
Skema 2 – 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 kommunens hjemmeside sammen med fakta skema 1 
 

Dagtilbud 
 

Børnehuset Mælkevejen 

Dato 
 

15/3-2022 

Deltagere 
 

Pædagog vuggestuen 
Pædagog børnehaven 
Leder  
Forældrebestyrelsesmedlem 
Pædagogisk konsulent 
 
 

Referent 
 

Dorthe Holm – Pædagogisk konsulent 
 
Flemming (Leder) har udfyldt dialogskemaet inden 
tilsynet, så det der står med fed, er mine tilføjelser 
ud fra dialogen. 

Rundvisning - kort  
Hvordan er dagtilbuddet opdelt / indrettet ift. 
aldersgrupper – drøftelse iht rundvisning i 
institutionen og på legepladsen  
 

Børnehuset Mælkevejen er overordnet organiseret 
med to aldersintegreret vuggestuegrupper med 0 -
2 årige børn (Stjernegruppen og Solgruppen) og to 
aldersintegreret børnehavegrupper med børn fra 3 
til skolestart (Kometgruppen og planetgruppen). 
 
Indenfor rammen af ovennævnte organisering, 
arbejder vi i mindre grupper med børnene på 
baggrund af forskellige formål og mål, bl.a. en 
gruppe for de kommende skolestarterne børn, som 
samles tre gange om ugen (tirsdag, onsdag og 
torsdag), og i vuggestuen en gruppe med de store 
vuggestuebørn som i trygge rammer i vuggestuen 
skal danne relationer til de modtagende 
omsorgspersonaler i børnehaven og forberedes til 
den kommende overgang til børnehaven. 
 
Ligeledes arbejder vi i mindre børnegrupper 
indenfor basisgrupperne, som en planlagt del af 
vores dagsrytme, bl.a. i forbindelse med samlinger 
og nogle af dagens rutine situationer. 
 
Vi arbejder ligeledes i helt små grupper, eller 1 -1 
relationer med dvs. særlig indsatser der aftales 
mellem flerfaglige samarbejdspartner, forældrene 
og os, f.eks. i forhold til særlig sproglige indsatser. 
 
Vores indendørs fysiske læringsmiljøer bærer præg 
af den nyligt overståede Covid-19 pandemi, hvor 
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meget legetøj og bløde materialer har været tage 
væk eller har været begrænset, af hensyn til hvad 
vi har kunne nå at vaske fra gang til gang det har 
været i brug. 
 
Pt. er vi som personalegrupper i gang med at 
reorganisere læringsmiljøerne med udgangspunkt i 
hvordan vi kan indrette vores fysiske læringsrum, 
så de bedst muligt understøtter de formål som er 
fastsat i dagtilbudsloven og vi har forsøgt at 
implementeret i vores børnehus gennem vores 
udarbejdelse af vores lokale læreplaner. 
 
Vore udendørs fysiske læringsmiljøer er 
nyrenoverede, i foråret 2021 og danne en god 
fysisk ramme for børnenes trivsel og læring. 
 
På legepladsen er vi derfor meget optaget af 
hvordan vi som pædagogisk personale skal 
organisere og placere os i forhold til børnene og til 
hinanden, for gennem vores relations arbejde at 
understøtte alle børnenes trivsel og læring, samt 
balancen mellem at iværksætte voksen igangsatte 
og understøttede aktiviteter og understøtte 
børnenes egne lege.  
 
Jeg har været rundt at kigge på opdeling og 
indretning.  
Det er en institution, som ligger i en gammel 
fritidshjemsbygning og derfor er den lidt specielt 
opdelt med fælles toiletter på gangen. Der er ved 
at blive renoveret og bygget om og der er ved at 
blive lavet nyt køkken. Alt fremstår pænt og fordi 
de har lavet om i strukturen, hvor de har haft 
fokus på færre overgange for børnene, er 
grupperne nu inddelt på en anden måde end før. 
Dette har Flemming beskrevet ovenfor.  
De er ved at arbejde med læringsmiljøer og det 
skinner igennem deres fysiske rum, at de har 
fokus på, hvad der skal være af små rum i 
rummet. 
De arbejder med gennemsigtighed i forhold til 
overordnet struktur, som er tydeligt på tavler, så 
alle kan se hvordan dagen er planlagt. 
 

