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Indledning 
I perioden fra april til august 2018 er der ført anmeldt tilsyn i tretten kommunale dagtilbud incl. 

dagplejen i henhold til ny ramme for tilsyn i Vesthimmerlands Kommune, som blev vedtaget den 14. 

august 2018. Tilsynene har således også været en afprøvning af det nye tilsynsmateriale.  

Rapporten omhandler syv børnehaver, fem aldersintegrerede institutioner samt dagplejen, og findes på 

www.vesthimmerland.dk. 

Hovedkonklusioner  

Højt fagligt niveau 

På baggrund af tilsynsmaterialet kan man udlede, at læringsmiljøet har en god kvalitet, idet der generelt 

arbejdes på et højt fagligt niveau i alle tretten dagtilbud. Kompetencehjulet viser, at der også er en fin 

resultatkvalitet, da børnene generelt har alderssvarende kompetencer på fem ud af de seks 

læreplanstemaer. Der er en tendens til at dagtilbuddene ligger lidt under hvad man gennemsnitlig kan 

forvente af en 4 årig på læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab, vedrørende musik, sang og 

billedsprog. Det er dog en national tendens. Det er et fokuspunkt i de institutioner, der ligger under 

gennemsnit. 

Børnenes trivsel 

Langt de fleste dagtilbud har et fælles redskab og dermed et fælles sprog for børnenes trivsel, men det 

vurderes meget forskelligt fra dagtilbud til dagtilbud, og nogle steder på et utydeligt fælles sprog. 

Børnenes trivsel vurderes min. 1-2 gange om året, de fleste steder 2 eller flere gange om året. For at 

sikre, at der arbejdes systematisk 3-4 gange om året og med et tydeligt og fælles sprog for trivsel, 

anbefales det, at proceduren kvalificeres. Der er således, på initiativ af både dagtilbud og forvaltning, 

igangsat et projekt, hvor tre dagtilbud og dagplejen afprøver  trivselsvurderingsredskabet TOPI.  

Sprogvurderinger 

Det er meget forskelligt hvordan og med hvilket redskab, der gennemføres sprogvurderinger på børn i 
alderen omkring tre år i de tretten dagtilbud. For at sikre, at der leves op til lovens krav, samt sikre 
gennemsigtelighed på et centralt element i dagtilbuddene, er der i oplæg til Kvalitetsstrategi for 
dokumentation og evaluering lagt op til, at dagplejen fremadrettet udfylder et kompetencehjul på et barn, 
når det er mellem 2,6 – 2,8 år, hvis der er bekymring for barnets udvikling, og daginstitutioner og LBO’er 
udarbejder et kompetencehjul vedrørende sprog, sociale- og personlig kompetencer og motorik på alle 
børn i alderen 3,3 - 3,5 år. 

Digitalisering 

Der er generelt et potentiale for udvikling i forhold til at anvende teknologi i det pædagogiske arbejde. 
Medarbejderne er dog interesseret i at sætte fokus på området. Der er ønske om kurser og vejledning til 
personalet. Forvaltningen stiller sig til rådighed og har et projekt i gang, hvor alle institutioner på skift 
har digitale legekasser til afprøvning. Daglejen har haft en stor succes med et 
digitaliseringsprojekt/kursusforløb for dagplejerne. 

Skoleudsættelser 

Ca. 3 % af børnene blev skoleudsat i forhold til skoleåret 2018/2019. Dagtilbuddene arbejder på mange 
forskellige måder med skoleudsættelser og vurderer skoleudsættelse ved hjælp af forskellige redskaber. 
For at nedbringe antallet af skoleudsættelser, er der en kvalificeret skoleudsættelsesproces under 
udarbejdelse. Kvalificeringen skal sikre, en skoleudsættelsesprocessen der er mere systematisk og 
eneartet, og begrundet i barnets udvikling. 

http://www.vesthimmerland.dk/
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Personalenormeringer 

Der er i Vesthimmerlands Kommune et 80/20 princip som betyder, at minimum 80 % af personalet skal 
være uddannet pædagog opgjort på timer. Ledelsens timer er inkluderet. Dette princip skal afspejle sig i 
den daglige personalesammensætning. På tilsynstidspunktet var personalesammensætningen 75/25. 
Der er generel opmærksomhed på at ansætte pædagoger ved fremtidige ansættelser. 

Evaluering 

Der er stor forskel på hvor meget Kompetencehjulet inddrages i det pædagogiske arbejde i 
daginstitutionerne, men det er et fokuspunkt i alle dagtilbud. Der er generelt stor interesse for det, og for 
at få mere viden og inspiration til hvordan hjulet kan bruges og inddrages i det daglige pædagogiske 
arbejde og i samarbejde med forældrene. For at understøtte dagtilbuddene i få kompetencehjulet 
implementeret, er der fra forvaltningens side iværksat kursus for superbrugerne i kompetencehjulets 
SMART-modul. 

1. Formålet med tilsynet 
Formålet med tilsynet i Vesthimmerlands kommune er at sikre, at de mål og rammer, som 
kommunalbestyrelsen har fastsat efter dagtilbudslovens § 3, efterleves i den pædagogiske praksis i 
dagtilbuddene. 

 

 

 

Tilsynet skal ses som led i kommunalbestyrelsens forpligtigelse til at sikre og udvikle kvaliteten på 
dagtilbudsområdet, dels generelt for alle dagtilbud i kommunen og dels som et led i udviklingen af 
enkelte dagtilbud i kommunen. 

Der skal føres tilsyn med alle dagtilbud med kommunal finansiering. 

