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Tilsynsvurdering  

 

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

Solgården på tilsynsbesøget som et børnehus med god kvalitet i den pædagogiske praksis og 

med børn i en høj grad af trivsel. Læringsmiljøet er præget af mange alsidige 

læringsmuligheder og en generel imødekommenhed overfor børnenes ønsker.  

 

 

PÅBUD 

- Ingen 

 

 

ANBEFALINGER 

Udover at bevare og styrke den generelt gode kvalitet af dagtilbuddet, anbefales Børnehuset 

Solgården:  

 

- At udvikle det sproglige læringsmiljø i især vuggestuen til at understøtte udvidede 

dialoger med børnene, så børnene får brugt deres sprog til refleksion og dialoger med 

både voksne og andre børn. 

 

- At understøtte udvikling af inkluderende fællesskaber i vuggestuen ved at organisere 

personalet på måder, der giver mulighed for at engagere sig i aktiviteter, leg og rutiner 

med børnene, samtidig med at der er øje for børns deltagelsesmuligheder, 

børnefællesskabet og om børn befinder sig i udsatte positioner. 
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- At styrke opsyn og voksendeltagelse på vuggestuens legeplads 

 

- At inddrage børns perspektiver systematisk i udarbejdelsen af pædagogisk 

dokumentation af børnenes oplevelse af det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. 
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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 

Børnehuset Solgården fremstår ved tilsynsbesøget som et dagtilbud med god kvalitet, og børn 

der er i trivsel. Det fysiske læringsmiljø er nyindrettet med mange forskellige funktioner og 

zoner og der foregår både pædagogisk planlagte og spontant opståede aktiviteter. Børnene 

fremtræder trygge og er fordybet i aktiviteter og/eller leg og får overordnet set god støtte fra 

personalet i deres aktiviteter og projekter. 

Arbejdet med realisering af styrket pædagogisk læreplan 

Børnehuset Solgården følger op på alle børns læring og udvikling gennem systematisk brug af 

kompetencehjulet og planlægning med forløbsskemaer, hvor der er fokus på barnets zone for 

nærmeste udvikling. Der følges løbende op på handleplaner og forældre inddrages både i 

forhold til kompetencehjulet og evt. handleplaner. 

 
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 børne-
perspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. 



 

Personalet har i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan fokus på 

fælles kollegial refleksion og er godt i gang med at etablere en evalueringskultur, hvor der 

gives konstruktiv kollegial feedback på den pædagogiske praksis.  

De faglige fyrtårne arbejder systematisk med refleksionsmøder og personalet oplever en åben 

og fælles refleksionskultur fx på baggrund af arbejdet med videooptagelser og feedback i 

ICDP-kompetenceudviklingen og forløb med aktionslæring. Desuden inddrages faglige input fra 

ressourcepersoner. På personalemøder samles der systematisk op på de initiativer, der er 

iværksat for at forbedre den pædagogiske praksis. 

BØRNESYN, DANNELSE OG INDDRAGELSE AF BØRNS PERSPEKTIVER 

I børnehaven er personalet meget respektfuldt og anerkendende overfor børnene, og de 

justerer sig efter børnenes udtryk, ønsker og aktiviteter på en måde, der skaber et 

imponerende flow i børnefællesskabet hen over dagen. Både formiddagsaktiviteten og 

frokostsituationen er præget af ro, samtale og fællesskab ved bordene. Der opleves gode 

dialoger med børnene særligt i børnehaven, hvor samtalen er i centrum i alle stunder og 

børnene engageres igennem nysgerrige og uddybende spørgsmål. I garderobesituationerne er 

der tydeligt fokus på børnenes selvhjulpenhed. Når børnene er parate til at komme ud, opstår 

der imidlertid en uhensigtsmæssig ventetid, hvor der ikke er fokus på børnefællesskabet, og 

hvor der derfor opstår uro blandt børnene. 

