
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 institutionens hjemmeside sammen med fakta skema 1 
 

Dagtilbud 
 

Troldehaven 

Dato 
 

17/5 -2022 

Deltagere 
 

Annette (leder), Michéle (formand 
forældrebestyrelsen), Anita (afd.leder), Signe 
(pæd.), Charlotte (pæd.), Louise( pæd.), Dorthe  
(pæd.konsulent) 

Referent 
 

Dorthe – Pædagogiske konsulent 

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

Institutionen er en nyere institution, som fremstår i 
pæn stand og som er godt indrettet. Den har en 
stor og indbydende legeplads, som er delt op i en 
børnehavedel og en vuggestuedel, hvor der er 
mange små opdelte legemiljøer. 
Børnegrupperne er opdelt i vuggestue og 
børnehave og grupperne er aldersopdelte. 

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

- Det anbefales at anvende materiale i 
nedenstående link som oplæg til drøftelse 
vedr. måltidet i dagtilbud.  

(Linket omhandler rammer omkring måltidet.) 
 
Det er der fulgt op på og det var primært, at der 
skulle bruges tallerkner til børnenes mad i 
vuggestuen, så det er der blevet gjort 
efterfølgende. 

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

Der er udformet en læreplan i 2020 og den har de 
været i gang med at revidere siden efteråret, så 
alle i huset har ejerskab til den.  
Den overordnede læreplan for huset, er delt op i et 
årshjul, hvor de har fælles fokus på krop, 
traditioner, eventyr, sprog/ kommunikation. Ud fra 
den overordnede læreplan planlægger de enkelte 
grupper, hvad de hver især arbejder med i forhold 
til deres aldersgruppe. De inddeler også de enkelte 
børnegrupper i små grupper, så der er plads til 
nærvær og fordybelse. 
Der har været meget, der har været anderledes i 
den periode, der har været Corona, men de skal i 
gang med at systematisere deres læreplansarbejde 
igen, så alle grupper arbejder på samme måde med 
læreplanen. 

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

Der laves ugebrev, som sendes hjem til forældrene, 
så forældrene kan have dialog med deres børn om 
hvad de laver i institutionen.  
 
De har kigget på, hvad børnene kunne tænke sig i 
forhold til legetøj og materialer.  
Børnene har efterspurgt forskelligt legetøj udenfor 
og fx valgt nogle store dinosaurer, som der bliver 
leget meget med. 
De inddrager de store børn ved dialog og de 
deltager i lege med børnene, for at guide og 
understøtte børn i legen. 
  
I det daglige arbejde kan det være at følge 
børnenes spor. 
De har fx et udstillingsbord ude foran 4-6-åriges 
gruppe, hvor der udstilles det, som børnene vil 
udstille.  
Med de mindste børn kan det fx at vælge hvilken 
mad de vil starte med.  
De har fået fokus på læring hele dagen og derfor er 
der fokus på at lave mindre grupper og følge 
børnenes spor.  
De er optaget af hvad de enkelte børn kan.  
De taler med børnene om fakta og inddrager 
børnenes interesser i dialog om aktiviteter. 
De læser dialogisk læsning. Der er kommet mange 
gode bøger fra Vordingborg Kommune og dem slår 
de op i sammen med børnene og læser med 
børnene. 
De taler om at skabe magien i læringen.  

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

De har arbejdet med at være nysgerrige på 
hinanden.  
De har arbejdet med refleksionsskema på det 
pædagogiske arbejde- egen tilgang. 
Den model de bruger er lavet ud fra Smtte 
modellen.  
De arbejder med tre forskellige modeller for 
evaluering, hvor de evaluerer læreplan, 
pædagogiske arbejde og egen pædagogiske 
praksis. 
Ligesom med læreplanen skal de i gang med at 
kigge på, hvordan de vil arbejde med det 
fremadrettet og systematikken i arbejdet skal i 
gang igen.  
De pædagoger, der været på ICDP kursus, vil også 
gerne introducere ICDP modellen for deres 
kollegaer. 
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De har evalueret, hvad de vil tage med videre fra 
deres erfaringer med, hvad der har virket i 
perioden med Corona.  
 

