
Børn & ungesekretariatet 

Kanalstræde 2 
4300 Holbæk 

 

Tilsynsrapport for Dagplejen i Distrikt Sofielund 
 
Distrikt Sofielund 

Stormøllevej 9 
4300 Holbæk 
Pædagogisk tilsyn foretaget 23.06.2014 
Tilsyn foretaget af Pædagogisk Udviklingskonsulent 
Rikke Nyvang 
Mail: rikny@holb.dk 
Tlf: 72369949 

 
Deltagere ved tilsynet 
Pædagogisk leder Bente Pedersen 

Distriktsleder Torben Mindrup 
Dagplejepædagog Lene Steen-Roed 
Dagplejer Anette Forman 

 
Generelt 
Dagplejen i distrikt Sofiedal består af 12 dagplejere, opdelt i 3 legestuegrupper. Legestuen er placeret i 
Minimøllen, der har eget hus, i sammenhæng med Børnehuset Stormøllens legeplads. Børnehus og 
dagpleje deler samtidig legeplads. Stormølle er i gang med en fusion af et andet børnehus i distriktet og 
vil i den forbindelse få oprettet en børnegruppe for de 0-3 årige i børnehuset. I den sammenhæng 
forventes samarbejdet mellem gruppen i børnehuset og med dagplejen, at blive udvidet og udviklet. 

Dagplejen har tilknyttet en dagplejepædagog, der varetager de fleste tilsyn, og den pædagogiske ledelse 
varetages af Stormøllens leder. Der vi snarest blive tilknyttet en afdelingsleder, der samtidig skal beholde 
timer i børnehuset. Den organisatoriske forandring, har til formål at styrke den pædagogiske profil for 
dagplejen og samtidig fastholde samarbejdet mellem dagpleje og dagtilbud. 
Generelt vurderes det at Dagplejen i distrikt Sofielund drives med tilfredsstillende vilkår for børn og 
forældre. 
 

Det pædagogiske arbejde og grundlag 
Dagplejen er som nævnt, i gang med en etablere en større sammenhæng, mellem dagpleje og dagtilbud. 
Dagplejen har i en længere periode haft mange samarbejdsflader med børnehuset, fx når der er 
arrangementer. Samtidig er sammenhængen sket løbende, da der benyttes fælles legepladsarealet og 
fordi personalet har naturlige samarbejdsflader på tværs af de to huse. Tilknytningen mellem dagpleje og 
børnehus udvides samtidig naturligt, da en del af den pædagogiske ledelse nu tilknyttes en pædagog fra 

børnehuset. Målet er blandt andet at videndeling og sparring sker på tværs af de to huse. 
Dagplejegruppen er de seneste år reduceret på baggrund af faldende børnetal, men har haft mulighed for 
at nedjustere pladserne, primært via naturlig afgang. 
Dagplejen arbejder med læreplaner efter en årsplan. Et læreplantema danner ramme for de pæ-
dagogiske aktiviteter i en tre måneders periode. Der arbejdes med 3 temaer på et år, og der arbejdes 
med temaerne, såvel fælles i legestuen, som i de enkelte dagplejehjem. Arbejdet er i forbindelse med 
revision af læreplanerne for distriktet under forandring. Det anbefales at der fokuseres bevidst på at 

sætte læringsmål for barnet eller børnegruppen, i højere grad end med fokus på aktiviteterne. 
Forældrerepræsentanter har tidligere været inddraget i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. 
Inddragelsen har haft positiv indflydelse på arbejdet og på samarbejdet. 
 
Dokumentation og evaluering 

Dagplejen arbejder med foto af aktiviteter og ved arrangementer. 
Dagplejen arbejder ikke med udviklingsprofiler på alle børn. Profilerne udarbejdes i forbindelse med 

bekymringer, eller hvis der har været behov for en særlig indsats om et barn. 
Det anbefales at der udarbejdes udviklingsprofiler på alle børn og at profilerne danner grundlag for 
forældresamtalerne og for den pædagogiske planlægning af aktiviteter, den enkelte dagplejer laver i 
hverdagen. 
Dagplejen arbejder ikke stringent med evaluering og kan med fordel fokusere på evaluering i forbindelse 
med revision af læreplanerne. 