I vuggestuen er personalet overvejende anerkendende overfor børnene, men der observeres 

også et par situationer, hvor personalet ikke anerkender børnenes udtryk og behov. I 

vuggestuen har samtalerne mere karakter af envejskommunikation fra den voksne til børnene. 

Ved nogle borde er de voksne meget opmærksomme på børnenes udtrykte behov, mens 

børnene ved andre borde ikke møder samme anerkendelse. Fx er der et barn, der græder og 

bliver trøstet verbalt, uden at det hjælper. Først da den voksne, efter noget tid tager barnet på 

skødet, viser det sig, at barnets bukser er gennemblødte. 

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

Især i børnehaven ses det, at personalet har mange og gode strategier til at styrke børn i 

udsatte positioners deltagelse og adgang til fællesskabet. Fx bliver børnene under en samling 

gjort opmærksomme på, hvordan de kan hjælpe hinanden, og de bliver inviteret til at bygge 

videre på hinandens input i samlingen. På stuerne og på legepladsen ses det, at 

børnehavebørnene bliver fulgt og støttet godt i deres lege og aktiviteter, og personalet formår 

både at indgå i legene og samtidige placere sig, så der både er overblik, støtte og input til 

børnenes aktiviteter. Personalet arbejder tæt sammen med ressourcepædagogerne, og der 

træffes i fællesskab beslutning om planlægning af grupper og aktiviteter, der kan støtte 

børnenes deltagelse og læringsmuligheder. 

I vuggestuen ses det, at den daglige læsesituation skaber nærvær, fællesskab og deltagelse, 

og børnene bruger de forskellige zoner på stuen meget aktivt. Det er tydeligt, at børnene 

kender rutinerne og ved, hvad man kan lege hvor. Fx bevæger børnene sig efter frokost selv 

hen til at læseområde og begynder at finde bøger frem, som de gerne vil have læst højt. Til 

samling i vuggestuen ses det imidlertid, at flere af børnene falder fra og har svært ved at 

koncentrere sig, da samlingen som aktivitet ikke formår at engagere dem. 



Vuggestuebørnene har også gode muligheder for at lege, og børnene får mulighed for at 

udfolde sig frit. Fx flokkes de om en lille vandpyt, som de har stor fornøjelse af. Personalet 

placerer sig ved børnene, der samles om vandpytten, og de øvrige børn leger for sig selv. I 

kortere perioder er børnene uden opsyn. Børnene er travlt optaget af at lege, men der er også 

et barn, der sidder midt i vandpytten, som gentagne gange får kastet muddervand i hovedet af 

et andet barn. 

FORÆLDRESAMARBEJDET OG LÆRINGSMILJØET 

Solgården arbejder kontinuerligt med at inddrage forældre og har fokus på tryghed i 

samarbejdet. Forældrene engagerer sig i institutionen og forældrerådet deltager meget aktivt i 

arrangementer som fx sommerfest, fotografering osv. 

SAMMENHÆNG MED SKOLEN 

Dagtilbuddet samarbejder med skolerne gennem besøg på skolerne mellem to og fire gange 

for skolegruppen ligesom skolegruppen tager på legebesøg på skolernes område.  

Solgården samarbejder med Midgård om fælles dage med kommende skolebørn med henblik 

på at styrke relationer mellem de kommende skolebørn. Personalet afholder forældremødet på 

tværs af de ti institutioner og introducerer forældrene til institutionernes arbejdet med 

skoleparathed, og hvad forældre kan bidrage med hjemme.  

INDDRAGELSE AF LOKALSAMFUNDET 

Dagtilbuddet benytter nærområdet aktivt til ture til fx Shrek legepladsen, togstationen, søen, 

det grønne område, ligesom der øves trafikregler i nærområdet. Dagtilbuddet besøger desuden 

brandstationen, plejecenteret, ser teater på skolen og tager til klovnefestival.  

