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Generelt  

Karensminde er en del af distrikt Sofielund. Børnehuset benytter byens kulturelle tilbud og ny-

der godt af sin placering i midtbyen.  

 

Det pædagogiske arbejde og grundlag  

Børnehuset arbejder med funktionsopdeling i huset, så alle rum har deres særlige legefunktion. 

Ved samlinger og aktiviteter deles børnene op i aldersvarende grupper.  

Der arbejdes med kompetence beskrivelser på alle børn i forbindelse med årlig forældresamta-

le, med afsæt i de 6 læreplanstemaer. Det anbefales at der tilføjes et udviklingsperspektiv på 

planen, så forældre og personale i fællesskab formulere barnets kommende udviklingsmål, 

skriftligt.   

Børnehuset arbejder med handleplaner på børn i udsatte positioner, med beskrivelser af de 

tiltag der iværksættes i såvel hjemmet, som i dagdagtilbuddet. Tiltagene evalueres løbende.  

 

Den pædagogiske læreplan og arbejdet med læringsmål 

Arbejdet med de pædagogiske læreplaner sker løbende i forbindelse med planlægning af det 

pædagogiske arbejde. Der planlægges pædagogiske aktiviteter for ca. 3 måneder af gangen.  

Der er behov for at børnehuset arbejder på at synliggøre de læringsmål der ligger i den pæda-

gogiske læreplan, således at målene er synlige for forældre og samtidig fastholder opmærk-

somheden for personalet. I forlængelse heraf, anbefales det, at der arbejdes systematisk med 

forløbsskemaer, og børnehuset sikrer at der sker evaluering af læringsmålene med afsæt i tegn 

på læring og barnets/børnegruppens læringsudbytte.  

Sprog    
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Karensminde har i sammen med resten af distriktet udarbejdet en fælles sprogstrategi for dag-

tilbud og skole. I forbindelse med strategien arbejder børnehuset med konceptet ”fart på spro-

get” hvor læseleg og dialogisk læsning sker i fast tilrettelagte dage på ugen.  

Børnehuset arbejder med fokus på sprog i alle samlinger og i mange pædagogiske aktiviteter. 

Der benyttes er høj grad af åbne dialog, stilles spørgsmål og er bevidsthed om hvordan dialoger 

mellem børn og voksne er afgørende for barnets sproglige udvikling. Der arbejdes fortsat med 

denne opmærksomhed i hele huset.  

 

Samarbejdsrelationer  

Børnehuset samarbejder med Børnekonsulentcenterets Tale-høre konsulenter i forbindelse med 

sprogstimulering. Øvrige samarbejdsrelationer indbefatter psykolog, ressourcepædagog, to-

sprogs konsulent og socialrådgiver, der jævnligt kommer i børnehuset. Børnehuset samarbejder 

også med Børnekonsulentcenterets medarbejdere om flygtninge børn. 

 

Samarbejdet med forældre er ifølge forældrerepræsentanten godt. Det fremhæves at Karens-

mide er et trygt sted at aflevere sit barn. Samarbejdet er præget af ærlighed og positiv tilgang, 

hvilket har stor betydning for den dialog der sker mellem hjem og dagtilbud.  

Forældrerepræsentanten udtrykker stor tilfredshed med informations niveauet og oplever sig 

godt informeret om aktiviteterne i huset. Det har fx stor betydning at man kan læse om sit 

barns deltagelse i diverse aktiviteter i løbet af dagen.  

 

Sammenhæng mellem dagtilbud og skole  

Der er i distriktet etableret en tæt sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Samarbejdet fun-

gerer primært på ledelsesniveau. Der er tilrettelagt et projekt for børnene i samarbejde mellem 

skole og dagtilbud vedr. natur og matematik. 

Videre arbejde med kvalitetsudvikling 

Karensminde arbejder med at strukturere og finde formen på de mange iværksatte udviklings 

initiativer. Arbejder er i gang, men der er behov for at der arbejdes yderligere med fastlagte 

procedurer for at synliggøre læringsmål og lave beskrivelser af barnets/børnegruppens læ-

ringsmål. Det er vigtigt at arbejdet fastholde og udvikles, også selvom der kan ske justeringer, 

når der træffes fælles beslutninger om procedurer, fx i distriktet.  

 

Særlige opmærksomhedspunkter  

På tilsynet drøftedes det, hvordan børnehuset kan arbejde med yderligere overvejelser om til-

rettelæggelse af det pædagogiske arbejde med de mindste børn. Findes der fx alternativer til at 

holde samling, med børnene i høje stole? Og tilrettelæggelse efter den aktuelle børnegruppes 

behov.  

Vi drøftede desuden hvordan der kan arbejdes videre med at synliggøre en rød tråd fra de pæ-

dagogiske læreplansmål, til måneds og ugeplaner og vigtigheden af at familien har kendskab til 

målene.   

 

Det anbefales:  

• At børnehuset arbejder med at udvide kompetenceprofilen med lærings/udviklings mål 

for alle børn i forbindelse med den årlige forældresamtale 



• At der arbejdes med at synliggøre og formidle læringsmål fra læreplanen i de daglige 

beskrivelser af det pædagogiske arbejde, så familien har kendskab til formålet   

• At der i forbindelse med synliggørelse af læringsmål arbejdes med evaluering af tegn på 

læring og barnets/børnegruppens læringsmål  

• At der er løbende dialog om tilrettelæggelse af pædagogiske aktiviteter, med afsæt i 

barnets/børnegruppens aktuelle behov  

• At der fortsat er dialog om værdien af åbne spørgsmål og udvikling af børns sprog via 

dialoger  

 

 

  

 

 

 

 


