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Generelt  

Dagplejen Isefjord er en del af distrikt Isefjord. Dagplejen ligger i forbindelse med Børnehuset 

Elverhøj i afdelingen med børnehusets 0-3 års grupper. Dagplejen arbejder systematisk med 

udvikling og har et stærkt fokus på trivsel, tryghed, læring, og på at være et dagtilbud af høj 

kvalitet.   

Det pædagogiske arbejde og grundlag  

Dagplejen arbejder fokuseret med børns udvikling og læring i det nære miljø i hjemmene og 

med aktiviteter i legestuen der understøtter de fastsatte læringsmål.  

Alle dagplejere indgår bevidst i relationer og med stor respekt for barnets egne initiativer og 

oplevelser af indflydelse på egne valg.  

 

Legestuen organiseres med afsæt i børnegruppernes behov og justeres og evalueres løbende 

via dialog, og planlægning. Legestuens struktur er beskrevet og koordineret, så alle voksne er 

bekendte med deres rolle og ansvar på dagen.  

 

Dagplejens pædagogiske læreplan og arbejdet med læringsmål 

Dagplejen arbejder i lighed med resten af distriktet ud fra den fælles læreplan. Arbejdet tilrette-

lægges systematisk med læringsmål for aktiviteterne. Arbejdet fremstår gennemtænkt og af 

god kvalitet. Der formidles løbende til forældre via narrativer, om de mål der ligger for de pæ-

dagogiske aktiviteter. Ofte understøttes læringsfortællingerne af fx foto eller videoer.   

Den enkelte dagplejer fastsætter lærings/udviklingsmål for alle børn. Disse mål evalueres i sam-

råd med familie og med sparring fra den pædagogiske leder eller dagplejepædagogen måned-

ligt. Arbejdet er tilrettelagt for at sikre at alle børn bliver så dygtige som de kan.  
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Sprog  

Sproglige aktiviteter er en fast del af dagplejens dagligdag. Fx er de fleste sange nu understøt-

tet af tegn, idet dagplejerne har fundet ud af, at der sker markant mere læring for barnet, når 

sang, fagter, mimik og artefakter sammensættes. Der arbejdes ydermere med stor opmærk-

somhed på at øge børns ordforåd og skabe nuancer i sproget. Forældrerepræsentanten beret-

ter om at der sker synlig læring og udvikling i barnets sprog.  

Dagplejen arbejder fokuseret på at skabe sammenhæng mellem læring i dagplejen og i hjem-

met, fx ved at hjælpe forældre ved at understøtte deres mulighed for at lege/synge med i 

hjemmet. Understøttelsen sker ved hjælp af fx sprogposer der kan bringes med hjem i en 

weekend, eller ved at der er videoklip tilgængelige med sange og fagter.   

   

Samarbejdsrelationer  

Dagplejen samarbejder med Børnekonsulentcenterets Tale-høre konsulent, i et fast samarbejde. 
Det er herigennem arbejdet med systematisk dialogisk læsning er etableret. Sundhedsplejen og 
dagplejen har et tæt samarbejde, hvor formidling til forældre, vejledning og gensidig dialog 
om/med barnet og familien sikrer trivsel og tryghed. 
Dagplejen har ligeledes et tæt samarbejde med asyl teamet, til modtagelse af flygtningebørn. 
Dagplejen ønsker at dette samarbejde kan udvikles, så dagplejens ressourcer og særlige mulig-
heder kan understøtte en god start på livet i dagtilbud for børn og familier, i udsat position.  
 
Samarbejdet mellem forældre og dagpleje er ifølge forældrerepræsentanten godt. Der er særlig 
stor glæde over, at dagplejen opleves som en forlængelse af hjemmet i højere grad end pas-
ning. Den tryghed og det nærvær dagplejen formår at skabe for familierne, er uden sammen-
ligning det vigtigste for såvel børn som deres familier.  
Der udtrykkes stor tilfredshed med kommunikationen mellem dagplejer og hjem. Dagplejen 
opleves som et sted hvor det er naturligt at søge råd og vejledning.  
  
Sammenhæng mellem dagplejere, samt dagpleje og børnehus 

Samarbejdet mellem dagplejen og børnehusene fungerer godt og der er fastlagte rammer for at 
sikre en god sammenhæng med barnets kommende børnehave. Dette sker uagtet hvor barnet 
skal gå og om det er i lokalområdet, eller i en anden by.  
Samarbejdet har efter seneste tilsyn været i fokus og er fortsat under udvikling. Såvel børnehu-
se som dagplejere oplever kvaliteten øges og når børn og familier oplever en god opstart i bør-
nehave. Samarbejdet omkring de gode overgange er blevet systematiseret og fastlagt, så alle 
børn overleveres ud fra en fælles besluttet ramme.  
 

Videre arbejde med kvalitetsudvikling 

Gennem 2015 har dagplejen særligt haft fokus på at styrke kvaliteten blandt dagplejerne, da 

kvaliteten kan være svingende. Dagplejerne er som udgangspunkt dygtige til nærvær, omsorg, 

planlægge læringsbærende udviklingsaktiviteter. Der er dog fortsat behov for at arbejde videre 

med den grundlæggende viden om børns udvikling, funktionsniveau og hensigter. Det første 

udviklingstiltag i denne sammenhæng, er at dagplejerne får feedback på egne læringsmål. Der 

er ligeledes planer om at øge dagplejernes viden, fx via fælles uddannelse.  

 

Særlige opmærksomhedspunkter  

På tilsynet drøftedes det, hvordan dagplejen fortsat bliver et aktivt tilvalg for forældre og i poli-

tisk sammenhæng. Dagplejen Isefjord arbejder med stor kvalitet og bevidsthed i det pædagogi-



ske arbejde. Der er god grund til at vidensdele yderligere omring de tiltag der særligt har ud-

bytte for børn og familiers læring og trivsel, i dagplejen.  

 

Anbefalinger   

Det anbefales:  

• At arbejdet med at udvikle samarbejdet med asyl temaet om modtagelse af flygtninge-

børn øges, så dagplejens muligheder og ressourcer bliver endnu mere synlige 

• At såvel dagplejere og ledere fortsat øger deres viden om børns generelle udvikling og 
dermed øger det allerede meget høje kvalitetsniveau 

• At de gode erfaringer med introduktion af dagplejerne fra Vipperød, inddrages til at sik-
re, at dagplejerne fra Sofielund, kommer lige så godt fra start i den samlede dagpleje-
gruppe.  

• At arbejdet med formidling og synliggørelse af dagplejens kvalitet tænkes ind, som et 

naturligt næste udviklingstrin for dagplejen   

  

 

 

 

 


