/3-2016, blev det anbefalet, at Stestrup Børnehus skulle have øget 

opmærksomhed på: 

• At der i handleplaner på børn i udsatte positioner, fokuseres på familiens indsatser og at 

dette bliver afsættet for det videre arbejde i børnehuset  

• At der arbejdes videre med synliggørelse arbejdet med læringsmål og sammenhæng til 

barnets læringsudbytte, fx via ugeplaner og de daglige beskrivelser af de pædagogiske 

aktiviteter  

• At børnehuset skærper sit blik på fastlagte sproglige aktiviteter og at personalet øger fokus 

på at organisere sig, så nærværet mellem barn og voksen sikres  

• At børnehuset gennemgår forebyggelsesmaterialet for mistanke om grænseoverskridende 

adfærd, så alle medarbejde er bevidste og opmærksomme   

• At børnehuset sætter fokus på at der er teoretisk grundlag for -og forståelse bag, de 

pædagogiske aktiviteter og prioriteringer i praksis 

 

Børnehuset har taget alle anbefalinger til efterretning, og lever ved dagens tilsyn op til 

intentionerne i den styrkede pædagogiske læreplan. 

 


