
 

  
  

Opsamling på hidtidige tilsyn for: 

Gl. Brabrand/Sødalen  

 
 
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 

Klodshans I afdelingen har man fokus på overgangene i løbet af hele dagen. Vi har fokuseret på at være til stede og 
positioneret os som pædagogisk personale i alle aktiviteter og overgange, børnene oplever i løbet af dagen. 
Endvidere har den pædagogiske leder organiseret det pædagogiske personale sådan, at de understøtter 
børnene i såvel aktiviteter, rutiner og børnenes egne lege. 
 
Det har været med formål om at skabe læringsmiljøer af høj kvalitet hele dagen. Et andet væsentligt tema i 
afdelingen er at arbejde med samspil og relationer. 
 
I afdelingen har man arbejdet på at opbygge en funktionsopdeling, hvor man organiserer børnene i grupper. I 
den forbindelse har den pædagogiske leder kontinuerligt arbejdet på, at man stiller sig spørgsmålet: ”hvad er 
årsagen til, at vi gør, som vi gør?” Et spørgsmål der skal holde øge bevidstheden om de pædagogiske 
intentioner i valg og fravalg i det pædagogiske arbejde. 

Børnehaven Enggården  I Enggården har fokus været på garderobesituationen, da det pædagogiske personale ofte har udtrykt, at det 
pædagogiske arbejde i garderoben ikke har fungeret særlig godt. I den forbindelse besluttede den 
pædagogiske leder sammen med personalet at observere garderobesituationen hos hinanden. Her havde man 
endvidere fokus på de overgange, der er før og efter, hvor man befinder sig i garderoben. Det blev tydeligt, at 
struktur og organisering af det pædagogiske personale er en forudsætning for at skabe et godt læringsmiljø for 
børnene i garderoben.  
 
I relation til det pædagogiske grundlag er det et godt læringsmiljø hele dagen og god kvalitet i 
rutinesituationerne, der har været i fokus. Samtidigt er det blevet tydeligt, hvordan den strukturelle kvalitet er 
afgørende for den processuelle kvalitet.  
 
Den aktuelle rekrutteringsudfordring på dagtilbudsområdet har også gjort sig gældende i Enggården. Det har 
været udfordrende at få uddannet personale, og derfor har man været nødsaget til at gøre brug af en del 
vikarer.  
 
Samtidigt har afdelingen mange aldersopdelte grupper på tværs af stuerne. Derfor har det været væsentligt at 
arbejde med læring på tværs af huset. I den forbindelse har man udarbejdet en bog med læringsunderstøttende 
spørgsmål.  

Safiren Hos Safiren har der været en opfattelse af, at man havde en god hverdagsstruktur. Man fandt ud af, at ikke alle 
pædagogiske medarbejdere var bevidste herom, og derfor valgte man at arbejde med en fælles 
opmærksomhed på den strukturelle kvalitet.  



I arbejdet med temaet har den pædagogiske leder lavet et udkast, hvorefter der er sket en kvalificering i 
triogruppe for at lave en endelig kvalificering i de enkelte medarbejdergrupper.  

 
I fremtiden vil afdelingen fortsat have fokus på udviklingen af den strukturelle kvalitet. Samtidigt skal der 
fokuseres på det pædagogiske personales roller som et væsentligt led i arbejdet med den processuelle kvalitet. 
De faglige fyrtårne skal understøtte arbejdet med stærkere læringsfællesskaber og herunder 
progressionsmodellen.  
 
For at understøtte den faglige bevidsthed hos det pædagogiske personale vil vi arbejde med at blive bedre til at 
beskrive vores pædagogiske aktiviteter, og hvorfor vi gør det, vi gør. I kommunikationen til forældrene er det 
målet, at der skal være mere tekst, der beskriver bagvedliggende pædagogiske refleksioner, end et hav af 
fotos.  

Åbyhøjgården Den pædagogiske leder er nyansat og har haft ledelsesfunktionen i to uger. Afdelingen bærer præg af mange 
ledelsesskift, og det har blandt andet haft en betydning for organiseringen af hverdagen.   
 