Henstillinger og anbefalinger fra sidste tilsyn.  
Hvordan er der fuldt op på evt. anbefalinger og 
henstillinger fra uanmeldt tilsyn? 
 

Vi har haft besøg af den pædagogiske konsulent på 
et personalemøde, vedr. stemningsmiljøet i 
relationerne mellem omsorgspersoner og børn. 
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Og vi har efterfølgende arbejde med 
opmærksomhed på dette generelt, men 
selvfølgelig specifikt i forhold til den del af dagen, 
som tilsynet fandt udfordret. Vi har derfor 
ligeledes omorganiseret vores plan for tidsrummet 
11.30-14.00, som var en særlig udfordrende 
periode. Vi organiser os- og kommunikere om 
denne via en tavle i vuggestuen og i børnehaven. 
 
Anbefalinger fra sidste uanmeldte tilsyn okt.2020:  
• Det anbefales, at der i planetgruppen arbejdes 
med en tydelig struktur omkring overgangene fra 
en aktivitet til en anden og fra grupperum til 
garderoben. Strukturen bør tilgodese børn i 
mindre grupper. En struktur som er genkendelig 
og forudsigelig for børnene, og som bakkes op af 
hele gruppens personale. • Det anbefales, at 
personalet arbejder med den sproglige turtagning 
og anvendelse af åbne spørgsmål i samtalerne 
med børnene. 
 
Winnie var ude og holde et oplæg efter tilsynet 
for personalet. 
Pædagog i vuggestuen fortæller det handlede 
meget mere om overgange fra aktiviteter og det 
har de haft fokus på. 
De arbejder med det, der interesser børnene. 
De arbejder med rutiner i samling og børnene er 
mere inde over. 
Overgangene arbejdes med i børnehaven. 
Laver en leg i overgange og har fokus på at 
forberede fx med time-timer. 

Lokal læreplan i dagtilbuddet  
Hvordan er der arbejdet med feedback på de 
lokale læreplaner? 
 

Vi har som personalegrupper ikke endnu forholdt 
os til den feedback vi har modtaget fra 
forvaltningen, da vi først og fremmes fortsat er i 
gang med- og optaget af udviklingsarbejdet af 
vores pædagogiske praksis, det vil sige at omsætte 
vores faglige visioner og refleksioner i praksis. 
 
Evaluering:  
De arbejder med den stadig og derfor har de ikke 
evalueret den endnu.  
Det er et løbende produkt. Bestyrelsen er med 
indover i forhold til evaluering af det udendørs 
læringsmiljøer 
  

Det pædagogiske arbejde  
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Hvordan arbejder I med at inddrage børnenes 
perspektiv i det pædagogiske arbejde?  
Giv gerne eksempler. 
 

I både vuggestue- og børnehaveteamet inddrager 
vi børneperspektivet indirekte gennem 
refleksioner i relation til vores faglige viden, praksis 
observationer og børnenes adfærd, trivsel og 
læring.  
 
Vi inddrager børneperspektivet mere direkte 
gennem dialoger med børnene før, i og efter 
aktiviteter, og spørger børnene om deres ideer. 
I børnehaven vil vi fremover benytte os mere af 
børneinterview, som en systematiske måde at 
skaffe os viden om børnenes perspektiver i 
planlægningsfasen og som ramme for vores 
efterfølgende evalueringer. 
 
De har mange overvejelser i forhold pædagogisk 
praksis og læringsmiljøet for børnene. 
Vuggestuen arbejder fx med overgangen til 
børnehaven og der er fire børn og en voksen i en 
lille gruppe i to måneder indtil børnehavestart. 
 

