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1. Faktuelle oplysninger
Dagplejerens navn:

Dagplejen i Vesthimmerlands kommune

Dato for tilsynsbesøget:

2.5.2018

Tilsynet er anmeldt:
Ja, dato: 10.4.2018

Nej

Deltagere i tilsynsbesøget
Dagplejer:
Tilsynsførende:
Børnetal
Antal indskrevne børn d.d.

437 børn.

2. Tilsyn med udendørs legeområde (Hvem? Hvordan? Afventer Jens Jensen, Teknisk
forvaltning)
1. Er det udendørsområde godkendt?
Ja

Nej

Alle udendørsområder hos dagplejerne er
godkendt ved ansættelsen.
Hvis der foretages ændringer af
udendørsområder er dagplejer forpligtet til at
underrette kontoret og der foretages en ny
godkendelse.

2. Legeområdet undergår en rutinemæssig daglig inspektion i forhold til åbenlyse fejl og farer som f.eks.
løse skruer, søm og skarpe genstande.
Ja

Nej

Den enkelte dagplejer er selv ansvarlig for
inspektion af udendørsområderne i dagligdagen.
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3. Tilsyn med røgfrie miljøer
Overholder dagtilbuddet reglerne om røgfri miljøer i lov om røgfri miljø, lov nr. 512 af 06/06 2007?
Vesthimmerland kommune har røgfri arbejdstid.
Ja

Nej

Der er i MED udarbejdet retningslinjer herfor og
disse er tilgængelige på INFOBA for alle
medarbejdere i dagplejen.

4. Indhentelse af børneattester
Er der indhentet børneattest på alle de personer over 15 år, der er i husstanden?
Ja

Nej

Ja der indhentes attester ved ansættelse og den
enkelte dagplejer er ansvarlig for, at meddele til
kontoret, hvis der sker ændringer af husstanden.
Hvorefter der indhentes attester, som påkrævet.
Der er også oplyst herom på INFOBA.

5. Underskrift
På tro og love bekræftes, at oplysningerne i dette materiale er korrekte.
Dato:
Dagplejer:
Leder:

VIGTIGT!
Inden tilsynsbesøget afholdes, har dagplejeren forberedt sig ved at gennemgå materialet.
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6. Formålet med tilsynet
I Vesthimmerlands kommune er formålet med tilsynet sikre, at de mål og rammer, som
kommunalbestyrelsen har fastsat efter dagtilbudslovens § 3, efterleves i den pædagogiske praksis i
dagtilbuddene.
§ 5. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af
tilbuddene efter dagtilbudsloven og den måde, hvorpå opgaverne
udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 3,
efterleves.

Tilsynet skal ses som led i kommunalbestyrelsens forpligtigelse til at sikre og udvikle kvaliteten på
dagtilbudsområdet, dels generelt for alle dagtilbud i kommunen og del som led i udvikling af enkelte
dagtilbud i kommunen.
Tilsynet omfatter alle dagtilbud med kommunal finansiering.

7. Rammer for tilsynet
Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet, som kan findes på
www.Vesthimmerland.dk
Rammerne for tilsynet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for kommunale
og private dagtilbudsledere, dagplejepædagogerne, konsulenten på dagtilbudsområdet samt lederen af
staben i Børne og Familieforvaltningen. Rammerne for tilsynet er udarbejdet med udgangspunkt i
redskab ”Stil skarpt på tilsyn – Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud”, Danmarks
Evalueringsinstitut (EVA), 2015.
Der er fastsat følgende rammer for tilsynet af dagtilbuddene i Vesthimmerlands kommune:

7.1 Elementer der føres tilsyn med
Der skal føres tilsyn med dagtilbuddenes egnethed i forhold til en række elementer, der har betydning
for tilbuddets målgruppe.

7.2 Pædagogisk tilsyn
Kommunen skal føre tilsyn med de elementer der fremgår af dagtilbudslovens § 7, § 8 og § 11 og
vejledningen, afsnit 133:
-

Pædagogiske læreplaner
Sprogvurderinger
Børnenes trivsel
Børn med særlige behov
Forældresamarbejde
Overgang/sammenhæng mellem hjem/dagpleje, dagpleje/dagpleje og dagpleje/dagtilbud
Kommunale målsætninger i forhold til overordnede planer som fx 2022planen, DBA,
Vesthimmerlandsmodellen, inklusionspolitik og digitaliseringsstrategi m.fl..
Dagplejerens kvalifikationer (Uddannelse, førstehjælpskurser m.m.)

Ud over det pædagogiske tilsyn, skal der gennemføres følgende tilsyn i dagplejen:
-

Tilsyn med det udendørs legeområde, se afsnit 2
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-

Tilsyn med røgfrie miljøer, se afsnit 3
Sikkerhed1 (sovestilling, barneseler, sikker transport, legetøj) - Arbejdsmiljørepræsentanten er
ansvarlig for et årligt tjek af sikkerheden,
Sundhed og hygiejne2 - Arbejdsmiljørepræsentanten er ansvarlig for et årligt tjek af sundhed og
hygiejne.
Økonomisk ledelsestilsyn føres af lederen af dagplejen

7.3 Anmeldt og uanmeldt tilsyn
Der føres både anmeldt og uanmeldt tilsyn.

7.4 Frekvens af anmeldte og uanmeldte tilsyn
Dagplejerne får ét anmeldt og ét uanmeldt tilsyn pr. år. Det uanmeldte besøg bliver på et vilkårligt
tidspunkt i løbet af dagen.

