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Tilsynsvurdering  

Tilsynet er udført i en tid med COVID-19-restriktioner. På trods af det fremstår Slotsparkens 

Børnegård på tilsynsbesøget som et børnehus med høj kvalitet i den pædagogiske praksis og 
med børn der mødes af anerkendende, støttende og inspirerende voksne. 

PÅBUD 

- Ingen 
ANBEFALINGER 

Dagtilbuddet anbefales udover at bevare og styrke den generelt høje kvalitet af dagtilbuddet: 
- At arbejde med at forlænge og udvide hverdagens samtaler – herunder at styrke børns 

samtaler med hinanden samt at arbejde med at samtale om hverdagens aktiviteter før, 

under og efter aktiviteter. 
- At arbejde med pædagogisk udvikling af overgangssituationer i hverdagen, særligt i 

børnehaven, med henblik på at styrke børnefælleskaber og deltagelsesmuligheder fx 
på legepladsen, i legegrupper eller i aktiviteter. 

- At evaluere og udvikle på den pædagogiske organisering af børnehavens legeplads. 

- At videreudvikle på evalueringskulturen og den fælles forståelse af evalueringsformer, 
herunder inddragelse af børneperspektiver på læringsmiljøet i evalueringer.  
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- At styrke formidling af planlagte pædagogiske aktiviteter og ugeplaner til forældre. 
Rapporten er udarbejdet 12. Maj 2021 

 

 

Ramme for tilsynet 

Tilsynsvurderingen er et udviklingsfokuseret tilsyn baseret på dagtilbuddets selvevaluering, 
to observationer og en tilsynsdialog. 

SELVEVALUERING 
Forud for tilsynsbesøget har dagtilbuddet foretaget en selvevaluering på de områder tilsynet 

har i fokus. I dette tilsyn er der, udover de lovgivne og kommunale krav til et tilsyn, særligt 

fokus på, hvor langt dagtilbuddet er i processen med at realisere styrket pædagogisk 
læreplan, samt på børnenes generelle trivsel og læringsmuligheder. 

OBSERVATION 

Der er foretaget observationer af ca. tre timers varighed. Disse er foretaget af tilsynsførende 
fra forvaltningen og en deltagende observatør fra et andet område i kommunen. 

Observationerne har dækket planlagte aktiviteter såvel som overgangssituationer i de 
daglige rutiner både udendørs og indendørs. 

 

TILSYNSDIALOG 
Tilsynsdialogen har en varighed på to timer med fokus på dialog om forholdet mellem 

dagtilbuddets selvevaluering og observationerne, set i lyset af lokale, kommunale og 
nationale udviklingsmål og kvalitetskrav til dagtilbud. 

 

Uddybning af vurderingen 

Børnenes generelle trivsel og læringsmuligheder 

Slotsparkens Børnegård er kendetegnet ved høj kvalitet i relationsarbejdet gennem hele 

hverdagen og ved at børn anerkendes og mødes med nærvær, interesse og nysgerrighed. 

Børnegården er desuden karakteriseret ved en meget rolig og tryg atmosfære, hvor børn 

hjælpes tilrette og støttes i aktiviteter og gøremål. Børnegården tilbyder et aktivt læringsmiljø, 

hvor der planlægges mange aktiviteter fx tema om kryb, maleaktiviteter osv. Det fysiske 

læringsmiljø fremstår pga. Corona-restriktioner lidt begrænset på udvalget af legeting og 

materialer, mens der i planlagte aktiviteter er gode materialer tilgængelige. Det fysiske 

læringsmiljø afspejler det pædagogiske arbejde, idet pædagogiske materialer og børnenes 

produkter er synlige på institutionens vægge.  