Forældrebestyrelsen - Hvis forældrebestyrelsen 
deltager i tilsynsmødet 

 

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

- Bestyrelsen har haft fokus på at 
samarbejde med ny leder og lære Annette 
at kende. 

- Derudover har de kigget på budget i den 
sidste periode.  

- Så har de haft fokus på udeliv, hvor 
forældrebestyrelsen hjælper til med at 
søge fonde til fx læskure til legepladsen, 
som er tiltænkt, at læringsrummet udenfor 
skal forbedres. 

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

De har en proces for, hvordan de arbejder med 
børn i udsatte positioner. Den er indarbejdet og 
alle gør det samme i forhold til dialog med 
forældrene, indkaldelse til dialogmøder mm. De 
har meget samarbejde med forældrene. 
Opstartsmøde med forældrene og tre måneders 
samtale – trygt for forældrene og barnet. 
Partnerskab med forældre.  
 
De har en høj andel af uddannet personale. De 
sparrer med hinanden og videndeler med alle i 
hele huset omkring børnene.   
 
De arbejder med, hvordan de selv kan sætte sig i 
spil i forhold til barn-voksenrelationen og 
understøtte det enkelte barn. De har arbejdet med 
voksenplacering på stuen, for at støtte op om 
enkelte børn i fællesskabet. Det gør de også for at 
skabe overblik over børnegruppen og enkelte børn. 
Der skal være plads til forskellige behov. 
 

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

Stille spørgsmål og tage en hurtig snak omkring en 
situation i forhold til flerfaglig sparring. 
Samarbejdet fint og det er vigtigste for 
institutionen er, at alle de indkaldte 
samarbejdspartnere møder op til møderne. 

Hvordan arbejder I med årshjul for visitation? 
 

Det arbejder de med, som de skal.  

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

Der laves en fælles handleplan, hvor pædagogerne 
der deltager i mødet, skal implementere den i 
gruppen. Opfølgende møder efter tre måneder. 
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Hvordan arbejder I systematisk med skemaet 
motorisk screening af alle 4-årige? 
 

Det går de i gang med i løbet af kort tid. 

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

De vil lave en nyt sprogudvalg. Den gruppe går til 
faglig sparring og de skal sørge for at fortsætte i 
netværk og sidemandsoplære. Der laves 
sprogarbejde i små grupper med sprog to gange 
om ugen og der arbejdes fx med to-sprogs gruppe 
også. 
 

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

Det er der styr på.  

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

Daglig samtale med ansatte. Aula bruges og der 
bliver også talt om det på personalemøderne. 

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

- Et barn indskrevet fra en anden kommune. 
Er der noget i den forbindelse I har brug 
for hjælp til? 

Det var et barn, som efterfølgende flyttede til 
kommunen. 

 
- Legeplads eftersyn. Spærret af på den 

akutte?  
Nej, men de har været og lave det. 

Anbefalinger Jeg anbefaler, I får systematiseret jeres arbejde 
med læreplanen og evaluering, så alle grupper 
leverer det samme tilbud til børnene.  
 
Jeg anbefaler, at I indenfor kort tid kommer i gang 
med at lave motorisk screeninger af alle 4-årige. 

Henstillinger  
Konklusion – hvad skal der arbejdes videre med? I har styr på mange opgaver og I arbejder med høj 

faglighed på mange områder i jeres læringsmiljø. 
I er også langt i forhold til evaluering af egen 
praksis og har mange gode overvejelser om, 
hvordan I kan sparre med hinanden. 
I er gode til at skabe partnerskab med forældrene 
og har den vej igennem fokus på tidlig indsats 
omkring børn i udsatte positioner. 
I kan med fordel dygtiggøre jer endnu mere ved at 
tale om overordnede pædagogiske overvejelser i 
hele personalegruppen indenfor fx fælles 
børnesyn, dannelse og børneperspektiver mm. 
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I skal fortsætte med at gøre mere af det der virker 
og have fokus på hele tiden at udvikle jeres 
pædagogiske praksis. 

 


