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Generelt  

Skovhuset er en del af distrikt Isefjord. Børnehuset ligger tæt ved skov, grønne områder og 

fælleden. Børnehuset arbejder med stort fokus på gode relationer, både mellem børn og voksne 

og særligt børnene imellem.  

 

Det pædagogiske arbejde og grundlag  

Børnehuset har gennem det seneste år arbejdet med at opdele børn i mindre grupper og skabe 

gode relationer og læring via dette. Organiseringen har tydelig effekt for børns udbytte og per-

sonalet oplever en styrket tilgang til -og forståelse for vigtigheden af mindre lege og læringsmil-

jøer. Der er fx etableret små legezoner og indrettet kroge til fordybelse, leg og relationer såvel 

inde som ude. Børnehuset kan med fordel arbejde videre med overvejelser om organisering af 

fx samlinger og børns selvhjulpenhed, som det næste udviklingsfokus. 

 

Børnehuset har forskellige praksisser fra stue til stue. Der er mange gode hensigter i spil på alle 

stuer, og børnehuset kan med fordel arbejde videre med at drøfte hvilket udbytte det enkelte 

barn/børnegruppe har, af de forskellige praksisser. Børnehuset kan endvidere kigge på tilrette-

læggelsen af dagen, så alle medarbejdere er bekendte med deres opgaver og dermed kan være 

forberedt.  

 

Den pædagogiske læreplan og arbejdet med læringsmål 

Børnehuset arbejder med forløbsskemaer, hvor læringsmål omsætte til forløb og evalueres.  

Der er behov for at arbejdet med læringsmål sker synligt og skriftlig, samt at målet med de 

pædagogiske aktiviteter er synligt for såvel forældre, som for det pædagogiske personale selv .  
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Sprog    

Børnehuset arbejder med læseleg mini i mindre grupper og oplever at denne sproglige indsats 

har stor effekt og udbytte for såvel enkelte børn og for børnegrupperne. Der er ligeledes iværk-

sat et overgangsprojekt for de kommende skolebørn, via læsefidusen. Her arbejdes med opga-

ver i hjemmet og i dagtilbuddet. Arbejdet er tilrettelagt i samarbejde med biblioteket.  

Børnehuset arbejder med afsæt i marte meo og har derigennem fokus på at anerkendende re-

lationer og dialoger i hverdagssituationer. Børnehuset kan med fordel arbejde videre med at 

give tid og dermed mulighed for at særligt de mindste børn får mulighed for at formulere og 

udtrykke deres tanker.  

 

Samarbejdsrelationer  

Børnehuset samarbejder med Børnekonsulentcenterets Tale-høre konsulenter i forbindelse med 

sprogstimulering. Samarbejdet er under løbende udvikling. Ressourcepædagog anvendes til 

sparring af forskellig art, det kan både være oplysning, vejledning og rådgivning. Det øvrige 

samarbejde tilrettelægges via faste møder med Børnekonsulentcenteret. 

 

Samarbejdet med forældrene fungerer ifølge leder og medarbejder godt. Samarbejdet sker med 

fokus på gode dialoger og samarbejde om børns trivsel. Det anbefales at forældre tilbydes mere 

indsigt i de tanker børnehuset har omkring deres børns læring og at hjemmets læringsmiljø 

understøttes fx af et læringstip på ugeplanen.  

  

Sammenhæng mellem dagtilbud og skole  

Samarbejdet med den primære skole, er Isefjordsskolen. Samarbejdet er de seneste år udbyg-

get og udviklet for at sikre videns deling og sammenhæng mellem dagtilbud og skole.  

Skovhuset leverer børn til mange skoler i Holbæk by, men har også børn fra andre skoledistrik-

ter. Overlevering til alle skoler vægtes højt, også selvom skolen ligger et stykke væk fra børne-

huset. De skoleforberedende aktiviteter omfatter blandt andet arbejdet med læsefidusen.  

 

Videre arbejde med kvalitetsudvikling 

Der skal indarbejdes tydelige rammer og retningslinjer for det pædagogiske arbejde i huset. Der 

er behov for at der arbejdes systematisk med skriftlighed af læringsmål for alle børnegrupper. 

Fx skal års og ugeplaner have tydelige sammenhænge med de læringsmål der ligger i den pæ-

dagogiske læreplan, ligesom arbejdet i praksis skal afspejle læringsmålene.  

Børnehuset arbejder allerede med god kvalitet i forløbsskemaerne. Arbejdet kan med fordel 

danne afsæt for arbejdet med at synliggøre læringsmål. 

 

Særlige opmærksomhedspunkter  

På tilsynet drøftedes det, hvordan børnehuset kan udvikle sig yderligere ved at vidensdele mel-

lem stuerne og dermed styrke det potentiale der er til stede i huset.  

Vi drøftede ligeledes hvordan arbejdet med læringsmål skal omsættes til pædagogiske aktivite-

ter og at arbejdet skal synliggøres i evalueringer og formidles til forældre. 

 

Indskærpelse  

I forbindelse med tilsynet er det konstateret, at børnehuset har behov for at skabe sammen-

hæng mellem de gode intentioner, der er for udvikling og det som reelt udmøntes i praksis.  



Som en del af indskærpelsen iværksættes en kortlægning af børnehusets arbejde, der kan be-

lyse hvordan børnehusets potentiale udnyttes bedst muligt. Der er mange gode kræfter på spil 

blandt børnehusets personale, der er dog behov for en tydelig omsættelse af synlige læringsmål 

af pædagogisk praksis.  

 

Børnehuset skal iværksætte arbejdet med anbefalinger fra sidste tilsyn vedr.  

 At børnehuset justerer de daglige beskrivelser til at omfatte et læringsperspektiv, såvel 

som beskrivelser af de pædagogiske aktiviteter.   

 At børnehuset fokuserer yderligere på læringsmål i forbindelse med revision af de pæ-

dagogiske læreplaner.  

 At børnehuset arbejder systematisk med skriftlig evaluering  

 

Det indskærpes, at børnehuset inden udgangen af marts måned 2016, påbegynder arbejdet 

med synliggøre læringsmål fra læreplanen og at disse omsættes til den daglige pædagogiske 

praksis. Formidlingen af læringsmålene skal dels stilles til rådighed for forældre, og samtidig 

skærpe personalets fokus på de pædagogiske målsætninger.  

Der skal ydermere etableres en systematik i det skriftlige arbejde, så dette indbefatter en eva-

luering af barnets/Børnegruppens læringsudbytte. 

Det anbefales:  

 

 At der arbejdes videre med at beskrive udviklingsmål/læringsmål og tydeliggøre sam-

menhæng mellem familiens indsatser, og børnehusets understøttelse heraf, skriftligt 

 At tilrettelæggelsen og organiseringen af pædagogisk praksis på forhånd er kendt af alle 

voksne, så nærværet forbliver hos børnene  

 At børnehuset fastholder opmærksomheden på børns selvhjulpenhed og det læringspo-

tentiale der ligger heri  

 
 
 

 

 