2. 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 dagtilbud, dagplejepædagogerne, konsulenten på dagtilbudsområdet samt lederen af Staben i 
Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Rammerne for tilsynet er udarbejdet med udgangspunkt i 
redskabet ”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: 

3.1 Elementer der føres tilsyn med 

Der skal føres tilsyn med dagtilbuddenes egnethed i forhold til en række elementer, der har betydning 

for tilbuddets målgruppe.  

 3.2 Pædagogisk tilsyn 

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

§ 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. 

http://www.vesthimmerland.dk/
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- Pædagogiske læreplaner 

- Sprogvurderinger 

- Børnenes trivsel 

- Børn med særlige behov 

- Forældresamarbejde 

- Overgang/sammenhæng mellem hjem, dagtilbud, skole og fritidstilbud 

- Skoleudsættelser 

- Kommunale målsætninger1 (2022 planen, DBA, Vesthimmerlandsmodellen, inklusionspolitik, 

digitaliseringsstrategi m.fl.) 

- Personalets kvalifikationer (Uddannelse, førstehjælpskurser m.m.) 

Ud over det pædagogiske tilsyn, skal der gennemføres følgende tilsyn: 
- Legepladstilsyn 
- Tilsyn med røgfrie miljøer 
- Brandtilsyn - Nordjyllands Beredskab fører tilsyn én gang om året i alle de dagtilbud de har 

registreret, der er normeret til 50 børn eller flere eller 10 sovende2 
- Sikkerhed (sovestilling, barneseler, sikker transport, legetøj3). Det er dagtilbuddets daglige leder 

som er ansvarlig for sikkerhed. 
- Økonomitilsyn føres af økonomikonsulenterne i Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen4 
- Sundhed og hygiejne. Den daglige leder og personalet i dagtilbuddet er ansvarlig5 

Brugerundersøgelser 

Kommunen gennemfører forældretilfredshedsundersøgelser i de kommunale dagtilbud hver andet år. 
Første gang efteråret 2019. Forældretilfredshedsundersøgelserne kan inddrages i tilsynet. 

3.3 Anmeldt og uanmeldt tilsyn 

Der føres både anmeldt og uanmeldt tilsyn.  

3.4 Frekvens af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg 

Der føres ét anmeldt pædagogisk tilsyn i lige år i alle dagtilbud i kommunen. 

Der føres ét uanmeldt tilsyn i ulige år, og hvis der er behov for opfølgning på et anmeldt tilsynsbesøg. 
Vesthimmerlands kommune kan desuden træffe beslutning om at føre uanmeldt tilsyn, hvis andre 
forhold tilsiger dette. 

3.5 Tilsynsgrundlag 

Tilsynet tager udgangspunkt i et skriftligt tilsynsmateriale. Materialet skal opfattes som et dynamisk 
redskab, som dagtilbuddet kan arbejde med gennem hele året. 

Tilsynsmaterialet beskriver en kvalitetsramme, som skal sikre, at tilsynet bliver ensartet i alle dagtilbud 
og baseret på viden. Kvalitetsrammen er baseret på viden om hvad der virker i praksis, der er hentet dels 

                                                             

1 Gælder kun kommunale dagtilbud. 
2 Både private og kommunale. 
3 Se Sundhedsstyrelsen anbefalinger i publikationen ”Hygiejne i daginstitutioner”, 

http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/9D04CF32EC89412D9C602154FF652E3D.ashx 
4 Gælde kun for de kommunale dagtilbud 
5 Se ”Hygiejne politik for Vesthimmerlands Kommune, juni 2017 

http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/9D04CF32EC89412D9C602154FF652E3D.ashx
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fra den styrkede pædagogiske læreplan, kommunes egne retningslinjer for kvalitet i overgange samt fra 
forskningsbaseret viden om forældresamarbejde.   

Materialet er et dialogredskab, der både kan anvendes som et selvevalueringsredskab og som grundlag 
for et tilsynsmøde. 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 

Inklusionspolitikken6.  

Der føres endvidere tilsyn med hvordan dagtilbuddet arbejder med ”Fri for mopperi”, ICDP og 

kvalitetsvurderingsredskabet Kompetencehjulet, som det er obligatorisk for dagtilbuddene at anvende.  

Med Kompetencehjulet kan personalet vurdere børnenes kompetencer (resultatkvaliteten) i forhold til 

de seks læreplanstemaer. Data fra kompetencehjulet inddrages i tilsynet. Der er ikke krav om, at de 

private dagtilbud skal anvende disse redskaber. 

Dagtilbuddet kan anvende materialet som et dialogredskab løbende. Mindst én gang om året, gennemgås 
og drøftes materialet i fællesskab af medarbejdere og leder. 

Tilsynet foregår i dagtilbuddet, som et møde mellem den daglige leder af dagtilbuddet og den 
tilsynsførende. Herud over kan souschefen, en medarbejderrepræsentant og/eller en 
forældrerepræsentant deltage.   

Der afsættes 2 timer til mødet, som indledes med en besigtigelse af de fysiske rammer. 

På det uanmeldte tilsyn følges der op på fokuspunkter i det anmeldte tilsyn. 

3.6 Opfølgning på tilsynet 

Der følges op på det forrige tilsyn ved hvert tilsynsmøde. Tilsynsmødet 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 lederen af dagtilbuddet og den tilsynsførende. 

Hvis der er kritisable forhold i dagtilbuddet, kan det berettige, at tilsynet snarest følges op og 
intensiveres i en periode.  

3.7 Ensartet praksis for tilsyn i private og kommunale dagtilbud. 

Tilsynet føres på samme måde i private og kommunale dagtilbud. 

