
Skema 2 – dialogskema til anmeldt tilsyn i dagtilbud 
Spørgsmålene drøftes under tilsynet og skrives ind i skemaet af den pædagogiske konsulent. 
 
Dette skema er en del af det anmeldte pædagogiske tilsyn i kommunale og private dagtilbud og 
anvendes som dialogskema ved det anmeldte pædagogiske tilsyn 
Skemaet vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside sammen med fakta skema 1 
 

Dagtilbud 
 

Bårse Børnecenter  

Dato 
 

22-02-2022 

Deltagere 
 

- Leder  
- Pædagog vuggestue 
- Pædagog 4 års gruppen 
- Bestyrelsesformand 
- To konsulenter fra Sekretariatet for 

børns trivsel og læring. 
Referent 
 

Pædagogisk konsulent fra Sekretariatet for 
børns trivsel og læring 

Rundvisning - kort  
Hvordan er dagtilbuddet opdelt / indrettet ift. 
aldersgrupper – drøftelse iht rundvisning i 
institutionen og på legepladsen  
 

Der er en vuggestuegruppe, som er på 20 
børn. Det er for mange børn at have i et rum, 
hvorfor der er lavet en lidt anderledes 
fordeling, hvor en pædagog sammen med tre 
af de ældste børn, er med i børnehavens 
yngste gruppe. 
Børnehaven er aldersopdelt. Der bliver lavet 
overgange fra vuggestuen til børnehaven for at 
sørge for at alle børn bliver taget godt imod. 
 

Henstillinger og anbefalinger fra sidste tilsyn.  
Hvordan er der fuldt op på evt. anbefalinger og 
henstillinger fra uanmeldt tilsyn? 
 

Vuggestuegruppen: 
• Det anbefales, at gruppen drøfter hvordan 
frokosten kan tilrettelægges uden alt for lang 
ventetid i højstole for børnene, samt 
hvordan det undgås at forlade børn i 
højstole. 
 

- Leder fortæller, at de har haft lidt svært 
ved ikke at måtte gå fra enkelte børn, 
der sidder og spiser færdig, hvis et 
barn, der er faldet i søvn i højstolen, 
skal puttes. De har altid voksne ved de 
andre borde, der holder øje med de 
børn, der sidder tilbage. Vi talte om, at 
det er okay at forlade børn i kortere 
perioder, hvis der er opsyn med dem.  

 
 
Børnehavegruppen: 
• Det anbefales, at dagens program er 
overskueligt og tydeligt for børnene og at 
rutiner så vidt muligt også gennemføres pga. 
manglende personale. 
• Det anbefales, at børnehavegruppen 
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arbejder med den sproglige turtagning og 
anvendelse af åbne spørgsmål i samtalerne 
med børnene. 
 

- Børnehaven har arbejdet med 
inddragelse af børnene i forbindelse 
med projekter og med at stille åbne 
spørgsmål og følge børnenes ideer. 

Lokal læreplan i dagtilbuddet  
Hvordan er der arbejdet med feedback på de 
lokale læreplaner? 
 

Leder fortæller, at der er ved at blive revideret i 
læreplanen og alle grupper af personalet 
arbejder med dannelse, så de alle får ejerskab 
til læreplanen.  

Det pædagogiske arbejde  
Hvordan arbejder I med at inddrage børnenes 
perspektiv i det pædagogiske arbejde?  
Giv gerne eksempler. 
 

Børnehaven (4 års gruppen) der er pt emne 
om krop og bevægelse. Børnene talte meget 
om mad og derfor har pædagogerne taget fat i 
det børnene er optaget af.  
Der er tidligere arbejdet med det samme emne 
på tværs af grupperne. Men lige nu arbejdes 
der mere individuelt fra gruppe til gruppe, men 
de prøver at følge børnenes spor.  
 
Vuggestuen. 
Der bliver arbejdet med børnenes spor ud fra 
hvad de viser interesse for.   
 
De arbejder med forældrene for at få en fælles 
forståelse af børnenes og deres perspektiver 
og de har arbejdet med samtaler med 
forældrene til opstart, som giver et godt 
udgangspunkt for et godt forældresamarbejde.  
 

Hvordan arbejder I systematisk med evaluering 
af det pædagogiske arbejde?  
Giv gerne eksempler på metoder. 
 

Leder fortæller, at der er lavet et skema, som 
de bruger til planlægning af læreplanerne og 
der er lavet et skema til refleksion og 
evaluering. Bent Suhr har hjulpet dem med 
arbejdet. To gange om året samler de op i 
plenum og taler om refleksionerne. De deler 
erfaringerne på tværs i institutionen. 
Der bliver øvet sig på at stille undrende 
spørgsmål til hinandens praksis. 
 

Forældrebestyrelsen - Hvis forældrebestyrelsen 
deltager i tilsynsmødet 

 

Nævn tre gode ting som der er arbejdet med det 
seneste stykke tid. 
 

Der er et fint samarbejde i bestyrelsen og der 
er kommet nogle engagerede 
bestyrelsesmedlemmer ind her i efteråret.  
Legepladsen er på bestyrelsesmødet hver 
gang. De er meget optaget af, hvad der kan 
gøres for at gøre legepladsen mere attraktiv. 
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Forældrene har været med inde over arbejdet 
med læreplanen.  
Forældrebestyrelsen er en glade for 
samarbejdet med institutionen.  
Ledelsen oplever også et godt samarbejde. 
Forældrebestyrelsen er meget engageret i 
arbejdet i institutionen. 

