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Tilsynsvurdering  

Dagplejen i Minimøllen, Holbæk By med legestuerne Minimøllen og Elverhøj fremstår på 

tilsynsbesøget som et dagtilbud med høj kvalitet i sin pædagogiske praksis og med børn i 

god trivsel.  

 

PÅBUD 

- Ingen 

 

ANBEFALINGER 

Udover at bevare kvaliteten i dagtilbuddet, anbefales Dagplejen i Holbæk By: 

- At styrke børnefællesskaber med henblik på at øge børnenes deltagelse og fordybelse 

i fælles leg eller aktiviteter, herunder at justere til de ældste børns udviklingszoner. 
- At videreudvikle de gode rutiner med henblik på at inddrage børn i børnefællesskaber 

om fx borddækning og oprydning. 

- At rette fokus på at udvide og forlænge samtaler med børn og at undre sig sammen 

med børn. 

- At videreudvikle evalueringskulturen med henblik på systematisk at inddrage børns 

perspektiver som pædagogisk dokumentation i udviklingen af læringsmiljøet med 

særligt fokus på børns oplevelse af det fysisk, psykiske og æstetiske børnemiljø 

(jf. dagtilbudsloven 1)  

 

Rapporten er udarbejdet d. 17. sep. 2021 
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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, som 

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 den 

tilsynsførende og den deltagende observatør fra et andet område i kommunen. 

Observationerne har dækket planlagte aktiviteter såvel som overgangssituationer i de 

daglige rutiner indendørs. I dagplejen er der observeret én legestuegruppe. 

 

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 

GENERELLE TRIVSEL OG LÆRINGSMULIGHEDER 

Legestuen Minimøllen i Holbæk By er karakteriseret ved høj kvalitet i relationsarbejdet. 

Legestuen er præget af nærvær og anerkendelse i samspillet mellem børn og voksne. 

Daglejerne følger i meget høj grad børnenes initiativer og støtter op om børnenes aktiviteter. 

Generelt opleves en børnegruppe, der er trygge, glade og nysgerrige. Der ses børn i høj grad 

af trivsel, hvilket også gælder børn, der er i gæstepleje. 

ARBEJDET MED REALISERING AF STYRKET PÆDAGOGISK LÆREPLAN 

Dagplejens udviklingsarbejde sker især form af aktionslæringsprojekter. På de seneste 

personalemøder og efterfølgende aktionslæringsforløb har der fx været fokus på 

børneperspektiver, leg og dannelse.  Her er der arbejdet med forskellige typer af pædagogisk 

dokumentation, fx laves der små videoklip. I ét aktionslæringsforløb er der optaget video i 

hhv. voksen- og børnehøjde for at blive klogere på forskellen mellem det de voksne og det 

børnene ser og oplever. Det har givet ny viden om børns oplevelser af aflevering om morgenen 

og har efterfølgende ført til ændrede rutiner og aftaler med forældrene.  

Dagplejepædagogerne er tovholdere på fælles aktionslæringsprojekter og understøtter 

dagplejerne med inspiration, sparring og feed-back. Dagplejepædagoger er i gang med intern 

kompetenceudvikling om feed-back og evaluering sammen med en konsulent fra fagcenteret. I 

2021 deltager 3 dagplejere i forskningsprojektet Læseleg og 6 dagplejere er i gang med 

kompetenceudvikling inden for Tidlig indsats (1000- dages projektet). Her fungerer 

dagplejepædagogerne også som sparringspartnere. 

De daglige aktiviteter hos dagplejerne planlægges ud fra en aktivitetsplan og tager 

udgangspunkt i de seks læreplanstemaer. Læreplanen evalueres løbende på personalemøder 

ligesom kvalitetsmålinger med FECCERS anvendes til refleksion og evaluering af 

læringsmiljøet.  
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Dagplejerne arbejder med både mål for børn og for voksne og dagplejerne får løbende sparring 

omkring både mål og handleplaner på baggrund af den udviklingsprofil der udarbejdes for 

hvert enkelt barn ved 1½ år.  

De enkelte dagplejeres arbejde med læreplanen udvikles og evalueres på baggrund af 

områdets tilsyn i dagplejerne, hvor dagplejepædagogerne som en del af konceptet i Holbæk By 

inddrager observation i den enkelte dagpleje. 

 

BØRNESYN, DANNELSE OG INDDRAGELSE AF BØRNS PERSPEKTIVER 

Børnesynet vurderes ved tilsynsbesøget i legestuen at være respektfuldt og anerkendende og 

børns initiativer og spor bliver i megen høj grad fulgt og understøttet af de voksne. For 

eksempel justerer dagplejerne en aktivitet, da børnene mister interessen. Desuden ses det at 

børns legeaktiviteter i høj grad bliver set og støttet af dagplejerne i legestuen, fx fordyber en 

dagplejer sig i en aktivitet ved legekøkkenet og bidrager til børnenes leg der. 