7.5 Tilsynsgrundlag
Det anmeldte tilsyn tager udgangspunkt i et skriftligt tilsynsmateriale. Materialet skal opfattes som et
dynamisk redskab, som dagplejeren kan arbejde med gennem hele året, ved hjælp af SMTTE modeller og
collager.
Tilsynsmaterialet beskriver en kvalitetsramme, som skal sikre, at tilsynet bliver ensartet i alle
dagplejehjem og baseret på viden. Kvalitetsrammen er baseret på viden om hvad der virker i praksis, der
er hentet dels fra den styrkede pædagogiske læreplan, kommunes egne retningslinjer for kvalitet i
overgange samt fra forskningsbaseret viden om forældresamarbejde.
Tilsynsmaterialet er et dialogredskab, der både kan anvendes løbende som et selvevalueringsredskab og
dialogredskab, samt som grundlag for et tilsyn.
Hvor det er muligt, er kvalitetsrammerne skaleret, for på den måde at styrke synliggørelsen af eventuelle
udviklingsmuligheder.
Tilsyn med arbejdet med den pædagogiske læreplan foregår som nedslag hvor det vurderes at være
relevant.
Der føres tilsyn med, hvordan dagtilbuddet har indarbejdet de mål og rammer i den pædagogiske
praksis, som kommunalbestyrelsen har fastlagt i fx 2022planen, DBA, Digitaliseringsstrategien og
Inklusionspolitikken.
På det uanmeldte tilsyn følges der op på fokusområder i det anmeldte tilsyn.
I Vesthimmerlands kommune er det obligatorisk, for de kommunale dagplejere, at anvende
kvalitetsvurderingsredskabet Kompetencehjulet3 på de børn, hvor der er en bekymring. Med
Kompetencehjulet kan dagplejepædagogen vurdere børnenes kompetencer (resultatkvaliteten) i forhold
til de seks læreplanstemaer.

1

Se Sundhedsstyrelsen anbefalinger i publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner”,
http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/9D04CF32EC89412D9C602154FF652E3D.ashx
2

Se Sundhedsstyrelsen anbefalinger i publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner”,
http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/9D04CF32EC89412D9C602154FF652E3D.ashx
3

Kompetencehjulet er et internt kompetencevurderingsredskab, Legetek.dk ApS, 2015.
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Tilsynet foregår i dagplejerens hjem, som et møde mellem dagplejer og en tilsynsførende.
Der afsættes 2 timer til tilsynsbesøget i dagplejen.

7.6 Opfølgning på tilsynet
Der følges op på det forrige tilsyn ved hvert tilsyn. Tilsynet afsluttes med en opsummering af aftaler om,
det der eventuelt skal arbejdes med/udvikles på til næste tilsynsmøde. Aftalerne skrives ind i
tilsynsmaterialet og underskrives af dagplejer og dagplejepædagog.
Hvis der er kritisable forhold i dagplejen, kan det berettige, at tilsynet snarest følges op og intensiveres i
en periode.

7.7 Ensartet praksis for tilsyn i private og kommunale dagtilbud.
Tilsynet føres på samme måde i private og kommunale dagtilbud.

7.8 Uvildighed
For at sikre et uvildigt tilsyn i dagtilbuddet, indeholder tilsynsmaterialet en fælles kvalitetsramme, som
gælder for både de private og kommunale dagtilbud.

7.9 Den tilsynsførendes opgaver
Det er den tilsynsførendes opgave, at
-

aftale et tilsyn med dagplejeren 14 dage før tilsynet.
sikre, at dagplejeren får tilsynsmaterialet ved anmeldelsen af tilsynet.
vejlede dagplejeren i at anvende tilsynsmaterialet.
gennemgå tilsynsmaterialet på tilsynsmødet, med særlige fokus på de udviklingspunkter der
arbejdes med i dagplejen
opsummere de udviklingsområder, som dagplejen skal arbejde med på baggrund af aftaler der
laves på tilsynsmødet.
sikre, der løbende bliver fuldt op på de aftaler der laves på tilsynsbesøget indenfor en fornuftig
tidsramme, senest på næste tilsynsbesøg.
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8. Pædagogisk tilsyn4
8.1 Den pædagogiske læreplan
Den styrkede pædagogiske læreplan er rygraden i den pædagogiske praksis. Den skal være med til at
sikre, at der skabes gode trygge og udviklende læringsmiljøer for alle børn, der fremmer deres trivsel,
sundhed, udvikling og læring. Dagplejerens/børnepasserens pædagogiske læringsplan vil således også
være omdrejningspunktet for vurdering af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet.
Der er udarbejdet en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år.
Ja

x

Nej

5. Hvor er den pædagogiske læreplan offentliggjort?
www.Vesthimmerlandskommune.dk under dagplejen i forældrehåndbogen og dagplejebogen.

