
Dialogskema til anmeldt tilsyn i dagtilbud 
Spørgsmålene drøftes under tilsynet og skrives ind i skemaet af den pædagogiske konsulent. 
 
Dette skema er en del af det anmeldte pædagogiske tilsyn i kommunale og private dagtilbud og 
anvendes som dialogskema ved det anmeldte pædagogiske tilsyn 
Skemaet vil blive offentliggjort på dagtilbuddets hjemmeside sammen med faktaskemaet. 
 

Dagtilbud 
 

De fire årstider 

Dato 
 

6/9-2022 

Deltagere 
 

Lisbeth (leder), Sandra (pædagog), Dorthe 
(konsulent) 
 

Referent 
 

Dorthe Holm – Pædagogisk konsulent 

Uanmeldt tilsyn Dato: 31/8-2022 
Hvad har vi set ved det uanmeldte tilsyn og 
hvilket fokus havde vi i forhold til det 
pædagogiske grundlag?  
 

Der var fokus på læringsmiljøer, leg og 
børnefællesskaber ved det uanmeldte tilsyn. 
 
Der er en utrolig god stemning i huset med glade 
og imødekommende børn og voksne.  
Se rapport fra uanmeldt tilsyn. 
 

Evt. anbefalinger og henstillinger fra det 
uanmeldte tilsyn 

 

Hvordan kan I arbejde videre med evt. 
anbefalinger og henstillinger? 
 

De vil tale videre om det sammen med personalet 
og se, hvad de kan tage med sig i forhold til 
anbefalingerne. 
 

De seks læreplanstemaer  
Hvordan arbejder I med læreplanstemaerne i 
institutionen? 
 
Hvilke metoder bruger I til at planlægge arbejdet 
med læreplanen?  
 

De arbejder med læreplanen på to måder. De taler 
sammen om, hvad deres tanker omkring delene i 
læreplanen er, og derefter planlægger de, hvad der 
skal stå i den, og hvordan de arbejder med den. 
 
De skal arbejde med den nu igen og personalet skal 
arbejde med den i grupper.  
 
Der arbejdes med læreplanen i forhold til årshjul, 
hvor de arbejder to måneder med samme emne i 
hele huset. 
 
Som metode bruger de ”Skema til handling”.  
Der arbejdes også med ”Solen”.  
De oplever, at når der arbejdes med noget konkret, 
så er det lettere at få det til at leve. 
 

Det pædagogiske grundlag  
 
Sammenhænge  
 

Sammenhænge: 
Der arbejdes med fast struktur for overgange i 
huset. De har beskrevet, hvordan gruppen arbejder 
med det i 14 dage inden børnene skal flytte gruppe 
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Hvordan arbejder I med overgange i 
institutionen? 
 
Læring 
 
Hvordan sikrer I, at alle børn har mulighed for 
læring? 
 
Hvordan arbejder I med læring hele dagen? 
 
Børnesyn 
 
Hvordan vil I beskrive institutionens børnesyn? 
 
Dannelse og børneperspektiv 
 
Hvordan arbejder I med emner som ”dannelse” i 
personalegruppen? 
 
 
Hvordan arbejder I med at inddrage børnenes 
perspektiv i det pædagogiske arbejde? 
 

og det skaber tryghed for forældrene og børnene.  
De har lavet en fælles dag, hvor forældre kan 
komme på besøg med sit barn inden de starter 
enten i vuggestue eller i børnehave. Det er i alle 
grupper. Der er to vuggestuegrupper, en 
småbørnsstue, Kastanjerne (mellemgruppe bh), 
Blomsterne (de ældste bh). 
 
Læring: 
De deler dem i mindre faste grupper og de har en 
erfaring for at alle børnene trives bedst i mindre 
grupper. 
Der er struktur for hele dagen og lige meget hvad 
dagen bringer, kæmper de for at holde den 
struktur. Der er noget planlagt hver dag ud fra 
læreplanerne. 
 
Dannelse og børneperspektiv: 
De har talt om det i personalegruppen og derefter 
beskrevet det i læreplanen. 
Alle børn har lov til at være som de er og 
barndommen har værdi i sig selv. Alle har plads i 
fællesskabet og alle børn kan noget. De bruger de 
8 samspilstemaer. De har en anerkendende tilgang 
til børnene. 
 
De griber, de muligheder de har i forhold til viden 
om fx kulturel dannelse. De går til børnekoncerter. 
De samarbejder med musikskolen og ser 
dukketeater i lokalområdet. De arbejder med 
dannelse og børneperspektiv i dagligdagen. 
De er optaget af børnenes gode ideer og følger 
børnenes spor. 
 
 

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

De bruger ”Skema til handling” og evaluerer i 
grupperne.  
De evaluerer også overordnet sammen i 
personalegruppen.  
De evaluerer når de har haft fælles 
børnearrangementer. Fx hvad børnene fik ud af 
det. 
 

Hvordan arbejder I systematisk med evaluering 
af pædagogens egen praksis? 
 

De arbejder med ICDP, hvor det handler om, 
hvordan man som personale arbejder fx er et af 
samspilstemaerne (Refleksionsarbejde arbejde) 
 

Forældrebestyrelsen   
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Hvis forældrebestyrelsen deltager i tilsynsmødet. 
 