Arbejdet med realisering af styrket pædagogisk læreplan 

I Slotsparkens Børnegård arbejder de to faglige fyrtårne med at rammesætte personalets 

arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan gennem udarbejdelse af cases/fokuspunkter 

om fx dannelse, demokrati o.lign. På nogle stuer arbejdes der med ugeplansskemaer som 

synliggør de didaktiske overvejelser og institutionen har på udviklingsmøder haft fælles fokus 

på planlægning af forløb der rummer alle læreplanstemaerne. 

Der arbejdes desuden med løbende feed-back fra lederen omkring stuernes arbejde med 

læreplanen. Institutionen er i gang med at omlægge evalueringskulturen, sådan at der bliver 

mere fokus på faglig refleksion. Institutionen arbejder systematisk med at justere egen praksis 

fx gennem observationer, ekstern supervision, opfølgning på handleplaner/sprogvurderinger 

mm. Institutionen har lavet en meta-evaluering i forlængelse af den eksterne ECERS/ITERS 

vurdering af læringsmiljøet fra og arbejder således kontinuerligt med vurdering af 



   

 

   

 

læringsmiljøet. Leder og personale vurderer, at evalueringsarbejdet kan tydeliggøres og at den 

fælles tilgang til evaluering af hverdagens praksis og læreplanen kan styrkes.  

 

BØRNESYN, DANNELSE OG INDDRAGELSE AF BØRNS PERSPEKTIVER 

 Slotsgårdens børnegård arbejder pædagogisk med børnenes selvhjulpenhed og ved 

tilsynsbesøget ses det, at børnene er meget selvhjulpne - samtidig med at det er muligt hele 

tiden at få hjælp. Det enkelte barn mødes opmærksomt og lyttende af de voksne. Endvidere 

ses det, at personalet arbejder med inkluderende strategier og anerkendelse af barnets 

perspektiv, når der opstår situationer, hvor børn har svært ved at forblive i en aktivitet, fx 

samlingen. Institutionen arbejder med fri for mobberi og særligt på én stue sås det, at 

materialet (massagehistorier) blev brugt til at styrke relationer og empati mellem børnene. 

Børnegården arbejder løbende med at justere det fysiske læringsmiljø efter børnegruppens 

behov fx for fysisk udfoldelse og inddrager børnenes ønsker i ændringer i læringsmiljøet. 

 

LEG, LÆRING OG UDVIKLING OVER HELE DAGEN FOR ALLE BØRN I BØRNEFÆLLESSKABER 

Slotsgårdens børnegård tilbyder et varieret og aktivt læringsmiljø, hvor børn og voksne lærer 

sammen ved at undersøge og undre sig sammen for eksempel i forbindelse med en planlagt 

science-aktivitet med vand, pipetter og farver der skal blandes eller maleraktiviteter, hvor der 

eksperimenteres med materialer, farver osv. Børnene mødes nysgerrigt i aktiviteterne og 

støttes i at undre sig og lære sammen med de voksne. Børnehuset arbejder med en neuro-

pædagogisk tilgang med fokus på kropslige aktiviteter og leg fx til samling og i planlagte 

aktiviteter. Tilgangen præger hele børnegruppen som opleves som glade, aktive, 

undersøgende og motiverede. Børnegården arbejder med læring hele dagen og har fx fokus på 

læring i rutinesituationer fx borddækning, oprydning osv. Der opstod dog ved tilsynsbesøget 

enkelte situationer, hvor nogle børn havde svært ved at finde ind i børnefælleskabet for 

eksempel ved overgang til legeplads eller nye aktiviteter.  

Børnehuset arbejder bevidst med børnenes sprog og med at støtte særligt flersprogede børns 

dansktilegnelse. Der kan være en tendens til at sprogarbejdet bliver øvelsespræget fx at øve 

remser eller øve ord (fx farver) men generelt er der mange gode, samtaler med børnene både 

i rutinesituationer og i aktiviteter. 