6. Hvornår er den pædagogiske læreplan sidst evalueret?
Dato: Læreplanen er tilpasset løbende, men ikke direkte evalueret.
Ved samtale omkring DBA 2015/2016 med daværende skole – og dagtilbudschef blev særligt
refleksion over pædagogisk praksis evalueret. Samtalen fandt sted sammen med 4-5 lederkollegaer.
Der var særligt fokus på SMTTE-modeller, hvor refleksion over dagplejers egen praksis var i fokus.
Empowerment uddannelsen 2014 – 2017 gav anledning til ”Den skabende pædagogik”, som er
beskrevet i en bog for sig. Dagplejens pædagogiske fundament og praksis er en kombination af
læreplanerne og ”Den skabende pædagogik”.
ICDP er dagplejens pædagogiske fundament og læringsmetoden er aktionslæring, hvor der veksles
mellem teori og praksis.
De nye læreplaner giver anledning til en evaluering og justering af dagplejens læreplan, hvor ”Den
skabende pædagogik” og læreplanerne kommer til at smelte sammen.

Alsidig personlig udvikling
Pædagogiske læringsmål for de 0-5-årige børn
1. Læringsmiljøet understøtter, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på
både kendte og nye måder på tværs af bl.a. aldersmæssige, kønsmæssige, sociale og kulturelle
kategorier.

4

De svarbokse der er farvet med gult, besvares af dagplejepædagoger.
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Ja

x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. læreplanen, som dog er mangelfuld på beskrivelser af de læringsmiljøer vi ser hos dagplejerne. Der
er bekrevet omkring børnemiljø.

2. Læringsmiljøet understøtter samspil præget af tryghed
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. læreplanen og ”Den skabende pædagogik”, hvor samspilstemaerne – ICDP er beskrevet og vægtet
højt.

Den fysiske indretning.
3. Opbygningen og indretningen af det fysiske miljø stimuler og inviter til leg, til udforskning af
omgivelserne og til såvel fysisk aktivitet som fordybelse.
Ja

x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Beskrivelserne i læreplanen er mangelfulde. Der er arbejdet med fysisk indretning under
Empowerment uddannelsen.
4. Den fysiske indretning er både fleksibel i forhold til at kunne omstille sig til varierende
pædagogiske formål, og samtidig muliggøre den kontinuitet i længerevarende lege og andre
aktiviteter.
Ja

I nogen grad x

Nej

Kommentar
Der er som oftest ikke fysisk plads og behov for så mange forskelligartede læringsmiljøer på samme
tid. Dagplejer er mere optaget af at justere den fysiske indretning efter børnenes behov og skifte rundt.

Det pædagogiske personale.
5. Dagplejeren etablerer læringsmiljøer, der både tager hensyn til det enkelte barn og til hele
børnefællesskabet.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
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Jf. læreplanen og ”Den skabende pædagogik”

6. Dagplejeren fremstår som en positiv rollemodel, som understøtter alle børn i engageret
deltagelse i aktiviteter.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende Pædagogik”, hvor der er arbejder vedholdende med relationer / ICDP

Børnefællesskaber.
7. Samspillet i dagtilbuddets børnefællesskaber er præget af tryghed, åbenhed og nysgerrighed.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”

8. Børnefællesskabet udviser sensitivitet over for børns forskellige måder at udtrykke og engagere
sig på i leg og andre aktiviteter. Der skal være plads til, at børn afprøver forskellige roller og
positioner i fællesskabet.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”
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Kommunikation og sprog
Pædagogiske læringsmål for de 0-5-årige børn
1. Læringsmiljøet understøtter, at alle børn får mulighed for at udvikle sprog, der bidrager til at de
kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”
Vi er med i forskningsprojektet vi: ”Vi lære sprog i vuggestuen og dagplejen” som netop er i sin
afsluttende fase. 1/3 af alle dagplejerne har deltaget i projektet, hvorfor vi er spændte på
forskningsresultatet og hvordan vi kan implementere de gode erfaringer og viden i hele dagplejen.
efterfølgende.
Vi er særligt på udkig efter systematikken, dokumentationen og hvilke aktiviteter som virker.

2. Læringsmiljøet understøtter, at alle børn gradvist udvikler sprog, så de opnår erfaringer med at
sprogliggøre tanker, behov og ideer til brug i lærende, reflekterende og kreative fællesskaber.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”

Punkter til det gode læringsmiljø
Pædagogisk personale
3. Dagplejeren har viden om og kompetencer til at fremme børns kommunikation og sprog, fx
hvordan der inviteres til, fastholdes og udvides dialoger og samtaler mellem børn og mellem børn
og voksne.
Ja

I nogen grad x

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik” er der her et udviklingspotentiale. Alle dagplejere er ikke
en del af sprogprojektet, hvorfor der er udviklingspotentiale i dagplejen.
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4. Dagplejeren arbejder bevidst med at være sproglige rollemodeller og skaber et rigt og nuanceret
sprogmiljø med udgangspunkt i børns leg og det børnene er optaget af.
Ja

I nogen grad x

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik” er der her et udviklingspotentiale. Alle dagplejere er ikke
en del af sprogprojektet, hvorfor der er udviklingspotentiale i dagplejen.