Nævn tre gode ting som der er arbejdet med det 
seneste stykke tid. 
 
Hvordan oplever I at have mulighed for at 
bidrage i institutionen? 
 

De deltog ikke. 

Forældresamarbejde  
Hvordan sikrer I et gensidigt 
forældresamarbejde? 
 
Hvordan bruger I Aula i hverdagen i forhold til 
forældrene?  
(Ikke relevant for private institutioner) 

De er optaget af at skabe et godt relations arbejde. 
De har besøg af forældre, som vises rundt, når de 
starter. 
Bruger ICDP og holder forældresamtaler planlagt 
og ved behov. 
 
De bruger Aula til at skrive ud om dagligdagen og 
til at sende nyhedsbreve til forældrene.  
De har talt om, hvad der skal sendes ud af billeder 
og hvad der skal vises og hvad forældrene skal 
bruge dokumentationen til. 
  

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

De arbejder med skema til handling, tidlig indsats 
og deler sig i små grupper, som sikrer, at de kan se 
det enkelte barn i fællesskabet.  

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

De har flerfaglig sparring, psykolog faglig sparring/ 
observation. 
Fysioterapeuten er meget hos dem også og de 
bruger også sundhedsplejersken.  
 

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

Hvis de kommer med noget helt konkret, så har I 
noget at arbejde videre med. De er god sparring og 
hjælper meget.  
 

Hvordan arbejder I med årshjul for visitation? 
 

Det gør de, som det skal gøres. 

Hvordan arbejder I systematisk med skemaet 
motorisk screening af alle 4-årige? 
 

Der arbejdes med det i 4 års gruppen. 

Anbefalinger fra § 17,4  
På hvilken måde har personalegruppen 
kendskab til Børn- og  
Ungepolitikken og §17.4 udvalgets anbefalinger i 
forhold til ”det gode børneliv”? 
(Ikke relevant for private institutioner) 
 

Lisbeth har fortalt om det på to personalemøder. 
De ser frem til, at der bliver valgt noget ud, der skal 
arbejdes videre med i institutionen. 

På hvilken måde anvendes børn- og 
ungepolitikken og §17.4.udvalgets anbefalinger 
til planlægning af det pædagogiske arbejdet? 
(Ikke relevant for private institutioner) 
 

De afventer, hvad der kommer ud, som de skal 
arbejde videre med. 
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Arbejdet med børns sprogvurderinger  
På hvilken måde indarbejdes de enkelte børns 
resultater fra sprogvurderingen i det daglige 
pædagogiske arbejde? 
 

Den, der sprogvurderer, kommer med det, der skal 
arbejdes videre med i grupperne ud fra 
sprogvurderingens resultat. 
Talehørekonsulent hjælper dem meget. 
 

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

Der er to pædagoger, der gør det i huset og det har 
de styr på.  

Har børnene adgang til bogstaver og tal i det 
fysiske læringsmiljø på alle stuer? 
 

Det har de ikke på alle stuer. Men det vil de gerne 
etablere. 

Øvrige opmærksomhedspunkter  
Hvis I selv skulle nævne nogle områder, hvor I 
kunne blive bedre, hvor skulle det så være? 
 

De vil gerne blive endnu dygtigere til at arbejde 
med børneinterviews og børneperspektiv. 
 
De ønsker at arbejde med deres kultur, hvor der er 
mere åbenhed mellem grupper og personale.  
  

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

Det sker på personalemøder og på Aula. 

Hvad tænker I, der skal til, hvis I skal hæve 
kvaliteten i institutionen? 
 

Der skal arbejdes endnu mere med struktur og 
faste rammer, da de ser, at det giver meget værdi 
for børnene.   
Der skal arbejdes mere med refleksion af 
pædagogens egen praksis.  
 

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

Spørgsmål: 
 
Langtidsfravær (Der var lavet en skrivefejl i 
faktaskemaet). Det korrekte er 0,8 %. 
 
Sikkerhed: Legepladskontrol er en uddelegeret 
opgave og det er en god ting. Går de ud fra et 
skema til kontrol? Det gør de. 
 
Alarm på børnene? Konsulenten er i tvivl om der 
skal være opsyn med børnene og det er nok med 
alarm. Det tjekker hun op på og vender tilbage. 
 
I forhold til sundhed: Gennemgang af papir. 
 
Legeplads sikkerhed: Tre klemfælder. Udbedret? JA 
 

Anbefalinger Det anbefales, at der arbejdes videre med de 
fokusområder institutionen selv har i forhold til at 
hæve kvaliteten. 
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Henstillinger Ingen henstillinger. 
Konklusion – hvad skal der arbejdes videre med: Der er en god stemning i huset mellem børn og 

voksne, og børnene leger godt og der er positive 
børnefællesskaber. (Se det rapport fra uanmeldt 
tilsyn). 
 
Ved det anmeldte tilsyn udviste leder og pædagog 
stor refleksion omkring det pædagogiske arbejde i 
institutionen, og der er styr på arbejdet med 
læreplanerne og det pædagogiske grundlag.  
 
Der udvises høj kvalitet i institutionen ved både 
uanmeldt og anmeldt tilsyn, for selvom der er 
områder, der kan arbejdes videre med, så er 
institutionens personale gode til at reflektere 
herom og villige til videre udvikling. 

 