3.8 Uvildighed 

For at sikre et uvildigt tilsyn i dagtilbuddet, er der udarbejdet en fælles kvalitetsramme, som gælder for 
både de private og kommunale dagtilbud. 

3.9 Den tilsynsførendes opgaver 

Det er den tilsynsførendes opgave,  

1. at aftale et tilsynsmøde med dagtilbuddet senest 4 uger før tilsynet. 

                                                             

6 Gælder kun for de kommunale dagtilbud. 
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2. at fremsendelse det datamateriale, skal anvendes i tilsynsbesøget som forvaltningen har adgang 
til fx data fra kompetencehjulet. 

3. at forholde sig til, om kvaliteten af dagtilbuddets læreplan lever op til lovens krav inden 
tilsynsmødet. 

4. at sikre, at dagtilbuddet har tilsynsmaterialet, og at det er opdateret. 
5. at vejlede dagtilbuddet i at anvende tilsynsmaterialet. 
6. at gennemgå tilsynsmaterialet, med særlige fokus på de udviklingspunkter der arbejdes med i 

dagtilbuddet.  
7. at give dagtilbuddet sparring og vejledning, i forhold til de elementer der føres tilsyn med. 
8. at opsummere de udviklingsområder, som dagtilbuddet skal arbejde med på baggrund af aftaler 

der laves på tilsynsmødet. 
9. at sikre, der bliver fuldt op på de aftaler der laves på tilsynsbesøget, indenfor en fornuftig 

tidsramme, senest på næste tilsynsbesøg. 
10. at udarbejde en fælles tilsynsrapport for vuggestuer og børnehaver, der forelægges børne- og 

familieudvalget, og offentliggøres på www.vesthimmerland.dk. 
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1. Legepladstilsyn7 
Alle dagtilbud har haft eller har planlagt et legepladstilsyn indenfor det seneste år. Alle 
udendørsområder hos dagplejerne er godkendt ved ansættelsen. Hvis der foretages ændringer af 
udendørsområder foretages der en ny godkendelse. 

I ti ud af tolv dagtilbud og i dagplejen undergår legepladsen en rutinemæssig daglig inspektion i forhold 
til åbenlyse fejl og farer som f.eks. løse skruer, søm og skarpe genstande.  

2. Tilsyn med røgfrie miljøer  
Alle dagtilbud overholder reglerne om røgfri miljøer i lov om røgfri miljø, lov nr. 512 af 06/06 2007. 

3. Indhentelse af børneattester 
Der er indhentet børneattest på alle de personer der er ansat eller beskæftiget i dagtilbuddet, og som er i 
direkte kontakt med børn under 15 år. 

4. Persondataforordningen 
Alle dagtilbud efterlever persondataforordningens bestemmelser jf. forældrenes tilladelser og lovens 

bestemmelser. 

5. Pædagogisk tilsyn 

5.1 den pædagogiske læreplan 

Det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet er tilrettelagt, så det tager højde for børn i udsatte 
positioner, så deres trivsel, læring, udvikling og dannelse understøttes. Kun to dagtilbud svarer i nogen 
grad og en enkelt svarer nej.  

Forældrebestyrelsen inddrages i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen på den pædagogiske 
læreplan i fire institutioner, i nogen grad på seks, og på to institutioner er de ikke inddraget. 

 5.2 Alsidig personlig udvikling 

Den fysiske indretning. 

Det fysiske miljø er opbygget og indrettet, så det det stimulere og invitere til leg, til udforskning af 
omgivelserne, og til såvel fysisk aktivitet som fordybelse. Den fysiske indrettet muliggør kontinuitet i 
længerevarende lege og andre aktiviteter. 

I fire af dagtilbuddene opfyldes det dog kun i nogen grad. I en institution er der flere børn end der er 
plads til både i vuggestue og børnehave. Der bygges til institutionen. Byggeriet påbegyndes i efteråret 
2018. Et andet sted mangler personalet indendørsrum til fordybelse, men der er fokus på at udnytte 
pladsen så godt som muligt og tænke kreativt. I et dagtilbud arbejder man med det udendørs læringsrum 
i et 3-årsprojekt. I dagplejen er den fysiske indretninger også kun i nogen grad fleksibel. I mange 
dagplejehjem er der ikke fysisk plads, men heller ikke behov for så mange forskelligartede 
læringsmiljøer på samme tid.  

 

                                                             

7 Vesthimmerlands kommunes ejendomscenter i Teknisk forvaltning fører tilsyn med legepladserne i de kommunale dagtilbud én gang om året. 
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Det pædagogiske personale. 

Det pædagogiske personale har etableret læringsmiljøer, så der både tages hensyn til det enkelte barn og 
til hele børnefællesskabet. Det pædagogiske personale fremstår som positive rollemodeller, der 
understøtter alle børn i engageret deltagelse i aktiviteter. 

 
Børnefællesskaber. 

Samspillet i dagtilbuddets børnefællesskaber er præget af tryghed, åbenhed og nysgerrighed. 
Børnefællesskabet i dagtilbuddene 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, på tværs af alder, køn, sociale- og kulturelle kategorier. I et enkelt dagtilbud 
sker det kun i nogen grad. 

Ledelse. 

Ledelsen i dagtilbuddene er præget af en åben, ansvarlig og faglig forvaltning, og ledelsen i 
dagtilbuddene skaber betingelser for et ligeværdigt samarbejde mellem det pædagogiske personale, 
forældre og den kommunale forvaltning. I et enkelt dagtilbud er kommunikationen i personalegruppen 
et fokuspunkt. 