Afdelingen har været præget af en del sygefravær og en relativ ustabil medarbejdergruppe. Medarbejderne 
ytrer bekymringer om del opgaver, der stresser dem og derfor har den pædagogiske leder fokus på stabilitet.  
 
I den nærmeste fremtid skal afdelingen flytte til en ny lokalitet. I forbindelse med flytning og etablering her, 
ønsker man at fokusere på rutinepædagogikken og stabilitet i medarbejdergruppen. 

Søstjernen  Søstjernen har en relativ ny pædagogisk leder, der efter en rum tid øjnede, at det var særligt vigtigt at styrke 
det pædagogiske arbejde med børn i udsatte positioner.  Det var tydeligt, at disse børn var særligt udfordrede i 
overgange og i rutinesituationerne, hvorfor man har valgt at arbejde videre med disse temaer.  
I forbindelse hermed har den pædagogiske leder fokuseret på at facilitere højere grad af videndeling på tværs 
af afdelingen.  
 
Det har særligt været barnesyn og dannelse fra det pædagogiske grundlag, der har været aktualiseret gennem 
dette pædagogiske arbejde.  
 
Set fra et fagligt ledelsesperspektiv har det styrket kvaliteten i det pædagogiske arbejde, at den pædagogiske 
leder har fokuseret på bestemte tematikker, det pædagogiske personale skulle arbejde med. 

Tommelise  I Tommelise har man særligt fokuseret på det pædagogiske arbejde med omsorg. Man har blandt andet haft en 
hel pædagogisk dag, hvor man har arbejdet med at forstå begrebet; herunder hvordan omsorg kommer til syne 
i den pædagogiske praksis i Tommelise.  
Endvidere har man arbejdet med at kommunikere til forældrene om omsorg i Tommelise.   



 
Foruden omsorg har man haft fokus på at styrke den pædagogiske kvalitet i rutinesituationerne. Man har også 
haft fokus på relationskompetence ud fra Louise Klinges begreb om afstemmere, og hvordan de ser ud i den 
pædagogiske praksis i Tommelise.  

Børnesnak Hos Børnesnak har man været optaget af den pædagogiske kvalitet i rutinesituationerne. Endvidere har man 
arbejdet med et gennemgående tema om samspil og relationer. Ikke mindst i de voksenstyrede aktiviteter, 
hvilket har givet anledning til udviklingen af en ny aktivitetsplan. 

I Børnesnak er der en del børn, der er startet op, hvilket har bevirket, at man har haft fokus på indkøring af 
børn, nye børnegrupper og understøttende strukturer for børnene. Herunder for at støtte børnene i de mange 
overgange i løbet af en dag.  

Børn i udsatte positioner har også været et gennemgående og væsentligt tema. 

Spiloppen  
 

I Spiloppen har man haft fokus på kvalitet i rutinesituationerne og herunder garderobesituationen. Man er 

optaget af Louise Klinges begreb om afstemmere, hvilket man har arbejdet på at praktisere i garderoben. I den 

forbindelse opdagede det pædagogiske personale, at de børn, der ikke var i interaktion, stod og ventede, og på 

den vis ikke oplevede god kvalitet.  

Eksemplet illustrerer, at idet man har fokus et sted, kan misse et andet. Samtidigt kan det øge bevidstheden på 

flere områder over tid.  

Solskin I Solskin er man optaget af at etablere kvalitet på flere parametre efter Corona restriktionerne er ophørt. 
Herunder har man været optaget af fælles værdier og traditioner.  

Der er en del søskendebørn i Solskin, og blandt andet derfor ønsker man at skabe mulighed for, at det er muligt 
at skabe kontakt- og legemuligheder på tværs af vuggestue og børnehavegrupper. Med henblik på at skabe 
større børnefællesskaber arrangerer man fælles fredage på tværs af børnegrupper. Fremadrettet ønsker man 
et fortsat fokus på at skabe kvalitet i disse større arrangementer.  

Endvidere har man fokus på børn i udsatte positioner. Efter tiden med corona har en del af børnene i udsatte 
positioner haft særligt brug for at lære at gå i dagtilbud igen.  