Dagplejen lægger vægt på børnenes selvhjulpenhed. Børnene støttes i selv at kravle op på 

puslebordet, selv at tørre mund osv. og der gives tid og ro til børnenes udvikling af 

selvstændighed. Det er ved tilsynsbesøget tydeligt, at dette giver børnene rum til at erfare 

deres kompetencer og til afprøve ting og udvikle sig. Ved observationsbesøget ses det 

samtidig, at især de større børn kan engageres og samarbejde mere i nogle af hverdagens 

rutiner fx borddækning og oprydning.  

Dagplejen har på baggrund af den seneste kvalitetsmåling rettet fokus på æstetik, kultur og 

børnefælleskaber og arbejder med at børns æstetiske udtryk og produktioner får mere 

opmærksomhed og tillægges betydning ift. børnenes dannelse. Et konkret tiltag har fx været 

små udstillinger med børnenes produkter.   

  

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

Det fysiske læringsmiljø i dagplejen tilbyder børnene mange og varierede legemuligheder og 

aktiviteter som inspirerer børnene til at undersøge og afprøve mange ting. Børnene færdes 

således trygge og nysgerrige i læringsmiljøet. Ved tilsynsbesøget ses det dog også, at børnene 

ofte går fra en legeaktivitet til en anden. Der opstår mange kortvarige lege fx en kropslig 

aktivitet med en bane af gummipuder på gulvet. Men børnene bliver efter kort tid optaget af 

andre gøremål.  

Dagplejen har fokus på læring og udvikling hen over hele dagen gennem børns deltagelse i 

både rutiner, planlagte og spontant opståede aktiviteter. Dagplejerne griber forskellige 

situationer til at samle mindre grupper af børn fx i en læseaktivitet eller en tegneaktivitet. Ved 

observationsbesøget ses det, at især de ældste børn kan udfordres med mere nuancerede og 

fordybede aktiviteter, fx i de observerede læseaktiviteter og legeaktiviteter. 

Hverdagens rutiner er tydelige og rolige og overgange glider nemt for børnene.  

Læringsmiljøet har et tydeligt fokus på sprogudvikling og der iagttages mange, gode samtaler 

om hverdagens aktiviteter. Eksempelvis opstår der en fin samtale om en bus der stopper ved 

nabobørnehaven. Børnene gætter sammen med dagplejeren på, hvor bussen kører hen osv.  

Sprogarbejdet i dagplejen er forankret i sprogkalenderen og skiftende temaer og dette skaber 



4 

 

et fælles fokus og grundlag for sprog og samtaler. Sprogkalenderen ses fysisk i dagplejen i 

form af laminerede plakater med fokusord som fx transportmidler, som var det aktuelle tema. 

Under tilsynsbesøget blev der arbejdet med fokusordet: hjul og børnene skulle på jagt efter 

fokusordet i dagplejen, fx hjul på legebiler osv. Aktiviteten engagerede de ældste børn  

kortvarigt og dagplejerne justerede hurtigt til andre aktiviteter. Iagttagelsen kan give 

anledning til fælles refleksion over hvordan og i hvilken grad fokusord bidrager til samtale og 

fælles opmærksomhed. I nogle situationer vurderes det at samtalerne kan uddybes og 

forlænges. 

FORÆLDRESAMARBEJDET OM LÆRINGSMILJØET 

Dagplejen holder velkomstsamtaler og 3. måneders samtaler med alle familier samt 1½ års 

samtaler efter behov. Ved samtalerne inddrages forældrenes perspektiver på børnenes læring 

og trivsel. Dagplejepædagogerne eller dagplejeleder inddrages systematisk i 

forældresamarbejdet, hvis der er særlige behov eller forhold der skal varetages. 

Dagplejen har gode erfaringer med at arrangere forældrekaffe i legestuen og ved særlige 

lejligheder i hjemmet. Forældrekaffe skaber fællesskaber og har fx ført til, at børn er begyndt  

at gå til gymnastik sammen. Forældre inddrages aktivt i dagplejens praksis dels gennem 

information om hverdagens læringsaktiviteter og dels gennem forældreundersøgelser, hvor 

forældre har mulighed for at komme med forslag til forandringer. 

 

SAMMENHÆNG MED BØRNEHAVE 

Dagplejen holder et overleveringsmøde for samtlige børn med deltagelse af forældre dagplejer, 

pædagog og evt. andre samarbejdspartnere. Dagplejerne besøger børnehaven sammen med 

barnet 1-2 gange inden opstart. I den forbindelse udarbejder dagplejen også sprogvurderinger 

inden opstart i børnehave på alle børn som fylder 3 år. 