5.2 Kommunikation og sprog 

Det pædagogiske personale 

Det pædagogiske personale har viden om og kompetencer til at fremme børns kommunikation og sprog, 
herunder viden om sprogstrategier, tidlig skriftsprog, fysisk sprogmiljø, to-sprogede etc.  

Personalet i dagtilbuddene 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. 

Dagtilbuddene understøtter, at alle børn uanset baggrund får mulighed for at indgå i ligeværdige 
dialoger, samspil og lege med pædagogisk personale og børn. 

Personalet i dagtilbuddene har fokus på og arbejder med sprogstrategier, tidlig skriftsprog, det fysiske 
sprogmiljø og to-sprogede etc. 

Mange ledere har overvejelser om hvordan de kan sikre, at det pædagogiske personale kontinuerligt har 
viden om og kompetencer til at fremme børns kommunikation og sprog. Talehørekonsulenterne har 
således igangsat et e-læringskursus NEBULA i efteråret 2018, som ni dagtilbud har tilmeldt sig. Herud 
over tilbyder talehørekonsulenterne alle sprogpædagogerne at deltage i Sprognetværket fire gange om 
året. 

Vuggestuer og dagplejen i Vesthimmerlands Kommune er i projektet ”Vi lære sprog i vuggestuen og 
dagplejen”. Personalet oplever det som en succes, og der er i mange dagtilbud et ønske om at konceptet 
også implementeres  i børnehaven. Der kommer en rapport med det formelle resultat af projektet i 
efteråret 2018. 

Dagplejerne har i nogen grad viden om og kompetencer til at fremme børns kommunikation og sprog, 
samt bevidsthed i forhold til at være sproglige rollemodeller, og skaber et rigt og nuanceret sprogmiljø 
med udgangspunkt i børns leg og det børnene er optaget af. Der er således et udviklingspotentiale her, 
som der arbejdes med. En del af dagplejerne er med i sprogprojektet ”Vi lære sprog i vuggestue og 
dagpleje”. Sprog er et fokuspunkt og konceptet ønskes derfor udbredt til alle dagplejere i 2019. 
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Pædagogisk ledelse 

Ledelsen tager ansvar for at det pædagogiske personale besidder viden og konkrete kompetencer til at 
kvalificere det sproglige læringsmiljø og til at inspirere og inddrage forældre. I en institution har man 
haft sprogværksted for forældre, det var en succes, som der opfordres til at gentage. 

Ledelsen i dagtilbuddene understøtter og kvalificerer faglige didaktiske refleksioner hos det 
pædagogiske personale via facilitering, sparring og løbende metodeudvikling i sprogpædagogiske 
aktiviteter. Et sted foregår det i nogen grad. 

Fysiske læringsrum 

Dagtilbuddet er fysisk indrettet, så det pædagogiske personale har adgang til indendørs- og udendørs 
læringsrum i varierende størrelser for at kunne lave sprogunderstøttende aktiviteter i smågrupper. Fem 
institutioner ønsker flere rum til fordybelse, men finder kreative løsninger. Dagtilbuddene er fysisk 
indrettet med materialer og æstetisk udsmykning, der pirrer til børns sproglige nysgerrighed og fantasi. I 
en enkelt er det i nogen grad. 

5.3 Krop, sanser og bevægelse 

Det pædagogiske personale 

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

Det pædagogiske personale er bevidste om deres 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. Der arbejdes i 
dagplejen med at blive mere bevidst om den didaktiske tilgang til læringsmiljøet. 

Det pædagogiske personale 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. Det pædagogiske personale skaber  endvidere 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.’ 

De institutioner der er DGI certificeret har en bevægelsespolitik og handleplan for arbejdet med krop, 
sanser og bevægelse.  

Den fysiske indretning: 
Den fysiske indretning fleksibel og mobil, 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. I et dagtilbud er de indendørs muligheder kun i nogen grad fleksible og mobile. Dagplejens hjem 
danner rammen for den fysiske indretning, og vores dagplejehjem er mangfoldige. 

Ledelse: 
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. I to dagtilbud sker det i nogen grad. 

Børnefællesskabet 
Børnene lærer at vise respekt for egne og andres kropslige grænser. Alle dagtilbud arbejder med Fri for 
mopperi. 
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5.4 Kultur, æstetik og fællesskab 

Fysisk indretning 

Dagtilbuddene er fleksible indrettet, så der er muligheder for, at børnene kan konstruere, 
eksperimentere, lege, være skabende, kreative og bearbejde kulturelle indtryk samt egne udtryk. 
Dagtilbuddene præsenterer og stiller endvidere forskellige materialer og redskaber til rådighed for 
børnene, og etablerer kulturelle værksteder såvel ude som inde.  

I fem dagtilbud lever den fysiske indretning i nogen grad op til ovenstående. Et enkelt dagtilbud har 
udfordringer med et træværksted, andre har udfordringer med den indendørs indretning generelt. 

Personalet 
Personalet er kulturformidlere, og går foran i at præsentere og inddrage børnene i forskellige kulturelle 
og kreative indtryk, udtryk og værdier. Et enkelt sted vurderes det til at være i nogen grad. Personalet er 
anerkendende over for kulturelle forskelligheder og lader alle børns baggrunde være en del af 
dagtilbuddets hverdag. 

Ledelse 
Dagtilbuddenes ledelse understøtter børns mulighed for at opleve og erfare kultur, æstetik og fællesskab 
i dagtilbuddets omverden ved at deltage i kulturtilbud og kunstneriske arrangementer. Endvidere 
understøtter den, 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. 