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

I forbindelse med implementeringsarbejde har vi 
bl.a. benyttet EVA’s ”Redskabs til selvevaluering”, 
som en del af vores kortlægning i forholde 
udarbejdelsen og implementeringen af vores lokale 
pædagogiske læreplaner. 
Så har vi forsøgte os med at arbejde systematisk 
med at opbygge vores evalueringskulture gennem 
anvendelse af EVA’s ”Tegn på læring 2”. Dette 
materiale har dog vist sig at være vanskeligt at 
omsætte i praksisbrug her i vores professionelle 
læringsfællesskaber, og vi er pt. i gang med at 
afprøve nogle lidt mere enkle og mere (for os) 
begribelige evalueringsredskaber som EVA har 
udgivet. 
 
Vores arbejde med at udvikle vores Pædagogiske 
læringsfællesskaber og herigennem vores 
evalueringskulture, har dog i meget høj grad været 
påvirket af covid-19 pandemien, som har betydet, 
at vi har skulle forholde os til og juster vores 
pædagogiske praksis løbende efter forskellige 
restriktioner og mangeartede retningslinjer som 
følge her af. 
 
Systematik i evaluering er det godt at bruge og 
det har været svært. 
Smtte modellen. 
Trivselskompasset: Systemisk arbejde 
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Vi taler om, at det er vigtigt at tilpasse 
evalueringsdata, så det passer til institutionen.  
 

Forældrebestyrelsen - Hvis forældrebestyrelsen 
deltager i tilsynsmødet 

 

Nævn tre gode ting som der er arbejdet med det 
seneste stykke tid. 
 

• Udvikling af vores udendørs læringsrum. 

• Forældresamarbejdet, det uformelle og 
det formelde og systematiske.  

• Trivsel, sundhed, søvn, motion og kost. 
 
Trivsel. 
Kostpolitik 
Legepladsen: udendørs læringsrum 
Forældrepartnerskabet formelle. 
Det er dejligt, at forældrebestyrelsen hjælper til 
og de hjalp meget i forhold til corona.  
Godt samarbejde og personalet er gode at 
samarbejde med og Flemming er altid god til at 
svare på henvendelser.  

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

I Mælkevejen er det et naturligt udgangspunkt, at 
alle børn er en vigtig del at børnemiljøerne og altså 
vores fælles læringsmiljøer. 
 
I udgangspunktet planlægger vi vores pædagogiske 
virksomhed og vores pædagogiske aktiviteter efter 
at alle skal sikres deltagelsesmuligheder i 
børnefællesskaberne og efter behov 
understøttes/guides til succes i disse. 
 
Personalet modtager flerfagligsparring og 
anbefalinger herfra indarbejdet i vores 
pædagogiske praksis. 
 
Alle pædagoger i Mælkevejen er efteruddannet i 
ICPD, og vi benytter dette grundlag i vores 
relationer med børnene og i vores kollegiale 
refleksioner i forhold til måde at indgå med 
børnene og deres forældre, og vejledes ligeledes 
forældrene ud fra denne tilgang (De 8 
samspilstemaer). 
 
Vi har pt. to pædagoger på diplomuddannelse i 
forhold til tidlig opsporing og indsatser. 
 
Se Flemmings notater ovenfor. 
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På hvilken måde samarbejdes med PPR – 
tale/hørekonsulenter, psykologer og 
fys/ergoterapeuter? 
 

Vi arbejder bl.a. meget tæt sammen med vores 
Tale-Høre konsulent, i direkte relationer til børn 
deres forældre, med undervisnings- og 
vejledningsforløb. 
 
Personalet her ligeledes mulighed for at modtage 
flerfaglig sparring hver 5. uge. 
 
Se Flemmings notater ovenfor. 
 

Hvordan arbejder I med årshjul for visitation? 
 

