
 

  
  

Opsamling på hidtidige tilsyn for: 

Kolt Hasselager dagtilbud 

 
 
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 

1 Troldehøjen Charlotte I Troldehøjen er de optagede af at højne kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer, herunder rutiner, 
børne- og vokseninitieret leg, ved hjælp af struktur og organisering. De har arbejdet med at styrke 
samarbejdet på tværs af stuerne. De har arbejdet med børnefællesskaber og kvalificeret 
medarbejdernes arbejde med børn i særlige og udsatte positioner.     

2 Olympia Pernille I Olympia har de arbejdet med personalets organisering og struktur for at højne samarbejdet om at 
udvikle kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer over hele dagen. Der er fokus på børneperspektivet 
og den professionelle dømmekraft. De har haft fokus på samlingerne, hvad de vil med dem og hvad de 
skal komme omkring over en uge.   
De har arbejdet med forældresamskabelse. Arbejdet med kommunikation i forældresamarbejdet såvel i 
det daglige som ved det mere vanskelige forældresamarbejde. 

3 Labyrinten Karoline Labyrinten har haft særlig fokus på børn i udsatte positioner og deres deltagelsesmuligheder. De har 
justeret læringsmiljøerne, ved at organisere børnene i grupper, da børnene viste behov for dette.  
De har arbejdet med organisering af de voksne samt struktur og rammer for arbejdet med de 
pædagogiske læringsmiljøer. Der er arbejdet med at udvikle den professionelle dømmekraft gennem 
løbende refleksioner og justeringer af indsatser.      

4 Universet Karen Universet har haft fokus på at understøtte alle børns deltagelsesmuligheder. Både i de store og de 
mindre børnefællesskaber, da børnene viste tegn på dette behov. Der er arbejdet med 
personalegruppens professionelle dømmekraft ift. at placere sig og planlægge og strukturere 
læringsmiljøet, så strukturen og organiseringen omkring de voksne understøtter børnenes 
deltagelsesmuligheder.  

5 Spiloppen Sara Spiloppen har arbejdet med faste dagsordener på stuemøderne. De har arbejdet med børnesynet og 
hvordan de strukturerer og prioriterer deres arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer over hele 
dagen og alle børnenes deltagelsesmuligheder. 
 



6 Bavnebakken Anette Bavnebakken har arbejdet med faglig bevidsthed i planlægning og udførelse af aktiviteter med børnene 
i små grupper med fokus på hvordan aktiviteten gavner børnene. De har haft fokus på børnesynet, 
hvilket der arbejdes videre med.  
Der er arbejdet på Samlingerne ud fra Kolbs læringscirkel, samlet data, reflekteret og ændret i praksis. 
Alle grupper har optimeret deres samlinger. 

7 Kolbøtten Benedikte I Kolbøtten har de haft fokus på sprog og sprogstøtte. Afsættet var en opmærksomhed på, at børnene 
ikke var sprogligt alderssvarende, når de startede i børnehaven. Personalet er meget organiserede og 
strukturerede i deres arbejde med sproglige læringsmiljøer om formiddagen. De valgte derfor et fokus 
på hvordan de kan få mere sprog ind i læringsmiljøerne over hele dagen, f.eks. i overgange og 
ventepositioner i vuggestuen.  

De arbejder med overgangen, hvor børnehavestuerne modtager vuggestuebørnene og har nu 
handleplaner på samtlige børn med sproglige udfordringer samt systematik i forhold til handleplaner 
og børn i udsatte positioner. 

De har arbejdet med børn med behov for en særligt tilrettelagt praksis, og fået blik for, hvordan de kan 
arbejde bevidst med disse børn, når de ikke er fra egen stue, så alle medarbejdere tager ansvar for alle 
børn. 

8 Pilehytten Dorthe 
 

I Pilehytten har de arbejdet med aktiviteter og samling, og har her haft særligt fokus på børnesyn, 

børneperspektiv og læringssyn. De har arbejdet med personalet som rollemodel for hinanden, og 

hvordan det enkelte barn oplever de enkelte situationer. Hvordan bliver faste medarbejdere 

rollemodeller for nye medarbejdere. De har arbejdet med feedback- kulturen omkring tonen og 

sprogbrug overfor børn, så den styrker den professionelle dømmekraft.  

De har arbejdet med kvaliteten i rutiner og voksenstyrede aktiviteter, så den voksne møder barnet på en 

måde, der giver barnet mulighed for at lykkes.  

8 Dagplejen Dorthe I dagplejen har de arbejdet med børnesyn og læringssyn. Herunder hvordan de møder barnet, samt 
hvordan de taler med barnet. Det er særligt foregået i legestuens samling og formiddagsaktivitet. Der 
arbejdes med dagplejerne som hinandens rollemodeller samt deres kompetencer med at give hinanden 
feedback.  

I hjemmet har hver dagplejer en øvebane.  



  

Referat af refleksionens tematikker 
 
 
 
 

Følgende tematikker blev drøftet: 

 
Personalets professionelle dømmekraft og faglighed ift. arbejdet med børnesyn/børneperspektiv er i 
fokus i stort set alle afdelinger.  

Der arbejdes også målrettet med mere struktur og organiseringen af pædagogiske læringsmiljøer på 
tværs af afdelingerne med henblik på at styrke børnefællesskaber og alle børns deltagelsesmuligheder. 

 

Der er fokus på, hvordan pædagoger fungerer som gode rollemodeller for medhjælpere. Personalets 
bevidsthed om prioritering i arbejdet højner kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer. 

   

Det fremadrettede arbejde med kvalitet på tværs afdelingerne kalder på faglig ledelse, som i forvejen er 
et stort indsatsområde i dagtilbuddet med henblik på at skabe faglig udvikling.  

Referat af beslutning 
 

 

Vores beslutning er: 

 

Dagtilbudsledelsen arbejder videre med de tematikker, der fremgår af referatet.  

De vil sætte fokus på den pædagogiske læreplan i lederteamet, herunder på at dele viden og erfaringer 
med hinanden. Børnesyn og relationer er særligt afgørende i drøftelserne på tværs af afdelingerne.  

 

På baggrund af vores beslutning er vores næste skridt: 

Se ovenstående. 

 


