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Generelt  

Stormøllen er en del af distrikt Sofielund. Børnehuset arbejder med fokus på gode børnemiljøer 

og på børns udfoldelsesmuligheder.  

 

Det pædagogiske arbejde og grundlag  

Stormøllen arbejder med aldersopdelte stuer, hvor børnene er tilknyttet. Her holdes samling og 

laves pædagogiske aktiviteter.  

Stormøllen har i foråret revideret deres arbejde med beskrivelser af børn til den årlige forældre-

samtale. Beskrivelsen indbefatter nu flere konkrete beskrivelser af barnets færdigheder og sta-

tus på udviklingsniveau. Det anbefales at beskrivelserne tilføres et fast punkt med udviklings-

perspektiv for barnet. 

Børnehuset arbejder med handleplaner på børn i udsatte positioner, med læringsmål, tiltag der 

iværksættes i hjemmet, i dagdagtilbuddet, samt en evaluering. Det anbefales at der arbejdes 

videre med fastsættelse af tydelige læringsmål for barnet og at der i evalueringen beskrives 

hvordan barnets læringsudbytte har været, set i forhold til læringsmålet.   

 

Den pædagogiske læreplan og arbejdet med læringsmål 

Læringsmål fra den pædagogiske læreplan, er beskrevet og omsat til pædagogiske aktiviteter 

på en ugeplan for hver stue i børnehuet. Planlægningen af de pædagogiske aktiviteter sker 

med afsæt i målene og planlægges på de enkelte stuer.  

Læringsmålene er tydeligt formidlet til forældrene på ugeplanen, men der er behov for at da-

gens læringsmål, og tegn på læring afspejles i de enkelte stuers logbøger. Det kunne fx være i 

form af en kort beskrivelse om barnets/børnegruppens læringsudbytte med afsæt i det læ-

ringsmål der er beskrevet for dagen.  
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Sprog    

Stormøllen arbejder som resten af distriktet med en fælles sprogstrategi for dagtilbud og skole. 

Der arbejdes systematisk med dialogisk læsning for alle børn, i mindre grupper og der udtryk-

kes allerede nu en positiv tendens til børnenes har stort udbytte og er glade for de faste ram-

mer for læsningen.  

Børnehuset arbejder systematisk med opdeling af børn i mindre grupper og tilrettelæggelse af 

pædagogiske aktiviteter der understøtter sproglig udvikling. Der er høj grad af dialog og over-

vejelser om at stille åbne spørgsmål og med at stimulere dialogen.  

 

Samarbejdsrelationer  

Stormøllen samarbejder med Børnekonsulentcenterets Tale-høre konsulenter i forbindelse med 

sprogstimulering. Øvrige samarbejdsrelationer indbefatter psykolog, ressourcepædagog, to-

sprogs konsulent og socialrådgiver. Børnehuset har særligt haft godt udbytte af socialrådgive-

ren i huset og udtrykker ønske om at denne ordning fastholdes.  

 

Samarbejdet med forældre er ifølge medarbejder og ledere generelt godt. Der samarbejdes 

med Børnekonsulentcenterets medarbejdere vedr. de to kulturelle familier og der benyttes tolk 

for at sikre at alle familier har lige deltagelsesmuligheder, fx ved forældremøder.  

Forældrerådet yder en stor indsats i forhold til planlægning af arrangementer og tilbyder jævn-

ligt at deltage, arrangere eller hjælpe børnehuset med arrangementer. Der er genereret stor 

opbakning til huset, fra forældregruppen.  

 

Sammenhæng mellem dagtilbud og skole  

Der er i distriktet etableret sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Overleveringen fra dagtil-

bud til skole, sker nu skriftligt via skolens skema (Vokal), med afsæt i barnets færdigheder. 

Stormøllens personale vi i den kommende tid arbejde videre med at sikre gode sammenhænge 

for børn mellem dagtilbud og skole. Der er blandt andet etableret netværk mellem personalet, 

der giver indsigt og mulighed for dialog og udveksling af materialer. Der udtrykkes ønske om at 

mere overlevering sker mundtligt og at der er dialog om alle børn.  

Videre arbejde med kvalitetsudvikling 

Stormøllen er rigtig godt på vej i deres arbejde med at synliggøre læringsmål og omsætte disse 

til pædagogiske aktiviteter. Børnehuset kan med fordel kigge på de procedurer de har på de 

enkelte stuer og samarbejde om/kvalificere hinandens og egne procedurer i fællesskab.   

Kvaliteten i arbejdet kan styrkes yderligere, hvis børnehuset sætter fokus på at alle børn skal 

blive så dygtige som de kan og at der arbejdes med udviklingsmål for alle børn.  

 

Særlige opmærksomhedspunkter  

På tilsynet drøftedes det, hvordan børnehuset kan arbejde videre med overvejelser om børne-

gruppernes opdeling og den prioritering der er for de voksnes deltagelse i børns lege. Vi drøfte-

de desuden hvordan fortællinger om børnehusets udfordringer, fylder mere end de egentligt 

kan ses, når børnehuset besøget af andre.  

Det anbefales:  

• At børnehuset arbejder med at fastsætte lærings/udviklings mål for alle børn i de årlige 

børnebeskrivelser   



• At der i handleplaner på børn i udsatte positioner, beskrives tydelige læringsmål for bar-

nets  

• At barnets læringsudbytte beskrives i evalueringen på handleplaner  

• At der en rød tråd i de daglige beskrivelser af børnegruppens dag, fra ugeplanens læ-

ringsmål, til børnegruppens læringsudbytte  

 

 

  

 

 

 

 