På vuggestuens legeplads bliver børnene støttet i både fysiske lege i legeredskaber og små 

lade-som om lege i legehuset, hvor personalet understøtter børnenes fælles fokus og leg. På 

børnehavens legeplads ses det under tilsynsbesøget, at de store drenges leg udvikler sig til en 

konflikt og at personalet mister overblikket over børnegruppen på legepladsen. Det ses 

desuden at enkelte børn opholder sig alene og ikke opsøger eller finder ind i legefællesskaber. 

Børnehaven har dog også gode eksempler på at længevarende og fordybede projekter skaber 

rum for fælles leg fx i børnehavens rummissionsprojekt (i marts), som opstod ud fra et 

børneinitiativ.  

 

FORÆLDRESAMARBEJDET OG LÆRINGSMILJØE 

Børnegården lægger vægt på at inddrage forældrenes perspektiver i samarbejdet og der 

lægges mange kræfter i forældreinddragelse fx i forbindelse med covid, hvor institutionen har 

tilbudt familierne materialer med hjem fx aktivitetsposer til jul. Der er afprøvet flere nye 



   

 

   

 

initiativer som fx en familieweekend i samarbejde med Boligselskabet Ladegårdsparken og en 

privat familiebehandler. 

Forældrerepræsentanten oplever, at forældresamarbejdet er meget velfungerende og at 

institutionen er meget i dialog med forældrene. Forældrerepræsentanten peger på, at 

institutionens formidling af ugeplaner og aktiviteter kan styrkes med henblik på forældrenes 

mulighed for at tale med deres børn om livet i institutionen. Der er taget flere initiativer til 

inddragelse af forældre i bestyrelsen - men her er det svært at involvere forældrene. 

 

SAMMENHÆNG MED SKOLEN 

Der arbejdes løbende sammen med skolerne i området fx omkring netværk om matematisk 

opmærksomhed og netværk om sproglig opmærksomhed, ligesom institutionen deltager i en 

arbejdsgruppe i område Holbæk By om sammenhæng mellem dagtilbud og skole samt en 

arbejdsgruppe om børn i udsatte positioner. Børnehaven besøger skolerne og deltager på 

indskrivningsmøderne på skolerne. Der arbejdes med et årshjul for samarbejdet mellem 

forældre, dagtilbud, skole, børneindsatsen og PPR. 

 

INDDRAGELSE AF LOKALSAMFUNDET 

Børnegården benytter mange forskellige lokale muligheder som fx legepladser, biblioteket, 

aktivitetshus i boligselskabet Ladegårdsparken mv. Der samarbejdes med mange lokale tilbud 

fx Holbæk Naturskole, hvor institutionen har et stykke jord, med Holbæk Teater, Cirkus 

Kæphøj osv. For eksempel har børn og forældre været til en teaterforestilling på Fair Play. Der 

arrangeres ture i de lokale boligområder, hvor der tages fotos af børnene ved deres hoveddør. 

Den lokale Brugsen støtter ture med børnene. 

 

ANBEFALINGER 

Slotsparkens Børnehus er et dagtilbud med høj kvalitet i den pædagogiske praksis og med 

børn der mødes af anerkendende, støttende og inspirerende voksne. 

Som følge af tilsynet peges der på, at børnehuset kan styrke sin kvalitet yderligere 

ved at fokusere på følgende forhold: 

 

-AT ARBEJDE MED AT FORLÆNGE OG UDVIDE HVERDAGENS SAMTALER, HERUNDER AT 

STYRKE BØRNS SAMTALER MED HINANDEN 

Der kan være en tendens til at sproget bliver øvelsespræget fx at øve remser eller øve ord (fx 

farver). Det anbefales at flytte fokus over på børnenes sprogforståelse og tydelige 

sprogmønstre i hverdagen. Med henblik på at styrke sprogarbejdet anbefales det at have fokus 

på at udvide og forlænge hverdagens mange forskellige typer samtaler og at styrke børnenes 

fælles undring og samtaler. Ligeledes kan sprogarbejdet styrkes endnu mere ved at arbejde 

med sproget i længerevarende, fordybede temaer og at med samtale med børnene om 

hverdagens aktiviteter før, under og efter aktiviteter. 