 

ANBEFALINGER 

Børnehuset Solgården er et dagtilbud, hvor ledelse og medarbejdere arbejder med at etablere 

en stærk læringskultur med løbende refleksion over dagtilbuddets kvalitet og over hvordan 

denne kan udvikle sig i takt med børnegruppens behov.  

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

fokusere på følgende forhold: 

- ØGET DIALOG MED OG MELLEM BØRN 

Børnehuset Solgården har udviklet et godt sprogligt læringsmiljø i børnehaven, hvor der 

stilles spørgsmål, der skaber refleksion børnene imellem. Dette kan understøttes 

yderligere. I vuggestuen er der behov for ikke kun at benævne ord og hændelser i 

børnenes læringsmiljø, men at udvide og forlænge samtalerne med børnene, så 

børnene får brugt deres sprog til refleksion og dialoger med både voksne og andre 

børn, og så der skabes fællesskaber børnene imellem.  

 

- RAMMESÆTTE OG SKABE INKLUDERENDE FÆLLESSKABER 

I nogle situationer i vuggestuen er personalets aktiviteter ikke afstemt ift. at kunne 

støtte op om børns behov og deltagelse i børnefællesskaber. Personalet kan arbejde 

med at organisere sig på måder, der giver plads til fordybelse med en mindre gruppe 

børn, samtidig med at der er øje for de øvrige børn. Dette gælder også legesituationer, 

hvor personalet i højere grad kan engagere sig og rammesætte legen, så alle børn 



oplever at være en del af et børnefællesskab. I børnehaven er det primært 

garderobesituationen, det anbefales at justere, så der ikke opstår ventetid, men at 

denne tid i stedet bruges pædagogisk meningsfuldt for børnene. 

  

- OPSYN OG VOKSENDELTAGELSE PÅ VUGGESTUENS LEGEPLADS  

På legepladsen er vuggestuens personale optaget af at holde opsyn med børnene og at 

tilbyde dem legetøj, men personalet deltager ikke direkte i børnenes leg. Personalets 

optagethed af at give børn legetøj eller at varetage andre pædagogiske opgaver 

resulterer i, at der opstår kortere perioder, hvor børnene er uden opsyn. Det anbefales 

derfor, at børnehuset styrker organiseringen af personalet på legepladsen og sikrer 

voksnes koordinering af opsyn og deltagelse i børnenes leg, så legefællesskaber 

børnene imellem bliver aktivt understøttet. 

 

- FOKUS PÅ BØRNS PERSPEKTIVER PÅ DET FYSISK, PSYKISK OG ÆSTETISK 

BØRNEMILJØ 

Personalet i Solgårdens børnehus er generelt gode til at lytte til børns udtryk og ønsker, 

men det anbefales, at hele børnehusets personalegruppe arbejder mere systematisk 

med at inddrage børns perspektiver i dokumentation og evaluering af dagtilbuddets 

fysiske, psykiske og æstetiske læringsmiljø. 

 

OPFØLGNING PÅ SENESTE PÆDAGOGISKE TILSYN 

Ved seneste tilsyn d. 8/3-2016 blev det anbefalet, at Solgården skulle have øget 

opmærksomhed på: 

• At børnehuset fortsætter arbejdet med indretning og overvejelser om et godt børnemiljø 

• At der arbejdes med at synliggøre og formidle læringsmål fra læreplanen i de daglige beskrivelser af det 

pædagogiske arbejde, så familien har kendskab til formålet 

 

• At der i forbindelse med synliggørelse af læringsmål arbejdes med evaluering af tegn på læring og 

barnets/børnegruppens læringsmål fx på de daglige beskrivelser på intra  

 

• At der er løbende dialog om tilrettelæggelse af pædagogiske aktiviteter, herunder overvejelser om læring i 

mindre grupper. 

 

• At der fortsat er dialog om gode relationer og nærvær, fx via arbejdet med ICDP. 

 

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

intentionerne i den styrkede pædagogisk læreplan. 