5. Dagplejeren understøtter, at alle børn får mulighed for at indgå i dialoger med pædagogisk
personale og børn.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”.

6. Dagplejeren understøtter, at alle børn får mulighed for at indgå i alsidige lege
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”

Pædagogisk ledelse
7. Dagtilbuddets ledelse har ansvar for at det pædagogiske personale besidder viden og konkrete
kompetencer til at kvalificere det sproglige læringsmiljø og til at inspirere og inddrage forældre
Ja

x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Dagplejepædagogerne har den direkte pædagogiske ledelse, hvorfor det sker i samspil med ledelsen.
Jf. læreplanen og ”Den skabende pædagogik” er der arbejdet med dagplejens kompetenceniveau og
særligt gennem sprogprojektet: ”Vi lære sprog i vuggestue og dagpleje”, hvor der har været
undervisning af dagplejere og forældrekurser, som dagplejepædagogerne har været ansvarlige for at
afholde. Det har ligeledes givet adgang til materialer som er specielt tilegnet dagplejebørn.
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Alle dagplejere er ikke en del af sprogprojektet, hvorfor der er udviklingspotentiale i dagplejen.

8. Dagtilbuddets ledelse understøtter og kvalificerer faglige didaktiske refleksioner hos det
pædagogiske personale via facilitering, sparring og løbende metodeudvikling i sprogpædagogiske
aktiviteter
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Dagplejepædagogerne faciliterer og er fagligt kompetente. Der er en stor viden og erfaring om 0-2
åriges sproglige udvikling.
Der er systematiske konsultative møder med talehørekonsulent, som understøtte den pædagogiske
praksis og viden i dagplejen.
Der er udviklingspotentiale omkring faglige didaktiske refleksioner hos de enkelte dagplejere omkring
børns sproglige udvikling og pædagogiske praksis.
”Vi lære sprog i vuggestue og dagpleje” er et forskningsprojekt, hvor der systematisk arbejdes med
didaktiske refleksioner og den pædagogiske praksis, som kan danne grundlag for, at vi udvikler
dagplejen med afsæt i de erfaringer og den viden, vi har opnået hos de dagplejer, som deltager i
projektet.
Vi har i dagplejen arbejdet med aktions læring, som gennemgående metode i Empowerment
uddannelsen, hvorfor denne metode tænkes anvendelig fremadrettet.
De dagplejegrupper, som deltager i forskningsprojektet arbejder med vidensdeling, gruppe coaching
og helt konkret praksiserfaring med støtte fra dagplejepædagogerne.

Fysiske læringsrum
9. Dagtilbuddet er fysisk indrettet så dagtilbuddets personale har adgang til indendørs- og
udendørs læringsrum i varierende størrelser for at kunne lave sprogunderstøttende aktiviteter i
smågrupper
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”
I dagplejen er børnegrupperne på max 5 børn i dagligdagen og i legestuerne er der opmærksomhed på,
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at dagplejerne fordeler sig, således alle børn ikke er sammen hele tiden, men der også er mulighed for
at dele børnegruppen på tværs og med forskellige aktiviteter tilpasset aldersgruppen.
10. Dagtilbuddet er fysisk indrettet med materialer og æstetisk udsmykning, der pirrer til børns
sproglige nysgerrighed og fantasi
Ja

I nogen grad x

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”
Særligt de dagplejere, som er med i ”Vi lære sprog i vuggestuen og dagplejen” har fokus på
ovenstående.

Krop, sanser og bevægelse
Pædagogiske læringsmål for de 0-5-årige børn
1. Læringsmiljøet understøtter, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mangfoldige måder
at bruge kroppen på.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”
Vi har i dagplejen haft fokus på, at der er måtter, Bubbels og andre redskaber, som understøtter
mulighederne for at benytte kroppen.
Ligeledes har alle i dagplejen på Empowerment uddannelsens været på kursusdag i BIB og i naturen
sammen med en naturvejleder.

2. Læringsmiljøet understøtter, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i
aktivitet, så de bliver fortrolige med kroppen, kropslige fornemmelser, kroppens funktioner og
mangfoldige bevægelsesmuligheder.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”

Det pædagogiske personale:
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3.

Dagplejeren følger op på børns legeinitiativer og tilbyder lege og aktiviteter hvor børn er fysisk
aktive og oplever glæde gennem mestring og fællesskab.

Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”

4. Dagplejeren er bevidst om sin didaktiske tilgang til læringsmiljøet, og veksler mellem fx at gå
foran barnet som mesterlærer, gå ved siden af barnet og støtte barnets initiativer, og gå bagved
barnet og skabe rammer og betingelser for kropslige og sansemæssige aktiviteter.
Ja

I nogen grad x

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”
I dagplejen har vi dygtige praktikkere, for hvem det er helt naturligt at veksle mellem at gå foran,
bagved eller ved siden af barnet / børnegruppen. Der er udviklingspotentiale omkring bevidst
didaktisk tilgang til læringsmiljøet, som dagplejen arbejder med gennem udarbejdelse af smttemodeller.