Nattergalen I Nattergalen har man udviklet en ny struktur, hvor der har været et særligt fokus på kvalitet i de 
voksenplanlagte aktiviteter. Blandt andet på den baggrund at de voksenstyrede aktiviteter ikke blev afholdt 



under sygdom. Derfor var det væsentligt at arbejde med at udvikle alternative planer, så mest muligt af det 
planlagte blev afholdt.  

Der har pågået mange drøftelser om, hvordan det er muligt at arbejde med den pædagogik, man ønsker uagtet 
sygdom og andet fravær. Spørgsmålet har derfor været, hvordan det er muligt at have en stærk struktur, der 
tillader det planlagte pædagogiske arbejde at leve videre uagtet fravær.  

Man oplever at have flere børn med sproglige udfordringer og en del børn i udsatte positioner. Derfor er der 
endvidere fokus på at skabe et læringsmiljø, der har fokus på kvalitet i relation til disse temaer.  

Referat af refleksionens tematikker 
 
 
 
 

Følgende tematikker blev drøftet: 
 
I ledelsesteamet arbejder vi i sparringsgrupper, og her giver det god mening at videndele omkring det løbende 
tilsyn. Vi besøger hinanden i vores afdelinger og laver uformelle observationer omkring konkrete 
problemstillinger, vi oplever.  
 
En refleksionsrunde som denne giver anledning til inspiration til konkrete opmærksomhedspunkter i egen 
afdeling. På den baggrund kunne det give mening og værdi at dele fokusområder under vore 
ledelsessparringer.   
Det kunne være interessant, at vi som ledelseskollegaer observerede på hinanden i vore ledelsesrum. Det 
kunne til eksempel handle om mødefacilitering.  
 
Som pædagogiske ledere sidder vi hver især og ideudvikler en del, og spørgsmålet er om ikke det kunne give 
rigtig god mening i højere grad at videndele om det.   
 
Aktuelt har vi flere bolde i luften ift., hvordan vi kan bruge hinanden i ledelsesteamet. Vi er jo et relativt nyt 
ledelsesteam. Vi har afprøvet at arbejde med supervision, hvor Anne interviewer os omkring en konkret 
ledelsesmæssig problemstilling.  
 
Vi er optagede af, hvordan der er en høj grad af sammenfald af de fokusområder, vi arbejder med: Hvordan 
kan vi hjælpe hinanden med at udarbejde procesplaner til udvikling af den pædagogiske kvalitet?  
 
Et behov kan være at videndele om, hvordan vi understøtter det pædagogiske personale i at anvende deres 
forberedelsestid på en kvalificeret måde. Det kunne være ved at udarbejde forskellige skabeloner og 
dagsordener de kan lade sig inspirere af. Eksempelvis til understøttelse af arbejdet med data.  
 
Et andet væsentligt tema, er hvordan vi kan hjælpe hinanden med genstridige mødeplaner.  
 
Endeligt har vi fokus på ledelsesmøderne som nedslag og et understøttende ledelsesrum i arbejdet med 
formativ evaluering.  
Det vil give mening at samarbejde i ledelsesteamet om klæde medarbejdere på i forhold til det uvildige tilsyn.  



 

Referat af beslutning 
 

 

Vores beslutning er: 
 
 
Det er vigtigt for os, at vi løbet af foråret arbejder på at understøtte medarbejderne i at være trygge om 
de kommende uvildige tilsyn.  
 
Vi skal endvidere lave ny struktur for vore møder i ledelsesteamet. Vi er et stort ledelsesteam på ti 
pædagogiske ledere, og derfor er det væsentligt at have forskellige mødefora´er, som har forskellige 
formål og processer, der overordnet set kan understøtte de mange og komplekse behov, vi har som 
ledelsesteam.  
 
Det er muligt for os at arbejde videre med ovenstående i nærmeste fremtid. 
 
 
 

På baggrund af vores beslutning er vores næste skridt: 
Vi vil arbejde med psykologisk tryghed for at nå vores mål. Vores mål er, at tilsynene vil blive en del af vores 
arbejde med at udvikle vores pædagogiske praksis.    

 


