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ling af tilsynet 

 

Generelt  

Holbæk Have er en del af distrikt Sofielund. Børnehuset arbejder med fokus på et aktivt udeliv 

og brug af områdets naturfaciliteter. 

 

Det pædagogiske arbejde og grundlag  

Holbæk Have arbejder med aldersopdelte grupper ved samling og aktiviteter og har herudover 

åbne døre.  

Børnehuset har det seneste år revideret arbejdet med handleplaner på børn i udsatte positio-

ner. Arbejdet indbefatter nu familiens rolle og ansvar for barnets udvikling. Handleplanen har et 

udviklingsperspektiv, men der er behov for at der arbejdes mere stringent med evaluering, set i 

forhold til de læringsmål der beskrives i handleplanen.  

Børnehuset har behov for at arbejde videre med organisering af den pædagogiske praksis, fx 

ved at tilrettelægge dagens aktiviteter, med mulighed for opdeling i mindre grupper. Samtidig 

kan børnehuset med fordel arbejde med tilrettelæggelsen af dagen, så alle medarbejdere er 

bekendte med deres opgaver og dermed kan være forberedt.   

 
Børnehuset skal sikre, at alle studerende og vikarer i huset er bekendte med børnehusets pæ-
dagogiske mål og kerneopgave. Samtidig skal der løbende ske vejledning af -og justeres på, 
den kommunikation der sker mellem børn og voksne i huset. Alle medarbejdere er ansvarlige 
for at der kommunikeres anerkendende og i overensstemmelse med det beskrevne børnesyn. 
 

Den pædagogiske læreplan og arbejdet med læringsmål 

Arbejdet med læringsmål for børnegruppen, er ikke tydelige i hverken dokumentation eller for-

midling i børnehuset. Læringsmålene skal synliggøres på fx måneds eller uge planer og omsæt-

tes til pædagogiske aktiviteter.  
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Børnehuset har arbejdet med forløbsskemaer på 3 aktivitetsforløb. Der er behov for at der ar-

bejdes videre med denne form for systematisk beskrivelser, overvejelser om læringsmål og eva-

luering af læringsudbytte.   

 

Sprog    

Børnehuset har i sammenhæng med resten af distriktet udarbejdet en fælles sprogstrategi for 

dagtilbud og skole. Arbejdet med sprogstrategien vil i den kommende tid blive en del af den 

pædagogiske hverdag. Tidligere har der fast være dialogisk læsning for 3 gange ugentligt for 

den mindste gruppe og de kommende skolebørn. 

Børnehuset har behov for at arbejde med overvejelser om at være en god sproglig rollemodel 

og med en bevidsthed om at organisere sig i mindre grupper, med mulighed for dialog. 

 

Samarbejdsrelationer  

Holbæk Have samarbejder med Børnekonsulentcenterets Tale-høre konsulenter i forbindelse 

med sprogstimulering. Det øvrige samarbejde tilrettelægges via faste møder med Børnekonsu-

lentcenteret, hvor samarbejdet tilrettelægges og organiseres.  

 

Samarbejdet med forældrene fungerer ifølge forældrerepræsentanten godt. Særligt fremhæves 

oplevelsen af at der altid er tid til en dialog, fx når børn afleveres. Forældrerepræsentanten 

efterlyser mere overskuelig formidling af hvad børnene har lavet og gerne et samlet sted at 

kigge efter informationer.   

 

Sammenhæng mellem dagtilbud og skole  

Der er i distriktet etableret en tæt sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Holbæk Have har 

deltaget i et pilot projekt, hvor de kommende skolebørn i en periode har været med i skolen to 

gange ugentligt over 6 uger. Her afstemmes forventninger og børnene får kendskab til skolen 

inden den kommende skolestart. Det kommende års skolebørn vil deltage i skolen en gang om 

ugen i en periode. Samarbejdet evalueres efter hver skolegruppe og der justeres på konceptet.  

 

Videre arbejde med kvalitetsudvikling 

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

er behov for en tydelig organisering af den pædagogiske praksis, således at der arbejdes sy-

stematisk med læringsmål for alle børnegrupper. Fx skal års og ugeplaner have tydelige sam-

menhænge med de læringsmål der ligger i den pædagogiske læreplan, ligesom arbejdet med 

aktionslæring skal knyttes tæt til læringsmålene.  

 

Særlige opmærksomhedspunkter  

På tilsynet drøftedes det, hvordan børnehusets personale styrker deres dialog om god kommu-

nikation med børn. Hvordan drøftes den pædagogiske tilgang til børn i personalegruppen, fx 

hvis en medarbejder oplever en kollega være uhensigtsmæssig? Børnehuset har brug for at 

rette opmærksomheden på dette.  

 

Indskærpelse  

I forbindelse med tilsynet er det konstateret, at børnehuset ikke har iværksat arbejdet med 

anbefalingen om 



• At der arbejdes med at sætte læringsmål for de pædagogiske aktiviteter, fx i dagbøgerne og 

at børnehuset systematiserer evalueringen af arbejdet.   

Der er gennem de seneste 1,5 år arbejdet med revision af de pædagogiske læreplaner og Akti-

onslæringsforløb, der alle har understøttet udviklingen af denne anbefaling.  

Det indskærpes, at børnehuset inden udgangen af december måned 2015, 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 i handleplansbeskrivelserne evalueres konkret på de læringsmål der er sat for 

barnet   

• At alle medarbejdere arbejder med –og kommunikere ud fra, det fælles børnesyn 

• At der er dialog i børnehuset om at være en god sproglig rollemodel  

• At børnehuset beskriver hvordan læringsmål fra den pædagogiske læreplan omdannes 

til pædagogiske aktiviteter med fokus på barnets/børnegruppen læringsudbytte  

• At tilrettelæggelsen af aktiviteter, på forhånd er kendt af alle voksne og at aktiviteterne 

muliggør at børn indgår i mindre grupper  

• At børnehuset arbejder på at synliggøre og formidle børns læring og målet med de pæ-

dagogiske aktiviteter, så familierne inddrages i arbejdet 

 

 

  

 

 

 

 