5. Dagplejeren giver opmuntrende bekræftelse ved børns eksperimenterende lege og inspirerer alle
børn, uanset graden af deres kropsmestring, til at søge fysiske udfordringer og afprøve deres
kropslige muligheder.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”
6. Dagplejeren skaber lige adgang til kropslige lege og aktiviteter for alle børn, og er opmærksomme
på fx at bryde med traditionelle kønsroller, så både drenge og piger på en ligeværdig måde kan
deltage i alle aktiviteter.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”

Den fysiske indretning:
7. Den fysiske indretning har fokus på fleksibilitet og mobilitet, sådan at der er mulighed for at
skabe varierede lege- og væresteder for kropslige og sansemæssige aktiviteter, afhængig af alder
og udviklingstrin, såvel inde som ude.
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Ja

I nogen grad x

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”
Den enkelte dagplejers hjem danner rammen for den fysiske indretning og vores dagplejehjem er
mangfoldige.

8. De fysiske rammer inviterer til at eksperimentere med forskellige måder at bruge kroppen på
dagen igennem.
Ja

I nogen grad x

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”
Den enkelte dagplejers hjem danner rammen for de fysiske muligheder, hvorfor det er mangfoldigt og
der veksles ofte mellem forskellige muligheder, som ikke nødvendigvis er tilgængelig dagen igennem.

Ledelse:
9. Ledelsen tydeliggør, i samarbejde med personalet, betydningen af bevægelse for forældrene,
sådan at forældrene har viden og forståelse for den betydning krop, bevægelse og sanser har for
børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og trivsel.
Ja

I nogen grad x

Nej

Kommentar
Dagplejepædagogerne og dagplejerne er bevidste om betydningen af bevægelse i samarbejdet med
forældrene.

Børnefællesskabet:
10. Børnene oplever glæde ved at bruge kroppen
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”
Arbejdsmiljøet har ligeledes fokus på, at børnene kan selv og at den voksne skal give tid og plads til
børnenes mestring og glæde ved at lykkes. Fx det selv at kravle op ad stigen til puslebordet
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11. Børnene lærer at vise respekt for egne og andres kropslige grænser
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”

Kultur, æstetik og fællesskab
Pædagogiske læringsmål for de 0-5-årige børn
1. Læringsmiljøet understøtter, at alle børn indgår i et ligeværdigt og mangfoldigt fællesskab, hvor
de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”

2. Læringsmiljøet understøtter, at alle børn får mangfoldige kulturelle oplevelser både som
tilskuere og aktive deltagere, så deres engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed
stimuleres, og at de får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”

Fysisk indretning
3. Dagtilbuddet er fleksibelt indrettet, så der er muligheder for, at børnene kan konstruere,
eksperimentere, lege, være skabende og kreative og herunder bearbejde kulturelle indtryk samt
egne udtryk.
Ja

I nogen grad x

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”
Den enkelte dagplejers hjem sætter rammerne og de er mangfoldige.
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4. Dagplejeren præsenterer og stiller forskellige materialer og redskaber til rådighed for børnene
og etablerer kulturelle værksteder såvel ude som inde.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”

Personalet
5. Dagplejeren er kulturformidlere og går foran i at præsentere og inddrage børnene i forskellige
kulturelle og kreative indtryk, udtryk og værdier.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”

6. Dagplejeren er anerkendende over for kulturelle forskelligheder og lader alle børns baggrunde
være en del af dagtilbuddets hverdag.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”

Ledelse
7. Dagtilbuddets ledelse understøtter børns mulighed for at opleve og erfare kultur, æstetik og
fællesskab i dagtilbuddets omverden ved at deltage i kulturtilbud og kunstneriske
arrangementer.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Der har været fokus på barnets perspektiv og den pædagogiske begrundelse.
Dagplejepædagogerne har løbende opmærksomhed på traditioner, således dagplejerne har højnet
bevidstheden omkring forskellige aktiviteter og hvordan de kan planlægges og eksekveres.
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8. Dagtilbuddets ledelse understøtter, at dagtilbuddet er åbent over for omverdenen ved fx at
inddrage kulturelle og kreative fagpersoner i dagtilbuddets praksis med henblik på at bringe
viden, kultur og mangfoldighed i spil.
Ja

I nogen grad x

Nej

Kommentar
Dagplejen har haft fokus på dagplejers læring via aktionslæring, som afspejles i børnegruppen
efterfølgende.
Dagplejepædagogerne facilliterer, og er også en del af den pædagogiske praksis ved at være deltagende
og inspirerende.

9. Ledelsen tager initiativ til et gensidigt forpligtende samarbejde med forældre, hvor familiernes
kulturelle forskelle og kreative kompetencer bruges aktivt i læringsmiljøet.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
I dagplejen vægtes den gode overgang fra hjem til dagpleje højt, hvilket danner et godt fundament for
samarbejdet med forældrene.
Dagplejerne er meget opmærksomme på, at inkludere forældrene aktivt i hverdagen.
Dagplejepædagogerne tager initiativ til kontakt-møder og opfølgning på barnets første tid i dagplejen.

