
Pædagogisk tilsyn i Silkeborg kommune 

 

                                                                        
Vi har et anerkendende og inkluderende  

lærings- og trivselsmiljø  

                                                                                             

 

 
Pædagogisk tilsyn tager udgangspunkt i lov om tilsyn med dagtilbud (Dagtilbudsloven § 5)  

Tilsynet udmøntes som dialog mellem leder, medarbejder, ekstern medarbejder/”gæsten” samt 

pædagogisk konsulent. Dialogen tager afsæt i institutionens valgte udviklingspunkt og er grundlaget 

for den tilsynsrapport som udarbejdes af den pædagogiske konsulent. 

Tilsynsrapporten indgår i kvalitetssamtalen som afholdes i perioden november – januar med 

sektionsleder af dagtilbud, børn og unge chef samt leder af udviklingssektionen. 

 

 

Kommunens lærings- og trivselspolitik 2021 er den overordnede ramme for tilsynet. Derudover kan 

den enkelte institution have et lokalt fokuspunkt som den eksterne medarbejder kan rette sin 

opmærksomhed mod. 
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Lokalt Fokuspunkt 

Fokuspunkt: Overgange i den daglige 

pædagogiske praksis. 
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Hvordan arbejdes der med at 

skabe en pædagogisk praksis som 

er reflekteret og tilrettelagt? 

På stuemøder tilrettelægges den 

pædagogiske praksis, der udarbejdes 

ugeplaner som forældrene orienteres 

om. 

Afdelingsmøder afholdes i henholdsvis 

børnehave og vuggestue  

Der er afsat tid til faglig/kollegial 

sparring, kollegial sparring omkring 

specifikke problemstillinger. 

 

Iværksat en indsats der styrker målet i 

kvalitetsaftalen der omhandler ”Børn 

har gode venner”:  

Interview af kommende skolebørn 

omkring børns venskaber 

legerelationer og trivsel. 

(Termometeret DCUM) 

At blive bedre til at kunne undre sig 

over hinandens praksis.  

  

Vigtigt at der enighed mellem 

personalet i forhold til, hvordan der 

struktureres omkring måltidet og 

eftermiddagsmad. Rollefordeling og 

funktionsbeskrivelser skal være på 

plads, kræver koordinering. 

 

 

 

Der skal i foråret samles op på de 

indkomne svar fra børnene, og på 

baggrund heraf skal der laves et notat 

på hele institutionens og det enkelte 

børnehus opmærksomhedspunkter. 

 

Hvordan understøttes læring, 

trivsel og inklusion? 

Stort fokus på inklusion. 

Inklusionspædagog er tovholder for de 

individuelle handleplaner.  

Inklusionsgruppen er et forum, hvor 

medarbejdere og ledelse arbejder på 

tværs af institutionen og læser/drøfter 

relevant litteratur.   

 

Mangfoldig børnegruppe der kræver 

løbende justering. Mangfoldigheden 

fordrer samtidig, at personalet og 

pædagogikken er fleksibel og afstemt 

efter den aktuelle situation. Eks. Børn 

der kommer uden de basale behov, 

uden regntøj osv. 

Børnehuset har haft oplæg fra PPR 

omkring hvordan arbejde med en så 

varieret børne- /forældregruppe, hvad 

kræver det af personalet og hvilke 

tilgange virker? 

 

Har taget de gode elementer fra 

Fremtidens dagtilbud med ind i praksis, 

der er et bredt fokus på læreplaner. 

 

 

Kollegial supervision er et eksisterende 

tiltag som fungerer for 

inklusionsgruppen. Det skal fremover 

udvides til at være et tiltag for alle 

medarbejdere.  

Fremadrettet fokus på 

børnefællesskaber.   

 

Fremover skal evalueringen af de 

pædagogiske læreplaner igangsættes 

på tværs af institutionen. Der skal 

arbejdes med 2 fælles læreplanstemaer 

i en netværksgruppe. 

 

 

Der er tidligere arbejdet med matrix 

som kortlægger relation mellem 

barn/voksen, dette tiltag kunne med 

fordel lægges ind i et årshjul. 

 

  

 

Hvordan reflekteres og evalueres 

der på lærings- og trivsels miljøet? 

Børnehuset har tidligere arbejdet med 

den narrative tilgang, og har haft den 

gode fortælling som tema på 

personalemøde. 

 

Opfriske den narrative tilgang.  

 

 

 

Udvikle på evalueringsværktøjer.   

 



Hvilke hindringer kan der evt. være 

for et anerkendende og 

inkluderende miljø? 

Når personalet ikke er bevidste nok om 

at balancere mellem eksklusion og 

inklusion.  