 

-AT ARBEJDE MED PÆDAGOGISK UDVIKLING AF OVERGANGSSITUATIONER I HVERDAGEN, 

SÆRLIGT I BØRNEHAVEN, MED HENBLIK PÅ AT STYRKE BØRNEFÆLLESKABER OG 

DELTAGELSESMULIGHEDER  



   

 

   

 

Der opstod ved tilsynsbesøget enkelte situationer, hvor nogle børn havde svært ved at finde 

ind i børnefælleskabet for eksempel ved overgang til legeplads eller nye aktiviteter. På den 

baggrund anbefales det, at børnehuset styrker det pædagogiske fokus på forskellige 

overgangssituationer i hverdagen, fx overgang til legepladsen, overgang til og fra en planlagt 

aktivitet osv.  - med henblik på at understøtte børnenes deltagelsesmuligheder i små og store 

børnefællesskaber i løbet af dagen fx på legepladsen, i legegrupper, eller i aktiviteter. 

 

-AT EVALUERE OG UDVIKLE PÅ DEN PÆDAGOGISKE ORGANISERING AF BØRNEHAVENS 

LEGEPLADS  

På børnehavens legeplads ses det under tilsynsbesøget, at drengenes leg udvikler sig til en 

konflikt og at personalet mister overblikket over børnegruppen. Børnegården anbefales at 

arbejde med organiseringen af legepladsen og at styrke legefællesskaber på legepladsen, fx 

ved pædagogisk at rammesætte legetemaer og legerelationer på legepladsen. 

 

-AT VIDEREUDVIKLE PÅ EVALUERINGSKULTUREN OG DEN FÆLLES FORSTÅELSE AF 

EVALUERINGSFORMER, HERUNDER INDDRAGELSE AF BØRNEPERSPEKTIVER PÅ 

LÆRINGSMILJØET I EVALUERINGER. 

Pædagogisk leder og personale vurderer, at evalueringsarbejdet kan tydeliggøres og at den 

fælles tilgang til evaluering af hverdagens praksis kan styrkes. I forlængelse heraf anbefales 

det, at institutionen arbejder med en fælles forståelse af evalueringsbegrebet og en 

tydeliggørelse af evalueringskulturen. Der kan desuden arbejdes med et fokuseret valg af 

pædagogisk dokumentation, herunder at inddrage børneperspektiver i dokumentation og 

evaluering af læringsmiljøet. 

 

-AT STYRKE FORMIDLING AF PLANLAGTE PÆDAGOGISKE AKTIVITETER OG UGEPLANER TIL 

FORÆLDRE. 

På baggrund af forældrerepræsentantens udsagn anbefales det at institutionens formidling af 

ugeplaner og aktiviteter styrkes med henblik på forældrenes mulighed for at tale med deres 

børn om livet i institutionen. 

 

 

-OPFØLGNING PÅ SENESTE PÆDAGOGISKE TILSYN 

Ved seneste tilsyn d. 5/2-2016, blev det anbefalet, at Slotsparkens Børnehus skulle have øget 

opmærksomhed på: 

•At børnegruppernes læringsudbytter i endnu højere grad formidles til forældre i de daglige 

beskrivelser fra børnehuset 

•At børnehuset fastholder et udviklingsarbejde med forældrerådet og inddragelse af forældre i 

den daglige pædagogiske praksis  

•At børnehuset arbejder videre med den grundlæggende viden om børns udvikling, for at sikre 

den høje kvalitet fremadrettet 

Slotparkens Børnegård har redegjort for et systematisk arbejde med anbefalingerne og har 

desuden redegjort for, hvordan punkterne fortsat er i fokus i børnehuset. 