Tidlig indsats  
Hvordan sikrer I et læringsmiljø der tager højde 
for børn i udsatte positioner? 
Giv gerne eksempler. 
 

Der arbejdes i små grupper, for at sikre 
nærvær, omsorg og læring. 
Der er arbejdet med de første 1000 dage, som 
tidlig indsats.  
Når der planlægges aktiviteter, bliver børnene 
inkluderet på børnenes præmisser. 
Tidlig indsats i de første 1000 dage gør, at 
vuggestuen er optaget af forældresamarbejdet. 
Vuggestuen spørger ind til forældrene og 
barnet i hjemmet og hvordan forældrene har 
det med opstart i vuggestuen, når de holder 
første forældresamtale.  
Der bruges flerfaglig sparring før forældrene 
bliver inddraget.  
Der bliver holdt forældresamtaler ved opstart i 
vuggestuen, i børnehaven, i skole og ved 
skoleudsættelser eller PPR- samtaler. 
 

På hvilken måde samarbejdes med PPR – 
tale/hørekonsulenter, psykologer og 
fys/ergoterapeuter? 
 

Der er flerfaglig sparring hver 5 uge. 
Kontakter dem ved behov, men der er brug for 
mere end det de kan få. Det fungerer, når PPR 
er der. De ringer altid tilbage, hvis der bliver 
ringet fra institutionen. Men lige pt mangler der 
er tale-høre konsulent i institutionen og det er 
svært at undvære.  
 

Hvordan arbejder I med årshjul for visitation? 
 

Overgangen til skole. Der holder de møder 
med skolen og dialogmøder, hvor skolen 
deltager. Personalet og ledelsen har helt styr 
på årshjulet.  
 

Hvordan indarbejdes viden og sparring fra 
psykolog og flerfagligsparring i det pædagogiske 
arbejde? 

Personalet fra stuen bliver inddraget i den 
handleplan, der bliver lavet i forbindelse med 
arbejdet, som de har med PPR. 
 

Hvordan arbejder I systematisk med skemaet 
motorisk screening af alle 4-årige? 
 

4 års gruppen bruger det, når de er i hallen, 
som de er to gange om ugen. De gennemgår 
den løbende, når de er i hallen og den ene 
laver aktivitet, mens den anden udfylder 
skemaet.  

Arbejdet med børns sprog  
På hvilken måde indarbejdes de enkelte børns 
resultater fra sprogvurderingen i det daglige 
pædagogiske arbejde? 

Der er en pædagog, der laver alle 
sprogvurderinger i hver gruppe. På stuerne 
arbejder de med de enkelte sprogbørn både i 
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 små grupper eller i det store fællesskab. 

 
På hvilken måde er sprogarbejdet 
systematiseret, så alle børn sprogvurderes ved 
2,10-3,4 år og igen ved 4,8-4,11 år? 
 

Hver gruppe har en pædagog, der har styr på 
sprogvurderingerne.  

Øvrige opmærksomhedspunkter  
Hvordan sikres det at information fra forvaltning 
og andre samarbejdspartnere videreformidles fra 
leder til personale? 
 

Lederen skriver på Aula til personalet eller taler 
med personalet på fx personalemøde. 
 

Evt. opsamling på drøftelser vedr. skema 1 – 
fakta skemaet. 
 

Legepladstjek: Vi talte om, hvordan det kunne 
gøres anderledes end den måde, det bliver 
gjort på nu. De har gjort det på forskellige 
måder, men den nuværende har været den 
mest effektive, så det fortsætter de med. Og 
det bliver gjort hver dag. 
Der er blevet holdt en til en samtaler i stedet 
for MUS, fordi leder har været mere i 
Bøgebjerg. På den samtale har været talt om 
trivsel og behov for videreuddannelse. 
Personalet har været fuldt ud tilfreds med 
samtalerne, men lederen kommer til at holde 
MUS samtaler igen. 
 

Anbefalinger Det anbefales at inddrage forældrene i 
arbejdet omkring motorisk screening fx på 
Aula, inden de går i gang med arbejdet og 
derefter give tilbagemelding til hvert barns 
forældre om resultatet og vejledning til, 
hvordan forældrene kan understøtte barnet 
motorisk. 
 
Da det er et opmærksomhedspunkt fra 
vuggestuens forældre, at der pt er mange børn 
i vuggestuen, anbefales det, at I kigger ind i, 
hvordan I kan strukturere jer anderledes, så 
grupperne bliver fordelt mere ligeligt i forhold til 
plads og personale. Det skal opleves trygt at 
have sit barn i vuggestuen og derfor er det 
vigtigt, at I informerer forældrene om de tiltag I 
har lavet og hvis I laver nye tiltag i den 
forbindelse. 
 
I kan med fordel sætte bogstaver og tal op på 
alle stuer, for at børnene fra en tidlig alder har 
adgang til alfabetet og talrækken. 
 

Henstillinger Ingen henstillinger. 
Konklusion – hvad skal der arbejdes videre med? Dagtilbuddet lever op til gældende krav i 

dagtilbudsloven.  
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