Differentierede børnefællesskaber, 

hvad kan disse bidrage med? 

 

Frafald i medarbejdergruppen, sygdom 

m.m. 

 

Medarbejderne er gode til at minde 

hinanden om den anerkendende og 

inkluderende tilgang. Det er italesat, at 

det er forventeligt at medarbejdere 

tager over for hinanden når det er 

påkrævet. 

Fokus på ”de stille stemmer” 

 

 

 

Hvordan understøtter ledelse på 

alle niveauer lærings- og 

trivselsmiljøet?  

Strategisk ledelse. 

Faglig ledelse. 

Selvledelse. 

Ledelsesteamet prioriterer, hvilke nye 

tiltag der skal iværksættes og 

implementeres i børnehusene.  

Ledelsesteam supplerer hinanden med 

hver deres kompetencer. I tværgående 

projekter arbejder ledelsesteamet på 

tværs af børnehusene.  

Derudover tager ledelsestemaet over 

for hinanden i tilfælde af 

ledelsesfravær i et børnehus.  

Institutionsleder sætter rammer for det 

kommende år i forhold til 

mødevirksomhed i hele institutionen.  

 

Daglig leder er vellidt i huset, 

medarbejderne kan søge sparring ved 

hende.  

I efteruddannelsesprojektet ”Sæt 

kompetencer i spil” arbejdes med 

temaet at prioritere i opgaver, 

aktiviteter. 

 

Hvordan understøtter det 

tværfaglige samarbejde lærings og 

trivselsmiljøet? 

Overgange.   

Sammenhæng. 

Helhed. 

Samarbejde med dagplejen: dagplejen 

kommer hver 14 dag på besøg. 

Gæstedagplejen har til huse i 

Storkereden, gennemsnitligt 8 børn. 

Bebbe hjælper ved sygdom.  

I distriktsteamet er der et formaliseret 

samarbejde med skole og 

sundhedsplejerske 6-8 møder årligt.  

Overgang til skole.  

Nye overdragelsesskemaer, hvor 

pædagog, forældre og børn kan udtale 

sig og overlevere viden til skole, blev 

lanceret ved skolestart 2016. 

Udarbejdet af institutionsleder.  

 

Formålet med opfølgningsmøde med 

skole i efteråret skal revurderes. 

 

 

Ønske om et mere aktivt samarbejde 

med sundhedsplejersken 

 



Børnene deltager sammen med 

pædagoger i et skoleforberedende 

forløb på skolen. 

 

Institutionen har tidligere oplevet at 

samarbejdet med familieafdelingen har 

været kompliceret. Der er dog en 

tendens til, at samarbejdet omkring 

børn og familier i udsatte positioner er 

i en positiv forhandlingsproces.  

 

Tværfaglig åbenrådgivning anvendes 

65-70 % 

Hvordan understøtter et målrettet 

forældresamarbejde børnenes 

læring og trivsel? 

Forældre møder op til 

forældresamtaler.  

 

Der er ringe tilslutning til 

arrangementer i huset. Medarbejdere 

har en oplevelse af, at forældrene 

fralægger sig ansvaret i forhold til 

barnets trivsel i dagilbuddet.  

Børnehuset er udfordret på at 

forældrene ikke anvender daycare. 

 

Elementer fra Fremtidens dagtilbud 

omkring det udvidede 

forældresamarbejde kan med fordel 

anvendes. 

 

Børnehuset/hele institutionen ser frem 

til arbejdet omkring bevillingsmål 43 

omkring forældresamarbejde afføder 

nogle konkrete redskaber og 

fokusområder.  

 

Hvordan understøttes 

medarbejdernes trivsel og læring? 

Daglig leder er god til at skabe tilpasse 

forstyrrelser hos medarbejderne. 

 Der er mulighed for efteruddannelse.  

I øjeblikket er der 1 medarbejder fra 

hvert hus afsted på social inklusion. 

Ønske om at flere medarbejdere 

kommer deltager.  

 

 

Der skal følges op på 

trivselsundersøgelsen 

 

MUS samtaler afholdes januar 2017. 

 

Ledelsesteamet skal sammen 

udarbejde en fælles 

kompetenceudviklingsplan. 

 

 

Resumé af gæstens iagttagelser:  

Fokuspunkt: Overgange i den daglige pædagogiske praksis. 

 

Dejlig velkomst med rundvisning af daglig leder. Hyggeligt hus, dog lidt upraktisk, spændende 

med en dagpleje i huset.  

 

Overgangsmarkør: børnene får vist et billede af gruppen og får fortalt, hvilken etage de skal 

være på/aktivitet de skal deltage i.  