Børnefællesskaber
10. Dagplejeren understøtter en inkluderende og anerkendende tilgang til kulturelle og kreative
oplevelser med blik for børnenes udtryk i æstetiske og skabende læreprocesser.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”

11. Dagplejeren understøtter ligeværdig dialog og samspil ved at sikre deltagelsesmuligheder for alle
børn uanset baggrund.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”
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Natur, udeliv og science
Pædagogiske læringsmål for de 0-5-årige børn
1. Læringsmiljøet understøtter, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som stimulerer og
udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturtyper, naturfænomener og levende
organismer, samt en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”
Vi har naturdagplejere og der er fokus på, at alle børn skal ud hver dag.
2. Læringsmiljøet understøtter, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i
deres omverden, og således får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og
sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”

Dagplejeren betydning
3. Dagplejeren er nysgerrig på børns nysgerrighed, med fokus på børns undring og optagethed og
som deltager aktivt i fælles udforskning.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”

Ledelse og organisation
4. Ledelsen faciliterer og styrer således at facetter af temaet bliver inddraget - både natur, udeliv og
science, samt skaber betingelser for organisering af børnene i små grupper.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
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Dagplejepædagogerne giver råd og vejledning til alle dagplejere og har fokus på at facillitere emnet.

Forældreinddragelse
5. Forældrene involveres aktivt i natur og udeliv som læringsrum på lige fod med inderummet.
Ja

I nogen grad x

Nej

Kommentar
Dagplejerne er opmærksomme på, at forældrene kender dagplejers pædagogiske praksis og
muligheder både ude, som inde.

De fysiske rum
6. Inde- og uderum og dets materialer er indrettet således, at det er alsidigt og udfordrende og
appellerer til fordybelse, bevægelse, eksperimenteren og farlige lege.
Ja

I nogen grad x

Nej

Kommentar
Den enkelte dagplejers hjem danner rammen for de fysiske muligheder, hvorfor det er mangfoldigt og
der veksles ofte mellem forskellige muligheder, som ikke nødvendigvis er tilgængelig dagen igennem.

Sproglig- og matematisk opmærksomhed
7. Kommunikationen har fokus på åbne og produktive spørgsmål, samt på børnenes spørgsmål som
afsæt for fælles udforskning og erfaringsdannelse.
Ja

I nogen grad x

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”
Vi er med i forskningsprojektet vi: ”Vi lære sprog i vuggestuen og dagplejen” som netop er i sin
afsluttende fase. 1/3 af alle dagplejerne har deltaget i projektet, hvorfor vi er spændte på
forskningsresultatet og hvordan vi kan implementere de gode erfaringer og viden i hele dagplejen.
efterfølgende.
Vi er særligt på udkig efter systematikken, dokumentationen og hvilke aktiviteter som virker.
Børnefællesskaber
8. Børnenes deltagelsesmuligheder udvides i en udelivspraksis med plads til aktiv udfoldelse og
dannelse af nye fællesskaber på tværs af alder, køn, kultur og interesser.
Ja x

I nogen grad

Nej
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Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”

Social udvikling
Pædagogiske læringsmål for de 0-5-årige børn
1. Læringsmiljøet understøtter, at alle børn trives og oplever at høre til i sociale fællesskaber, hvor
forskellighed ses som en resurse.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”
Særligt ICDP

2. Læringsmiljøet understøtter, at alle børn udvikler empati og relationer, der bidrager til
demokratisk dannelse.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”

Personale
3. Dagplejeren har opmærksomhed på, at børn oplever at høre til i et fællesskab
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”

4. Dagplejeren bidrager til, at børns forskellige perspektiver og resurser aktivt inddrages i
hverdagens samvær, lege, aktiviteter og rutiner
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”
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5. Dagplejeren sikre, at børn inddrages og oplever medbestemmelse og indflydelse på egen hverdag
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”

6. Dagplejeren skal sikre, at hverdagen er organiseret, så den rummer både børne- og
vokseninitierede lege, samvær og aktiviteter.
Ja

x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”

Ledelse
7. Dagtilbuddets ledelse understøtter, at det pædagogiske personale stiller spørgsmål til hinandens
praksis, med henblik på at kvalificere arbejdet med børns sociale læring og udvikling
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Dagplejepædagogerne understøtter en reflekterende praksis, hvor vi tør se på egen og kollegaers
praksis.
ICDP er et centralt værktøj i samspil med SMTTE-modeller, og collager.
Middagsstunden i legestuen anvendes ofte til formålet, men der er udviklingspotentiale.

8. Dagtilbuddets ledelse understøtter det pædagogiske personales læring i praksis og vægter
løbende dokumentation og refleksion, der har fokus på udvikling af et social lærende og
udviklende børnemiljø.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik” og Empowerment uddannelsen.