Ledelsen tager initiativ til et gensidigt forpligtende samarbejde med forældre, hvor familiernes kulturelle 
forskelle og kreative kompetencer bruges aktivt i læringsmiljøet. Seks dagtilbud understøtter i nogen 
grad dette. Et par steder vurderer dagtilbuddene, at de kan blive bedre til at bruge forældrenes kulturelle 
forskelle og kompetencer aktivt i læringsmiljøet. Et sted er der potentiale for at styrke personalet i at 
være kulturformidlere. Dagplejen understøtter i nogen grad, at dagtilbuddene 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. 

Børnefællesskaber 
Dagtilbuddene understøtter en inkluderende og anerkendende tilgang til kulturelle og kreative 
oplevelser med blik for børnenes udtryk i æstetiske og skabende læreprocesser. Et sted er man 
opmærksomme på at få inddraget forældregruppen. 

5.5 Natur, udeliv og science 

Pædagogens betydning 

Pædagogerne er nysgerrige på børns nysgerrighed, med fokus på børns undring og optagethed, og 
deltager aktivt i fælles udforskning. 

Ledelse og organisation 

Ledelsen faciliterer og styrer således, at facetter af temaet natur, udeliv og science bliver inddraget, og 
skaber betingelser for organisering af børnene i små grupper. Et sted dog kun i nogen grad. 

Forældreinddragelse 

Forældrene involveres aktivt i natur og udeliv som læringsrum på lige fod med inderummet i seks 
dagtilbud. I seks andre er det i nogen grad, og i et dagtilbud gør de det ikke. 

De fysiske rum 
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I de fleste dagtilbud er inde- og uderum og dets materialer indrettet således, at det er alsidigt, 
udfordrende og appellerer til fordybelse, bevægelse, eksperimenteren og farlige lege. I et par dagtilbud 
vurderes det at være i nogen grad. 

5.6 Social udvikling 

Personale 

Det pædagogiske personale er opmærksomt på, at alle børn oplever at høre til i et fællesskab, og  det 
pædagogiske personale bidrager til, at børns forskellige perspektiver og resurser aktivt inddrages i 
hverdagens samvær, lege, aktiviteter og rutiner. 

Det pædagogiske personale sikre, at børnene inddrages og oplever medbestemmelse og indflydelse på 
egen hverdag. Et enkelt sted i nogen grad. Og det pædagogiske personale sikre, at hverdagen er 
organiseret, så den rummer både børne- og vokseninitierede lege, samvær og aktiviteter. 

Ledelse 

Dagtilbuddenes ledelse understøtter, at det pædagogiske personale stiller spørgsmål til hinandens 
praksis, med henblik på at kvalificere arbejdet med børns sociale læring og udvikling. Endvidere 
understøtter den det pædagogiske personales læring i praksis, og den vægter løbende dokumentation og 
refleksion, der har fokus på udvikling af et social lærende og udviklende børnemiljø. To dagtilbud svarer, 
at de kan blive bedre.  

Børnefællesskaber. 

Dagtilbuddene skaber mulighed for børns deltagelse i små og større fællesskaber, både i selve 
dagtilbuddene og i det omkringliggende samfund. Et dagtilbud svarere, at de ikke er så gode til at 
inddrage det omkringliggende samfund. 

5.7 Børns trivsel 

For at sikre, en tidlig opsporing af børn i udsatte positioner anbefales det, at der arbejdes systematisk og 

med et fællessprog for trivsel. Langt de fleste dagtilbud har et fælles redskab og dermed et fælles sprog 

for børnenes trivsel. Følgende redskaber nævnes: børnelinialen, børnemiljøvurderinger, grøn/gul/rød 

trivselsskema, ICDP relationscirkel, kompetencehjulet, spørgeskema til forældre, videooptagelse, TRADS, 

børnesamtaler, SPU, LP, SMTTE samt forsøg med trivselsredskabet TOPI. Enkle dagtilbud vurderer ikke 

børnenes trivsel på baggrund af fælles nedskrevne kvalitetskriterier, men tager udgangspunkt i 

erfaringer og kendskab til børnene. fire dagtilbud og dagplejen ønsker eller har allerede planer om at 

afprøve trivselsvurderingsredskabet TOPI. 

Børnenes trivsel vurderes min. 1-2 gange om året, de fleste steder 2 eller flere gange om året. Nogle 
dagtilbud beskriver hvordan de systematisk vurderer børnenes trivsel dagligt eller på stuemøder hver 
14. dag. Trivslen vurderes typisk på stuemøder, personalemøder, og på møder med forældrene. I 
dagplejen vurderes det næsten altid når dagplejepædagogen er på tilsyn. 

Afhængig af trivselsvurderingerne handles der på forskellig vis. Der er opmærksomhed på hvordan den 
gode trivsel kan fastholdes. Hvis børnene er særligt udfordret, konsulteres relevante eksterne 
fagpersoner. Generelt sættes der handling på trivselsvurderingerne på baggrund af undersøgelser, 
analyser og handleplaner. I flere dagtilbud anvendes analyseredskabet LP og planlægnings- og 
udviklingsredskabet SMTTE. 
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For at understøtte, at der arbejdes systematisk 3-4 gange om året og med et fælles sprog for trivsel, er 
der på initiativ af både dagtilbud og forvaltning igangsat et projekt, hvor tre dagtilbud og dagplejen 
afprøver trivselsvurderingsredskabet TOPI. 

5.8 Børn med særlige behov 

I fire dagtilbud laves der en handleplan for barnet, som barnets hverdag tilrettelægges efter. I de øvrige 

dagtilbud laves der en handleplan for barnet, og disse tiltag er, så vidt det er muligt, indarbejdet i 

dagtilbuddets generelle og daglige praksis. For at sikre en kvalitativ inklusion, anbefales det at en 

handleplaner for et barn, så vidt det er muligt, indarbejdes i dagtilbuddets generelle og daglige praksis. 