Vi har udarbejdet et overordnet årshjul på 
baggrund af vores visioner, som er beskrevet i 
vores lokale læreplaner. 
 
I årshjulet har vi fastsat overordnede temaperioder 
som skal medvirke til at vi for sat fokus på og 
arbejdet med alle elementer i det fælles 
pædagogiske grundlag og de seks 
læreplanstemaer. 
 
Se Flemmings notater ovenfor. 
 

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

Det gør vi gennem indsatser beskrevet i skema for 
indsatser for det enkelte barn eller enkelt 
fokusgruppe. (med sendt) 
 
Se Flemmings notater ovenfor. 
 

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

Vi arbejder med udgangspunkt i de skemaer som 
Kommunens træningsenhed har udarbejdet til 
kommunens dagtilbud.  
 
(Dette materiale er vi dog af forskellige årsager 
begyndt at benytte). 
 
Se Flemmings notater ovenfor. 
 

Arbejdet med børns sprog  
På hvilken måde indarbejdes de enkelte børns 
resultater fra sprogvurderingen i det daglige 
pædagogiske arbejde? 
 

I Mælkevejen har vi efter behov et evaluerings- og 
planlægningsmøde med vores tale-høre konsulent 
og vi organiser vores sproglige indsatser på denne 
baggrund, med generelle indsatser, specifikke 
indsatser og individuelle indsatser. 
 
Se Flemming notater ovenfor. 
  

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

I Mælkevejen har vi nogle særlig kompetente 
medarbejder, men vi arbejder på at 
sidemandsoplære alle pædagoger så ledes at alle 
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 primærpædagoger kan sprogvurdere deres 

primærbørn. 
 
Se Flemmings notater ovenfor. 
 

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

Det er et ledelsesmæssigt ansvar at omsætte 
relevant information fra forvaltningen til 
personalet, bestyrelse og forældrene. 
 
Det gør jeg ved at vurdere hvordan det der skal 
videreformidledes bedst kommunikeres, via 
elektronisk via Aula og/eller personlig formidling 
via dvs. samtaler/møder. 
 

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

Sygefravær i procent?  
 
Flemming har meldt ind til dagtilbudsafdelingen 
omkring sygefravær. 
 
Seleskærer i rum med krybber og barnevogne? 
 
Der er købt seleskærer ind til krybberummet. 
 
Hvad er det, som I oplever ikke, fungerer i Aula? 
 
Det er svært at bruge, for de har ikke fået det 
kursus, der var om Aula. Så de har måtte prøve sig 
frem og det er stadig en proces under 
udarbejdelse. 
 
Flot og beskrivende 1. rapport og  

Anbefalinger Jeg anbefaler, at når pædagogerne 
dokumenterer, skal I have øje for, hvem I 
dokumenterer for.  
Det er vigtigt, at det der er til børnene, er nede i 
børnehøjde, så de kan følge med og se, hvad der 
hænger på væggen. 
Der kan med fordel hænge alfabet og talrække på 
alle stuer også i vuggestuen, da det har 
indflydelse på læse og skriveudvikling.  
 
Jeg anbefaler, at når I skal kigge på evaluering, så 
er det en god ide også at få kigget på, hvordan I 
arbejder med evaluering af pædagogisk praksis og 
sparring med hinanden. På den måde vil I kunne 
højne kvaliteten i institutionen endnu mere.  

Henstillinger Ingen henstillinger. 
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Konklusion – hvad skal der arbejdes videre med? I skal fortsætte det gode arbejde med 

læringsmiljøer og udover det blive ved med alt 
det, I er gode til. Det er godt, I har arbejdet med 
overgange og har nogle gode overvejelser 
omkring dette og hvorfor det er vigtigt for 
børnene med overvejede overgange. I er nået 
meget langt i processen, så det skal I endelig 
fortsætte med og udvide til andre 
udviklingsområder.  

 