Fysisk indretning
9. Dagtilbuddet er indrettet, så børn har mulighed for at lege på forskellige måder, ud fra deres
interesser og perspektiver. Herunder med en mangfoldighed af digitale redskaber.
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Ja

I nogen grad

Nej x

Kommentar
Vi har netop påbegyndt vores digitale kursus forløb for KTO midler, som opkvalificerer dagplejernes
kompetencer indenfor digitale muligheder i dagplejen.

10. Dagtilbuddet er indrettet, så børn har mulighed for at finde sammen i leg både inde og ude.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”
Børnene kan ikke vælge frit gennem hele dagen, da aldersgruppen altid skal være under opsyn af
dagplejer, hvorfor dagplejer sætter rammerne, som ofte afspejles i årstiden, børnenes alder, interesser
/ optagethed og selvfølgelig, således børnenes basale behov dækkes ( søvn, kost, motion og glæde).

Børnefællesskaber.
11. Dagtilbuddet skaber mulighed for børns deltagelse i små og større fællesskaber, både i selve
dagtilbuddet og i det omkringliggende samfund.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Dagplejepædagogerne facillitere samarbejde med det omkring liggende samfund og vi har dagplejere
som er initiativrige og lokalforankrede.

12. Den pædagogisk læreplan beskriver relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og mål, der
opstilles og iværksættes for børn med særlige behov.
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Jf. Læreplanen og ”Den skabende pædagogik”
Dagplejepædagogerne understøtter og der arbejdes tværfagligt med relevante samarbejdsparter.

13. Er forældrebestyrelsen inddraget i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den
pædagogiske læreplan?
Ja x

I nogen grad

Nej
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Kommentar
Fokus har været på Empowerment uddannelsen og ”Den skabende pædagogik” og ikke direkte på
læreplanen. Særligt er der inddraget omkring prioriteringen af ICDP, sprogprojekt og
dagplejepædagogernes muligheder for at facillitere og understøtte dagplejernes pædagogiske praksis –
herunder også forældresamarbejdet.

8.2 Børnenes trivsel
1. Hvilket redskab vurderer dagplejeren børnenes trivsel med?
Navn på redskabet

Jeg vurderer ikke børnenes trivsel på baggrund af
nedskrevne kvalitetskriterier.

Empowerment uddannelsen havde indarbejdet
en udviklingsplan, som vurderingsredskab, men
denne har vist sig vanskelig, at implementere og
få til at virke i praksis efter hensigten, hvorfor
værktøjet ikke længere anvendes.

Den enkelte dagplejer vurderer ud fra erfaring,
hvorimod dagplejepædagogerne vurdere ud fra
samspilstemaerne jf. ICDP og udviklingsplanens
spørgsmål som ramme.

Vi er derfor nysgerrige på, hvordan TOPI kan
tilpasses dagplejen.

Hvis der ikke anvendes et redskab med kvalitetskriterier for børnenes trivsel, anbefales det, at du anvender
materialer som fx TOPI – et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing. TOPI er frit
tilgængeligt på : http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Tvaergaaendeindsatser/Tidlig-opsporing-og-indsats/Trivselsskemaer

2. Hvor ofte vurderer dagplejeren børnenes trivsel?
Aldrig

1 gang/år

2 gange/år

Mere end 2 gange/år
x

Kommentar
Børnenes trivsel drøftes næsten altid, når dagplejepædagogen er på tilsyn, men det er ikke
systematiseret og dokumenteret.
Det er mangfoldigt.
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3. Hvordan handler dagplejeren på sine trivselsvurderinger? (sæt kryds)
Resultatet er
tilfredsstillende.
Jeg gør ikke noget.

Jeg har brug for
hjælp til at
undersøge,
analysere og lave
handleplaner i
forhold til de børn,
der ikke trives.

x

Jeg undersøger og
analyserer de
udfordringer
børnene er i, i
samarbejde med
forældrene

X

x

Jeg laver en plan
på baggrund af
mine analyser.

x

Jeg sætter
handling i gang på
baggrund af
observationer,
analyser og
handleplaner

x

4. Hvordan arbejder dagplejeren støttende og forebyggende i forhold til børn med særlig behov5?
Der er lavet en handleplan for
barnet, som barnets hverdag
tilrettelægges efter

Der er lavet en handleplan for barnet, og disse tiltag er, så vidt det er
muligt, indarbejdet i dagplejens generelle og daglige praksis

Vi har arbejdet meget målrettet med SMTTE-modeller og en stor del af
dagplejerne kan selv udarbejde SMTTE-modeller, som de deler med
forældrene omkring børnenes trivsel og udvikling.
Dagplejepædagogerne udarbejder også handleplaner, hvis der er
behov for det.

8.3 Sprogvurderinger
1. Har du børn i dagplejen, som er fyldt 3 år?
Ja - det drejer sig om ganske får børn og altid i
samarbejde med psykologen og forældrene.