5.9 Tværfaglige teams 

I hvert skoledistrikt er der etableret tværfaglige teams i henhold til Vesthimmerlandsmodellen8, som 

dels holder møder om generelle pædagogiske temaer og råd- og vejledningssager og møder omkring 

specifikke børn, unge og familier 

Generelle pædagogiske temaer og råd- og vejledningssager 

Der givers følgende udtryk: Det fungerer generelt godt, er givende og giver grobund for godt samarbejde. 

Det er godt, at der er tid til at drøfte pædagogiske temaer og emner. Det er givende når en udfordring 

belyses i et fagligt team. Det er inspirerende at lære fagfolk at kende, det gør det nemmer at åbne sig op 

og diskutere med folk. Det har givet en god sparring i ledergruppen. Der drøftes relevante emner, og det 

er godt at kunne kalde ind til konsultativt forum ude i vores daginstitutioner. De eksterne fagpersoner 

bliver synlige og kendte i huset, det giver tryghed for børn, personale og forældre. De bedste er at 

socialrådgiverne er i vores hus hver 14. dag. Ønsker at psykologerne var det også. 

Der er også udsagn om, at det ikke fungerer optimalt, og kan blive bedre – men ar man er godt på vej. 

Mange giver udtryk for, at der har været meget udskiftning i personale, som gør det svært at få 

oparbejdet et flow i drøftelserne og fremtidsplaner for teamet. Der bruges mange ressourcer hver 

måned. Hvert 2. 3. måned ville være passende. Der har været mange afbud til møderne. 

Møder omkring specifikke børn, unge og familier 

Halvdelen af daginstitutionerne kommer med positive udsagn fx: Der er stor ros fra forældrene, der 

nyder godt af forskellige perspektiver. Der gives også udtryk for, at det skaber bedre kvalitet, når det 

tværfaglige samarbejde er sat i system. Der er stor respekt og anerkendelse for hinandens faglighed. 

Nogen dagtilbud er først lige kommet i gang, andre har ikke haft familiesager eller kun ganske få til 

drøftelse i teamet. En enkelt giver udtryk for, at det giver bedst mening at disse møder holdes i de 

omgivelser som forældrene kommer i (børnehave) og ikke på skoler som det er lagt op til. 

                                                             

8 Se Vesthimmerlandsmodellen på Fokus: https://focus.vesthimmerland.dk/Group/74731/vesthimmerlandsmodellen-
1/Document/74733/dokumenter-1/File/24932/baggrund-og-samlet-modelbeskrivelse/vesthimmerlandsmodellen-juni-
2016/ 

Gælder kun for de kommunale dagtilbud 

 

 

https://focus.vesthimmerland.dk/Group/74731/vesthimmerlandsmodellen-1/Document/74733/dokumenter-1/File/24932/baggrund-og-samlet-modelbeskrivelse/vesthimmerlandsmodellen-juni-2016/
https://focus.vesthimmerland.dk/Group/74731/vesthimmerlandsmodellen-1/Document/74733/dokumenter-1/File/24932/baggrund-og-samlet-modelbeskrivelse/vesthimmerlandsmodellen-juni-2016/
https://focus.vesthimmerland.dk/Group/74731/vesthimmerlandsmodellen-1/Document/74733/dokumenter-1/File/24932/baggrund-og-samlet-modelbeskrivelse/vesthimmerlandsmodellen-juni-2016/
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5.10 Sprogvurderinger 

Der skal gennemføres sprogvurderinger på alle børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, 

hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have 

behov for sprogstimulering. 

I de tolv dagtilbud der er ført tilsyn laves der sprogvurderinger på forskellige måder og med forskellige 

redskaber. Nogle sprogvurderer løbende i tæt samarbejde med talehørekonsulenten, som er i huset en 

gang hver uge. Andre benytter kompetencehjulet ved 4 års alderen, inden skolestart og når det skønnes 

nødvendigt. Dagplejen sprogvurderer børn som er fyldt 3 år i dagplejen, men det drejer sig om få børn og 

altid i samarbejde med psykologen og forældrene. 

Seks dagtilbud vurderer børnenes behov for sprogstimulering på baggrund af egne individuelle 
erfaringer. Seks dagtilbud har fælles evidensbaserede sproglige milepæle som grundlag. Et enkelt sted 
vurderes der på baggrund af fælles nedskrevne erfaringsbaserede sproglige milepæle. To har andre 
måde at vurdere på. Eksempler på vurderingsgrundlag: Kompetencehjulet, TRADS, Den normale 
udvikling for 3.års barnet af Heine Pedersen og udviklingsskema for 3 årige samt familiestyrelsens 
sprogtest. 

Alle dagtilbuddene anvender kompetencehjulet til at sprogvurdere børnene med. Herud over anvendes 
TRADS tre steder og familiestyrelsens sprogvurdering et sted. 

For at sikre, at der er fokus på alle børns sproglige udvikling omkring 3 år, foreslås det i ny 

kvalitetsstrategi for dokumentation og evaluering, at Dagplejen fremadrettet udfylder et kompetencehjul 

på et barn, når det er mellem 2,6 – 2,8 år, hvis der er bekymring for barnets udvikling. Daginstitutioner 

og LBO’er udarbejder et kompetencehjul vedrørende sprog, sociale- og personlig kompetencer og 

motorik på alle børn i alderen 3,3 - 3,5 år. 

