
 

  
  

Opsamling på hidtidige tilsyn for: 

Dagtilbuddet Skovvangen 

 
 
Dagtilbud, efteråret 2022  

 

Af loven fremgår det at kommunerne skal samle op på hidtidige tilsyn i dagtilbud. Opsamlingen skal danne afsæt for politiske drøftelser 

af kvaliteten på dagtilbudsområdet.  

I denne opsamling beskrives dagtilbuddets særlige opmærksomhedspunkter i det hidtidige tilsyn samt hvordan dagtilbuddet 

fremadrettet vil arbejde med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn. 

Den skriftlige dokumentation skal offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside. 

 

 

 

 

 



Afdelingens navn Særlig fokus i hidtidige tilsyn 

Børnehaven Rytterparken Børnefællesskaber og forældresamarbejde 

• Modtagelse af nye børn og forældre ifm med fusion – den gode overgang. 

• Videndeling af erfaringer på tværs af personalet – skabe fælles sprog og afsæt for den pædagogiske 
praksis. 

• Struktur der understøtter den måde, vi ønsker at arbejde med vores pædagogiske praksis.  
 
Kvalitet i læringsmiljøerne 

• Fokus på natur, udeliv og science – særligt om eftermiddagen 

• Fokus på at følge børnenes progression – eks. på data der belyser dette, er brugen af spørgeskemaer  
 
Børn i udsatte positioner 

• Udvikling af støttesystemer sammen med vores specialpædagog. 

• Vi arbejder med en bred vifte af data og redskaber, som grundlag for gode læringsmiljøer for børnene. 

Børnehuset Troldeskoven Strukturen skal understøtte vores kerneopgave 

• Justeringer ift. den aktuelle børnegruppes alder og behov. 
 
Det integrerende arbejde  

• Fokus på at samarbejde på tværs, så alle børn kan få udbytte af de enkelte, medarbejdes kompetencer. 

• Herunder en høj grad af videndeling og ´”opteaming” på tværs, med afsæt i de mål vi har for børnenes 
udvikling og læring. 

 
Fokus på en intenderede pædagogik 

• Vi arbejder med individuelle øvebaner for alle børn, og vores børnefællesskaber 

• Videndeling på tværs – vi bruger meget video som datakilde 

• Arbejde med afsæt i børneperspektivet, ud fra en Marte Meo tilgang. 
 

Ledelse tæt på kerneopgaven 

Kongevellen Læringsmiljøer af høj kvalitet, herunder 

• Læringsmiljøer udenfor. Eks: Viste vores data behov for fokus på de voksnes positionering på 
legepladsen, fokus på legen og børnefællesskaber, børneperspektivet og på natur, udeliv og science  

 

• Sproglige læringsmiljøer. Deltaget i projektet børns tidlige sprog, hvor vi satte fokus på dialogen 
mellem børn og voksen. 



 

• Børn i udsatte positioner. Handleplaner for enkeltbørn og fokus på hvorledes vi kan bruge elementer 
fra specialpædagogikken til glæde for alle børnene – herunder børneforberedelse, for at kunne 
inkludere alle børn. 

 

• Barn-voksen relationer. Fælles sprog om relationskompetencen. Ledelse af børnenes læringsmiljøer. 

Vuggestuen Kornbakken Høj kvalitet i personalets relationelle kompetencer 

• Fokus på personalets samspil med børnene og de relationskompetente handlinger i læringsmiljøerne 

• Børnesynet – læringsmiljøer der respekterer børnenes initiativer og inviterer børnene til sociale 
meningsgivende samspil hvor barnet oplever anerkendelse og samhørighed 

• Dannelse og børneperspektiv.  

• Vi har brugt videomateriale fra vores læringsmiljøer, som afsæt til udvikling. 
 
Høj kvalitet i vores udendørs læringsmiljøer 

• Her har vi også brugt video som afsæt til faglig refleksion 
 
Samarbejde med forældrene ift at inddrage de forskellige kulturer  

• Konkret inddragelse af forældrene i dagligdagen og forskellige aktiviteter sammen med børnene. 

Vuggestuen Århusbo Kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer – herunder; 

• Struktur og rum til refleksion (Pæd. og PL) 

• Arbejde med datainformeret praksisudvikling 

• Pædagogiske ledelse tæt på 
 
Pædagogisk indhold på vores faglige fredage, Eks.: 

- Motorisk udvikling 
- Fokus på motoriske læringsmiljøer på legepladsen (fokus på børnenes behov) 
- Fysisk læringsmiljø, eks. Hytten omdannet til legecenter (restaurant) 
- Kvaliteten af læringsmiljøet i middagsstunden 

Dagplejen i Skovvangen Der er arbejdet med systematisk tilsyn, der har været fokus på; 

• Hvordan skaber og sikrer vi progression for det enkelte barn i dagplejen. 

• Vi arbejder med observationer af praksis som data – reflekterende dialoger med dagplejeren 
 
Kvaliteten i læringsmiljøerne i dagplejen 

• Stærkt fokus på relationskompetencen hos dagplejerne. 



• Børnesyn og børneperspektiv – medbestemmelse for børnene, følge børns initiativer, plad til børnenes 
ideer. 

• Den intenderede pædagogik – vores mål på børnenes vegne. 

• Læringsmiljøer hele dagen 
 
Forældresamarbejde 

• Samarbejdet omkring børnenes udvikling og trivsel 

• Altid inddragelse af forældrene – når der er øvebaner for børnene 
 
Børn i sårbare og udsatte positioner 

• Systematik ift tidlig indsats 

• Inkluderende læringsmiljøer, med deltagelsesbaner for alle børnene 

Referat af refleksionens tematikker 
 
 
 
 

Følgende tematikker blev drøftet: 
 
Denne drøftelse er taget i ledelsesteamet, optil dette møde med opsamling af det 
hidtidige tilsyn 

Referat af beslutning 
 

 

Vores beslutning er: 
 
Fokus på relationskompetente handlinger i det pædagogiske arbejde med børnene. 

- Vi vil arbejde med afsæt i vores viden om relationerne betydning, for børnenes læring, udvikling, trivsel 
og dannelse. 

 
 
Skabe læringsmiljøer af høj kvalitet.  
Vi sætter fokus på vores sproglige læringsmiljøer i hele dagtilbuddet. 

- Dialogisk læsning 



- Fælles kompetenceudvikling – Sprog i samspil 
- Bruge vores fælles viden omkring relationskompetente handlinger i vores sproglige læringsmiljøer. 

 
 
 

På baggrund af vores beslutning er vores næste skridt: 
 

- Dialogisk læsning 
- Fælles kompetenceudvikling – Sprog i samspil 
- Fælles redskab – vores progressions- og evalueringsmodel 

 

 


