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Generelt  

Dagplejen Engskov er en del af distrikt Engskov og består af 5 dagplejere, der er knyttet til 

Spirrekassen i Regstrup, 2 dagplejere, der er knyttet til Kirsebærhaven i Knabstrup og en dag-

plejer, der er knyttet til Undløse børnehus. Dagplejen ligger vægt på at være en fleksibel pas-

ningsordning, der sikrer de bedste forudsætninger for børns udvikling. 

Det pædagogiske arbejde og grundlag  

Dagplejen arbejder fokuseret med børns udvikling og læring i det nære hjemlige miljø. Dagple-

jen vægter at børn kommer ud alle dage, og at børnene har en forudsigelig hverdag. Dagple-

jerne arbejder systematisk med motoriske udfordringer og har fokus på at motorisk udvikling og 

udeliv er med til at styrke børns læring og udvikling.  

 

Dagplejen benytter sig af netværksgrupper, mellem dagpleje, vuggestue og fx særligt uddannet 

pædagogisk personale såsom sprogpædagogen. I netværksgruppen aftales besøg, fælles dage 

med aktiviteter, eller aftales tider, hvor der kan være faglige drøftelser. Arbejdet med net-

værksgrupper fremtår gennemtænkt og af god kvalitet.  

 

Legestuegruppen i Regstrup er netop flyttet til nye lokaler i Spirrekassen. Arbejdet med organi-

sering og det at finde sig til rette, er under udvikling. Det anbefales at dagplejerne arbejder 

med organisering af den pædagogiske praksis, og at alle dagplejere er bekendte med deres 

opgave, så nærværet med børnene sikres, fx ved formiddagsmaden.  

 

Dagplejens pædagogiske læreplan og arbejdet med læringsmål 

Dagplejen arbejder i lighed med resten af distriktet ud fra den fælles læreplan. Arbejdet tilrette-

lægges med læringsmål for aktiviteterne. Arbejdet fremstår gennemtænkt og af god kvalitet. 

Dagplejen kan med fordel arbejde videre med familiens mulighed for at kende læringsmålene 
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på forhånd, så de kan arbejde med på hjemmefronten. Dette kan på sigt fx ske via forældrein-

tra.  

Dagplejegruppen er netop i gang med at udarbejde ALLE MED skemaer for alle børn. Arbejdet 

skal følges op af udviklingsplaner for alle børn, så dagplejens arbejde hænger sammen med det 

resterende distrikt. Det anbefales at der sættes en deadline for arbejdet og at arbejdet under-

støttes af de medarbejdere i netværket, der har gode erfaringer med udviklingsplanerne.   

 

Sprog  

Der arbejdes med sproglige aktiviteter i dagplejens dagligdag. Fx er de fleste sange nu under-

støttet af tegn, og der er stor opmærksomhed på at øge børns ordforåd og skabe nuancer i 

sproget. Det anbefales at familien inddrages endnu mere i det daglige sprogarbejde i dagplejen 

og at der fx stilles videoklip eller andet til rådighed for forældrene, så læringen kan fortætte i 

hjemmet. Der er allerede nu en god tradition for at fx sange er tilgængelige i legestuen.  

 

Dagplejen arbejder med høj grad af anerkendelse via sproget. Det er vigtigt at alle dagplejere 

har fokus på at italesætte de ting der sker omring barnet og at barnet fx ikke flyttes, tages op, 

eller andet uden at der på forhånd, har været en sproglig forberedelse.    

   

Samarbejdsrelationer  

Børnekonsulentcenterets folk og Sundhedsplejen benyttes i bekymringssager. Langt det meste 
øvrige sparring foregår via de etablerede netværk, der understøtter arbejdet med fx sprog eller 
motorik. Er et barn i udsat position, bringes barnet op på et af de fastlagte møder. Samarbejdet 
med børnekonsulentcenteret er i løbende udvikling og der arbejdes på at styrke de bedste ar-
bejdsgange.  
 
Samarbejdet mellem forældre og dagpleje er ifølge forældrerepræsentanten godt. Forældrene 
er særligt glade for de små hjemlige miljøer og det særlige ro og nærvær der ved at få passet 
sit barn i dagplejen. Samarbejdet mellem hjem og dagplejer er ligeledes godt, hvis der er be-
kymringer omkring ens barn. Det opleves at være trygt og godt at spørge om råd og vejled-
ning. Repræsentanten oplever samtidig at have stor indflydelse på barnets liv i dagplejen. 
Der udtrykkes ønske om at dagplejen bliver bedre til at møde forældrene hvor de er, fx på de 
sociale medier. Dette for at gøre forældreoplevelsen endnu bedre, men også for at sikre at der 
er en kommunal dagpleje fremadrettet.  
Dagplejen Engskov nyder generelt godt af et meget aktivt og initiativrigt forældreråd.   
 

Sammenhæng mellem dagplejere, samt dagpleje og børnehus 

Samarbejdet mellem dagplejen og børnehusene fungerer godt. Dagplejens legestue er foran-
kret i hvert sit børnehus, hvilket giver anledning til dialog og kendskab for såvel pædagogisk 
personale og forældre, og dermed øger en god overgang.  
Samarbejdet mellem dagplejere har gennem de seneste år udviklet sig i en professionel sam-
menhæng, hvor de faglige debatter blomstrer.  
 
Det anbefales at der i fremtiden arbejdes med individuelle læringsmål for den enkelte dagplejer, 
der med fordel kan drøftes, når dagplejerne mødes i legestuen eller med den pædagogiske le-
der. Sparring og feed back på den enkelte dagplejers arbejde sker i dag primært via tilsynet fra 
dagplejelederen og er centreret omkring børnene.    
 

Videre arbejde med kvalitetsudvikling 



Dagplejen har de seneste år været under stor forandring og lederskifte. De har samtidig formå-

et at fastholde et højt pædagogisk niveau og fleksibilitet i det pædagogiske arbejde. Dagplejen 

kan styrke kvaliteten yderligere, ved at arbejdet endnu mere bevidst med børns selvhjulpenhed 

i de daglige aktiviteter og derigennem styrke barnets/børnegruppens oplevelse og mulighed for 

læring og udvikling.  

 

Særlige opmærksomhedspunkter  

På tilsynet drøftedes det, hvordan dagplejen fortsat bliver et aktivt tilvalg for forældre i alle lo-

kale områder. Samtidig drøftede vi vigtigheden af det nære samarbejde mellem børnehus og 

dagplejen og de muligheder der ligger i disse sammenhænge. Særligt at dagplejen følger den 

udvikling der sker i børnehusene og arbejder ud fra samme afsæt, fx aktionslæring og arbejdet 

med udviklingsprofiler på alle børn.  

 

Anbefalinger   

Det anbefales:  

• At der arbejdes videre med organisering og tilrettelæggelsen af den pædagogiske prak-

sis, så nærværet forbliver hos børnene   

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

kendskab til og mulighed for at arbejde med i hjemmet.  

• At der udarbejdes udviklingsplaner for alle børn i dagpleje, i lighed med det resterende 
distrikt 

• At der arbejdes videre med fokus på at italesætte de ting der sker omring barnet og at 

barnet fx ikke flyttes, tages op, eller andet uden at der på forhånd har været en sproglig 

forberedelse   

• At der fremadrettet arbejdes med individuelle læringsmål for dagplejerne, og at disse, 

evalueres/drøftes i fælleskab med den resterende dagplejegruppe, som et fast punkt i 

legestuen 

  

 

 

 

 