Hvis børnene har en alderssvarende sproglig udvikling, arbejdes der fortsat med den generelle sproglige 
understøttelse. Hvis der er behov for fokuseret eller særlig indsats inddrages forældrene og 
talehørekonsulenterne, som kommer regelmæssigt i alle dagtilbuddene. Arbejdet med tosprogede børn 
som har behov for en opfølgning tilrettelægges i samarbejde med talehørekonsulenten og forældre. 
Nogle dagtilbud har en særlig sproggruppe for tosprogede børn. 

5.11 Digitalisering 

Det administrative indsatsområde 

IT anvendes naturligt til at fremme og synliggøre administrative arbejdsopgaver, fx pædagogiske 

læreplaner, planlægning, forberedelse af dagsordner, opfølgning på indsatser etc. Et enkelt sted vurderer 

personalet, at det foregår i nogen grad.  

 

Det kommunikative indsatsområde 

IT anvendes til pædagogisk dokumentation, fx ved at tage billeder af børnenes aktiviteter. 

 

Det pædagogiske indsatsområde 

I forhold til det pædagogiske område er digital teknologi velintegreret i tre dagtilbud, nogenlunde i otte 

dagtilbud og slet ikke i tre dagtilbud på følgende områder: 
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 Digital teknologi er integreret, så det styrker børnenes leg og læring. 

 Digital teknologi er integreret, så det understøtter personalets pædagogiske faglighed. 

 Teknologien anvendes til at fremme kreativitet og nysgerrighed blandt såvel børn og voksne 

 Der er en legende og udforskende tilgang til IT og medier, for at kunne vurdere potentialerne i IT. 

 

Teknologi er et fokusområde i de institutioner, hvor der er potentiale for udvikling. Der er ønske om 

kurser og vejledning til personalet. Forvaltningen stiller sig til rådighed og har et projekt i gang, hvor alle 

institutioner på skift har digitale legekasser til afprøvning . Daglejen har haft en stor succes med et 

digitaliseringsprojekt/kursusforløb for dagplejerne. 

5.12  Overgange/sammenhæng mellem hjem, dagtilbud, skole og fritid 

 

I ni af tolv dagtilbud er der udarbejdet en ensartet ramme for overgangsarbejdets form og indhold i 
samarbejdet mellem hjem/dagtilbud og dagtilbud/dagtilbud. Rammen for overgangsarbejdets form og 
indhold er indarbejdet i tilrettelæggelsen af samarbejdet mellem hjem/dagtilbud og dagtilbud/dagtilbud 
i otte dagtilbud, i nogen grad i et og ikke i tre. 

Dagplejen har prioriteret overgangen fra hjem/dagpleje og dagpleje/dagpleje. Lige nu er 
dagplejepædagogerne i gang med at følge op på samarbejdet mellem dagpleje/dagtilbud. 
Forældrebestyrelserne er inddraget i denne prioritering. 

I fem ud af tolv dagtilbud er der udarbejdet en fælles definition på nøglebegreber som læring, 
skoleparathed og leg som er indarbejdet i samarbejdet på tværs af dagtilbud, skole og fritidstilbud. I syv 
ud af tolv dagtilbud er der udarbejdet lokale retningslinjer/procedurer, der har særligt fokus på at sikre 
overgangen for børn med særlige behov9.  Disse inddrages i overgangene mellem dagtilbud, skole og 
fritidstilbud 

I ti dagtilbud er der udarbejdet en formel plan/årsoversigt i skoledistriktet, der beskriver hvordan 
overgangsforløbet er struktureret og planlagt i overgangene mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud. Den 
formelle plan/årsoversigt i skoledistriktet inddrages i arbejdet med overgangen mellem dagtilbud, skole 
og fritidstilbud. Et sted er det kun i nogen grad, og et enkelt sted slet ikke. 

5.13  Skoleudsættelse 

Ca. 3 % af børnene blev skoleudsat i forhold til skoleåret 2018/2019. 

Skoleudsættelse vurderes p.t. ved hjælp af forskellige redskaber: Kompetencehjul, SPU, Se jeg kan flyve, 
forældrenes bekymring, SPU, barnets personlighedsudvikling set i perspektiv i forhold til skolens 
forventninger til skolestart, trivselsvurdering, CPP, forældrenes beslutning og egen skemaer vedrørende 
skoleparathed. 

Otte ud af tolv dagtilbud udarbejder, i samarbejde med forældrene og eventuelt CPP, en skriftlige 
handleplaner for perioden frem til skolestart for de børn, der ønskes skoleudsat.  

En kvalificering af skoleudsættelsesprocessen er under udarbejdelse. 

 

                                                             

9 Med ”Børn med særlige behov” forstås børn med behov for særlig opmærksomhed og hjælp i en periode i dagligdagen, 
børn med behov for støtte efter dagtilbudsloven samt børn med behov for særlig støtte efter lov om social service 
(serviceloven), jf. lbk. nr. 150 af 16/2 2015 
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5.14  Forældresamarbejde10 

Der gives generelt udtryk for, at de har et velfungerende samarbejde med forældrene. 

I henhold til dagtilbudsaftalen skal forældrebestyrelserne udarbejde principper for samarbejdet mellem 
forældre og dagtilbud. Nogle af forældrebestyrelserne er udfordret i forhold til at udarbejde disse 
principper, og har opfordret personalet i dagtilbuddene til at komme med oplæg til principper. For at 
klæde forældrene på til at udarbejde principperne, tilbydes de kurser, som forvaltningen har planlagt.  