 

Overgang fra måltid til garderoben, kræver megen koordinering idet børnene skal gå 

nedenunder. Kræver megen logistik og en særlig opmærksomhed på roller/funktion hos de 

voksne. 

Børnehuset har en meget lille garderobe, hvilket bl.a. resulterer i at der opstår en del 

konflikter mellem børnene, endvidere er det svært for medarbejderne fysisk at være der og 

komme rundt og hjælpe børnene. Sovebørnene har en ”helle-station” i sofaen, de havde ro.  

 



Overgang fra legeplads til eftermiddagsmad:  

Maden på stuen skabte uro, kunne rugbrødene spises i køkkenet? Afhængigt af måltidet, grød/ 

rugbrød kunne man overveje at samle børnene inden, så der er mulighed for at skabe ro inden 

man går til bords.  

 

Man ser, at der arbejdes bevidst med at skabe inkluderende læringsmiljøer for grupper af 

børn.  

 

Iagttagelser af praksis som gæsten tager med fra besøget: Små spisegrupper, de voksne er i 

forskellige rum og kan derved være meget nærværende i børnegruppen.  

Børnene er rigtig gode til at rydde op, børnene ser ud til at passe på legetøjet.  

Legepladsen er ikke så stor, men den er rigtig god til de mindre børn; de er i nærheden. Dejlig 

praktisk med udendørs toilet.  

Gæsten oplevede en god normering på stuen.  

Der er tid til forberedelse, gæsten så ikke personaler, der var fordybet i computeren på stuen.  

 

Gode råd: Overvej at lægge samlingen tidligt på dagen i stedet for før middag. Til samling 

kunne dagsprogrammet præsenteres, det giver en overskuelighed og giver alle børn mulighed 

for at danne sig et overblik. 

 

Opfordring om at rydde ud i de gamle møbler, overvej hvilke signaler det sender. ”Det er et 

gammelt hus, så pas på det ikke kommer til at se endnu ældre ud”  

 

Overvej hvor mange skift for børnene, der skal være mellem etagerne. Børnegrupper roterer 

hver uge.  

Samling: indfør evt. faste pladser til børnene, og overvej betydningen af, at den voksne er i 

rummet til at tage imod børnene inden samling igangsættes. 

 

Konsulentens konklusion: 

Storkereden er et børnehus, der er udfordret af en meget mangfoldig børne- og 

forældregruppe, hvilket i høj grad præger den pædagogiske tilrettelæggelse, prioriteringen af 

indsatsområder, forældresamarbejdet samt det kollegiale samarbejde.  

Der arbejdes med at tilrettelægge en praksis, der tager højde for alle børns behov, i form af 

løbende justering og tilpasning af den pædagogiske praksis. Inklusion er et centralt 

arbejdsområde for alle medarbejdere og der er igangsat tiltag i form af læsegruppe, kollegial 

supervisionsgruppe samt efteruddannelse af medarbejdere i social inklusion, med ønsket om at 

kvalificere medarbejderne til i højere grad at kunne løse opgaven omkring inklusion.   

 

Der er arbejdet systematisk med at inddrage børneperspektivet i form af børneinterview: Et 

projekt som i det kommende år skal evalueres og evt. tilpasses så det fremover bedre matcher 

institutionens behov.  

 

Der arbejdes med at udvikle en ny model for arbejdet med de pædagogiske læreplaner og 

processen heromkring er igangsat.  

 

Storkereden skal fremover have et særligt fokus på evaluering. Derudover kunne børnehuset 

med fordel udarbejde et årshjul, så medarbejdere og daglig leder i højere grad fik synliggjort 

indsatsområder og aktiviteter.  

 

Endelig ligger der et stort arbejde i forsat at være undersøgende på egen praksis i forhold til 

hvordan man i Storkereden bliver i stand til at samarbejde med den førnævnte mangfoldige 

forældregruppe. Medarbejdere og ledelse oplever ringe tilslutning og opbakning til 

arrangementer (11 forældre til forældremøde) og ligeledes til barnets daglige liv i børnehuset. 

Hvordan kan børnehuset i højere grad lykkes med at få delt ejerskabet? samt inddraget 

forældrene som betydningsfulde medspillere i barnets liv i børnehuset? Børnehuset ser gode 



muligheder i at blive klogere på området i forbindelse med bevillingsmål 43 ”Samskabelse med 

forældre om børns læring, trivsel og udvikling i dagtilbuddet og derhjemme”. Børnehuset 

kunne med fordel også være opsøgende og nysgerrige overfor andre kommuner/institutioner 

med tilsvarende målgruppe initiativer i forhold til at arbejde med ovenstående udfordring.  

  

Lederens afsluttende bemærkninger: 

 

Intet yderligere at bemærke 