 

INDDRAGELSE AF LOKALSAMFUNDET 

Dagplejen benytter sig ofte af nærmiljøet. Eksempelvis hallen i Vipperød, kirken i Ågerup ved 

højtider, Nyvang, biblioteket, Naturskolen, ture til skove, havnen, fjorden og besøg på 

byggepladser/forældres arbejdsplads. Ca. en tredjedel af dagplejerne i området har ladcykler, 

og kommer derfor ofte rundt i nærmiljøet. Dagplejen samarbejder og Børnehusene Elverhøj og 

Stormøllen om fælles aktiviteter som fx fælles legepladser og Motionsdag. Dagplejen har før 

COVID deltaget i et samskabelsesprojekt med bl.a. biblioteket, hvilket blandt andet har styrket 

besøg på biblioteket og involvering af forældre. 

 

ANBEFALINGER 

Dagplejen i Holbæk by fremstår ved tilsynet som et stærkt fagligt fællesskab med fokus på 

relationsarbejdet, trivsel og gode læringsmiljøer. Som følge af tilsynet peges der på, at 

dagplejen kan styrke sin kvalitet yderligere ved at fokusere på følgende forhold: 

 

-AT STYRKE BØRNEFÆLLESSKABER MED HENBLIK PÅ AT ØGE BØRNENES DELTAGELSE OG 

FORDYBELSE I FÆLLES LEG ELLER AKTIVITETER, HERUNDER AT JUSTERE TIL DE ÆLDSTE 

BØRNS UDVIKLINGSZONER. 
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Ved tilsynsbesøget ses, at børnene ofte går fra en legeaktivitet til en anden. Der opstår mange 

kortvarige lege fx en kropslig aktivitet med en bane af gummipuder på gulvet. Men børnene 

bliver efter kort tid optaget af andre gøremål. Ved observationsbesøget ses det, at især de 

ældste børn kan udfordres med mere nuancerede og fordybede aktiviteter, fx læseaktiviteten 

og legeaktiviteter. På den baggrund anbefales det er styrke børnefællesskabet og aktiviteter 

og at justere ift. de ældste børns udviklingszone. 

 

-AT VIDEREUDVIKLE DE GODE RUTINER MED HENBLIK PÅ AT INDDRAGE BØRN I 

BØRNEFÆLLESSKABER OM FX BORDDÆKNING OG OPRYDNING. 

Ved observationsbesøget ses, at især de større børn kan engageres og samarbejde mere i 

nogle af hverdagens rutiner fx borddækning og oprydning. Derfor anbefales det at arbejde 

videre med de gode rutiner mhp. på at inddrage især de ældre børn. 

 

-AT RETTE FOKUS PÅ AT UDVIDE OG FORLÆNGE SAMTALER MED BØRN OG AT UNDRE SIG 

SAMMEN MED BØRN. 

Ved observationsbesøget ses der gode eksempler på samtaler med børn. Det ses også at der i 

nogle situationer kan arbejdes med at inddrage børn i lidt længere samtaler ud fra børnenes 

perspektiv. Iagttagelsen af aktiviteten med fokusord kan give anledning til fælles refleksion 

over hvordan og i hvilken grad fokusord bidrager til samtale og fælles opmærksomhed.  

 

-AT VIDEREUDVIKLE EVALUERINGSKULTUREN MED HENBLIK PÅ SYSTEMATISK AT INDDRAGE 

BØRNS PERSPEKTIVER SOM PÆDAGOGISK DOKUMENTATION I UDVIKLINGEN 

AF LÆRINGSMILJØET MED SÆRLIGT FOKUS PÅ BØRNS OPLEVELSE AF DET FYSISK, PSYKISKE 

OG ÆSTETISKE BØRNEMILJØ (JF. DAGTILBUDSLOVEN 1)  

Dagplejen i Holbæk by har etableret en god evalueringskultur med inddragelse af børns 

perspektiver og har gode erfaringer med fælles udviklingsprojekter. På den baggrund 

anbefales det at arbejde videre med systematisk at inddrage børns perspektiver på det fysiske, 

psykiske og æstetiske læringsmiljø. 

 

OPFØLGNING PÅ SENESTE PÆDAGOGISKE TILSYN 

Ved seneste pædagogiske tilsyn (d. 26/10-2015) blev det anbefalet, at Dagplejen i Holbæk By 

skulle have øget opmærksomhed på: 

• At forældre inddrages i dagplejens læringsmål for barnet/børnegruppen, så familien har 

kendskab til og mulighed for at arbejde med barnets læring og udvikling i hjemmet 

 

• At der arbejdes videre med tydelige læringsmål, der systematisk evalueres 

 

• At arbejdet med individuelle læringsmål i dagplejehjemmene, evalueres i fællesskab med 

den resterende dagplejegruppe 

Alle anbefalinger er taget til efterretning og der er iværksat systematiske indsatser i det 

fortsatte arbejde med anbefalingerne. 