5

Nej

Definition
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Hvis barnet er i dagplejen som 3 årig, så er der udarbejdet et kompetencehjul, hvor i der er foretaget en
sprogvurdering.
2. Hvad viser kompetencehjulet vedrørende sprog?
Alderssvarende sproglig
udvikling

Behov for en fokuseret
indsats

Behov for en særlig
indsats

Tosprogede børn
som vurderes at have
behov for opfølgning

8.4 Overgange/sammenhæng mellem hjem/dagpleje, dagpleje/dagpleje og
dagpleje/dagtilbud
1. Er der udarbejdet en ensartet ramme for overgangsarbejdets form og indhold i samarbejdet mellem
hjem/dagpleje, dagpleje/dagpleje og dagpleje/dagtilbud?
Ja x

Nej

2. Inddrages rammen for overgangsarbejdets form og indhold i tilrettelæggelsen af samarbejdet mellem
hjem/dagpleje, dagpleje/dagpleje og dagpleje/dagtilbud?
Ja x

I nogen grad

Nej

Kommentar
Vi har prioriteret overgangen fra hjem / dagpleje, Dagpleje / dagpleje.
Lige nu er dagplejepædagogerne i gang med at følge op på samarbejdet mellem dagpleje / dagtilbud.
Forældrebestyrelsen er inddraget i denne prioritering.

8.5 Forældresamarbejde
1. Der fast daglig kontakt til alle forældre.
Altid x

Jævnligt

Sjældent
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Kommentar
De fleste forældre kommer i dagplejen, hvorfor der er direkte kontakt til forældrene. Det er dog ikke
alle forældre, som er ligeligt repræsenteret. Det afhænger typisk af forældrenes arbejde og praktiske
hverdag om det er mor, far eller anden person som henter / bringer barnet. Der er også kontakt via
INFOBA, sms og telefonopkald.

2. Dagplejer reflekter over samarbejdet og inddrager forældrenes perspektiv
Altid x

Jævnligt

Sjældent

Kommentar
Til kontaktmødet afstemmes forventninger og det giver et godt fundament og dagplejerne vil gerne
forældresamarbejdet. Dagplejepædagogerne facillitere samarbejdet og deltager altid i kontaktmøderne
og efter ca. 3 mdr. følger dagplejepædagogen op med en opringning til forældrene, for at høre hvordan
det går og fortælle lidt om barnets opstart.

3. Opgave og rollefordelingen mellem dagplejeren og forældrene er afstemt.
Altid x

Jævnligt

Sjældent

Kommentar
Jf. prioriteringen af kontaktmøder og grundighed i visitationsprocessen, hvor visitator er opmærksom
på, at lytte til forældrenes behov og ønsker.

4. Der er respekt for forældrenes kultur, værdier og synspunkter.
Altid/næsten altid x

Jævnligt

Sjældent

Kommentar
Det sikre dagplejepædagogen ved at deltage i kontaktmøde og følge op efterfølgende.
I visitationen udvises hensyn og respekt for forældrenes kultur, værdier og synspunkter.

5. Forældrene kan deltage i dagplejens hverdagsliv, og der er dialoger mellem dagplejer og forældre om
mål og aktiviteter
Næsten altid

Jævnligt

Sjældent

Kommentar
Dagplejerne er meget åbne overfor forældrene, men det er en balance, med udgangspunkt i barnets /
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børnenes behov.
Alle dagplejere dokumenterer i varierende omfang via SMTTE-modeller, collager og konkrete objekter.

6. Forældrene får forklaringer på, hvordan dagplejen arbejder med at indfri målene, fx fra læreplanerne,
og støtte til hvordan de kan arbejde med trivsel, læring og udvikling derhjemme
Næsten altid x

Jævnligt

Sjældent

Kommentar
Alle dagplejere dokumenterer i varierende omfang via SMTTE-modeller, collager og konkrete objekter.
Det er varierende hvordan dagplejer støtter forældrene.
Dagplejepædagogerne støtter og vejleder forældrene ved behov og hvis forældrene efterspørger. Til
kontaktmødet opfordres forældrene til at ringe til kontoret, hvis de oplever at have spørgsmål eller
andet som de gerne vil vende med dagplejepædagogen.
Vi oplever forældrene har tillid til at kontakte dagplejepædagogen. Dagplejepædagogerne kontakter
også gerne forældrene, hvis der er behov for det og sammen findes løsninger fremadrettet. Det kan
være ved gæsteplacering eller hvis der er observeret noget ved tilsynsbesøg.
Tilsynsrapporterne er ligeledes tilgået forældrene via INFOBA indtil nu.
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8.8 Opsummering på aftaler om udviklingspunkter til kommende tilsynsmøder i de
næste mange år 
Evaluering af læreplan, herunder særligt fokus på implementering af ændret lovgivning
Læringsmiljøer
Implementering af ”Vi lære sprog i vuggestue og dagpleje” projektet
Fastholde ICDP – særligt samspilstemaerne.
Didaktiske overvejelser og refleksion udvikles fortsat via SMTTE-modeller
Værktøj / metode til trivselsvurdering af børn i dagplejen
Digital dannelse

8.9 Løbende opfølgning på udviklingspunkter
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9. Underskrift
Dato:
Dagplejer:
Leder:

Dato:
Tilsynsførende:
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