 

Forældresamarbejde 
Den enkelte dagplejer oplever et godt forældresamarbejde. Den daglige overlevering vægtes højt. 
Det opleves dog at forældrene ofte vælger den årlige udviklingssamtale fra med den dagpleje 
pædagogen. Det anbefales at der arbejdes på at kommunikere vigtigheden af samtalen ud til forældrene 
og at forældrene præsenteres for barnets udviklingsplan, der skal danne ramme for det videre arbejde 

med barnets trivsel, læring og udvikling. 
Samtidig skal dagplejen kan tydeliggøre forældre samarbejdets værdi, ved at beskrive forældre-nes rolle 
og ansvar for barnets udvikling i sammenhæng med dagplejens muligheder. 
 
Samarbejdet mellem dagpleje og børnehuse 
Samarbejdet mellem dagplejen og Stormøllen er som beskrevet tæt og der sat yderligere 

samarbejdsflader i gang. Et af distriktets helt store aktiver er den fælles ledelse og at den kommende 
dagplejeledelse også har timer i børnehuset og skaber i sin position en sammenhæng mellem de to 
pasningsformer. Ledelsen forventer at denne organisering er medvirkende til at det gode og tætte 
samarbejde er en naturlig del af hverdagen. For det enkelte barn, har det stor betydning af dagplejen 
fast er tilknyttet børnehuset. Det betyder at overleveringer af børn sker løbende og at barnet har 
kendskab til børnehuset inden opstarten. Desuden kan det på sigt blive en stor værdi for det enkelte 

barn, at dagplejepædagogen, der er et kendt ansigt, danner en tryg overgang. 

 
Tilsyn, vejledning og supervision 
Dagplejeledelsen arbejder fast med anmeldte tilsyn 2 gange årligt. Derudover sker der et antal 
uanmeldte tilsyn årligt. Ved tilsynet gennemgås arbejdsgange, børnegruppen, indretning og eventuelle 
udfordringer. Det anbefales at tilsynet formaliseres ved at have fast dagsorden, med de punkter der fast 
gennemgås. Samtidig kan dagplejen med fordel arbejde på at den enkelte dagplejer forbereder sig på 
tilsynet, fx ved hjælp af dagsorden, eller via refleksionsspørgsmål. 

Dagplejepædagogen og den pædagogiske leder, arbejder fast med en vurdering af barnets udvikling. 
Såvel i dagplejehjemmet, som i legestuen fungerer som sparring for den enkelte dagplejer. 
Desuden deltager dagplejen så vidt muligt sammen med børnehusets personale i generelle 
udviklingstiltag og kompetenceudvikling. 
 
Særlige opmærksomhedspunkter 

At dagplejen fokuserer på at etablere samarbejdet med den kommende 0-3 års gruppe i børnehuset og 
udnytter muligheden for faglig sparring og for fælles tilrettelæggelse af fx aldersbestemte aktiviteter. 
Dagplejen skal sikre sig at de har opdateret deres godkendelsesgrundlag. Samtidig kan distriktet med 

fordel arbejde på at samarbejde med og søge inspiration i kommunens resterende distrikter. Fx i forhold 
til vidensdeling og faglig sparring. 
 
Anbefalinger 

På baggrund af tilsynet anbefales følgende: 
-At der arbejdes fokuseret med forældresamarbejdet, med afsæt i en årlig udviklingssamtale for det 
enkelte barn. 
-At dagplejen udarbejder et skema eller en dagorden til brug ved tilsynet i dagplejehjemmet. 
-At dagplejen har fokus på læringsmål i arbejdet med de pædagogiske læreplaner, og når den daglige 
pædagogiske praksis dokumenteres. 
-At dagplejen arbejder med udviklingsprofiler på alle børn, der danner baggrund for forældresamtalen og 

den pædagogiske planlægning i det enkelte dagplejehjem. 
-At dagplejen har fokus på at arbejde med evaluering, i forbindelse med revision af de pædagogiske 
læreplaner. 
-At dagplejen sikrer sig at godkendelsesgrundlaget er opdateret. 