I nogle institutioner arbejdes der på at forbedre samarbejdet med forældre med andet sprog end dansk. 
Der er udfordringer med kommunikation via INFOBA, og finde balancen mellem digitalt og analog 
kommunikation, samt opbakning til forældrearrangementer. I andre har man stor succes med at få to-
kulturelle forældre til at føle sig inkluderet i fællesskabet i daginstitutionen. I en institution hvor man har 
et meget velfungerende samarbejde med to-kulturelle forældre, peger de på, at det er en fordel, at der er 
mange forskellige nationaliteter, for så er deres fælles sprog dansk. I en anden institution hvor 
samarbejdet med de to-kulturelle forældre er velfungerende, er bestyrelsesmedlemmerne rollemodeller 
for de andre forældre i forhold til at sikre, at alle forældre føler sig inkluderede i fællesskabet i 
daginstitutionen. Et sted vil forældrebestyrelsen tilbyde sig som mentorer for de to-kulturelle forældre. I 
en institution har man ideer om at samarbejde med sundhedsplejerskerne og familiekonsulenter om 
overgang til institution og fx kultur omkring børneopdragelse. 

Alle dagtilbud har systematisk kontakt til alle forældre, og personalet overvejer samarbejdet og 

inddrager forældrenes perspektiv på børnenes trivsel, læring og udvikling.  

Opgave og rollefordelingen er afstemt mellem forældre og personalet i dagtilbuddet, og der er respekt 
for forældrenes kultur, værdier og synspunkter. 
 
Forældrene kan næsten altid eller jævnligt deltage i dagtilbuddets hverdagsliv, og er der dialoger mellem 
pædagoger og forældre om mål og aktiviteter. Forældrene får næsten altid eller jævnligt forklaringer på, 
hvordan dagtilbuddet arbejder med at indfri målene, fx fra læreplanerne, og får de støtte til hvordan de 
kan arbejde med trivsel, læring og udvikling derhjemme. 

                                                             

10 ”Barndom og pædagogisk kvalitet i dagtilbud 3”, Danmarks Tænketank for Børns Opvækst og Udviklingsvilkår 2017 
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5.15 Personalets kvalifikationer (uddannelser, kurser eller andre dokumenterede kvalifikationer) 

Dagtilbuddene handler forskelligt i forhold til at opkvalificering af personalet. Nogle vurderer 
kompetencer og opkvalificer efter behov. Andre tilgodeser personalet ønsker efter økonomi og behov. Et 
sted synliggør et årshjul mål som kurser tilrettelægges efter. Det skal give mening og være brugbart for 
personalet, og der gives udtryk for, at det giver størst udbytte hvis alle får samme kursus. 

Planlagte kursusforløb/uddannelser: 

- Kurser for forældrebestyrelsesmedlemmer efteråret 2018 
- Kursus for superbrugere i kompetencehjulets SMART efteråret 2018. 
- To diplommoduler i ledelse i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan i henholdsvis 

efteråret 2018 og foråret 2019 
- 3-dages læringsforløb for faglige fyrtårne i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan 2019 
- 3-dages læringsforløb for dagplejere i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan 2020 

Dagtilbuddene har følgende ønsker til opkvalificering: 

- Personalet mangler kurser i digitalisering og digital læring 
- Ønsker til hjælp til redskaber til arbejdet med to-sprogede og kulturelle børn og familier.  

5.16 Personalenormeringer 

Der er i Vesthimmerlands Kommune et 80/20 princip som betyder, at minimum 80 % af personalet skal 
være uddannet pædagog opgjort på timer. Ledelsens timer er inkluderet. Dette princip skal afspejle sig i 
den daglige personalesammensætning. På tilsynstidspunktet var personalesammensætningen 75/25. 
Der er generel opmærksomhed på at ansætte pædagoger ved fremtidige ansættelser. 

5.17 Evalueringskultur 

Dagtilbuddene skal i henhold til ny Kvalitetsstrategi for dokumentation og evaluering dokumenter ved 
hjælp af Kompetencehjulet. På tilsynet blev Kompetencehjulet drøftet både med hensyn til anvendelse og 
resultatet af den seneste screening af de 4 årige.  

Resultat 

Kompetencehjulene viser at børnene generelt har alderssvarende kompetencer på fem ud af de seks 
læreplanstemaer. Enkelte institutioner ligger også fint på læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab, 
men generelt ligger institutionerne under for hvad man gennemsnitligt kan forvente af en 4 årig. Det er 
en national tendens. De institutioner hvor kultur, æstetik og fællesskab ligger på gennemsnit eller over 
har der været særlig fokus på læreplanstemaet, fx gennem samarbejde med kulturinstitutioner i byen og 
synlige musikinstrumenter i dagtilbuddet. 

Anvendelse af kompetencehjulet 

Der er stor forskel på hvor meget Kompetencehjulet inddrages i det pædagogiske arbejde i 
daginstitutionerne, men det er et fokuspunkt i alle dagtilbud. Der er generelt stor interesse for det, og for 
at få mere viden og inspiration til hvordan hjulet kan bruges og inddrages i det daglige pædagogiske 
arbejde og i samarbejde med forældrene. Der har været stor opbakning til en ERFA dag, hvor viden og 
erfaringer med hjulet blev delt. Lederne af dagtilbuddene er bevidste om, at for at Kompetencehjulet skal 
blive et meningsfuldt og brugbart redskab, så skal medarbejderne arbejde regelmæssigt med det, og det 
kræver ledelsesmæssig understøttelse, at få skabt tid og rum til dette arbejde. 

For at understøtte dagtilbuddene i at arbejdet med at få kompetencehjulet implementeret, er der fra 
forvaltningens side iværksat kursus for superbrugerne i kompetencehjulets i et modul der hedder 
SMART. 
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