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Generelt  

Troldhøjen er den del af distrikt Tornved. Troldhøjen er en idrætsinstitution, med fokus på at 

alle aktiviteter sker med afsæt i idræt, krop, bevægelse og gode relationer.   

 

Det pædagogiske arbejde og grundlag  

Troldhøjen arbejder med aldersopdelte grupper en del dag dagen, for at sikre en god tilrette-

læggelse af meningsfulde aktiviteter for børnegruppen. Der arbejdes bevidst med læringsforløb 

i mindre grupper og der er fokus på at organisere sig med afsæt i barnets eller børnegruppens 

behov. Børnehuset har høj kvalitet i det relationelle arbejde, med tydelige voksne der sikrer 

barnets trivsel via guidning og dialog.  

 

Arbejdet med børn i udsatte positioner sker med inddragelse af forældre og beskrives via de 

nye handleplansskemaer. Arbejdet er i en opstartsfase. Det anbefales at børnehuset fokuserer 

på at arbejde stringent med evaluering af de iværksatte indsatser omkring bar-

net/Børnegruppen, og at arbejdet skriftliggøres. 

 

Den pædagogiske læreplan og arbejdet med læringsmål 

Troldehøjen har tidligere arbejdet med at synliggøre de læringsmål der går forud arbejdet med 

planlægning af de pædagogiske aktiviteter. Dette sker fortsat for nogle stuer. Det anbefales at 

børnehuset genfinder denne opmærksomhed for alle stuer, samt viderebringer de mange gode 

erfaringer til Galaxen.   

Børnehuset kan med fordel arbejde videre med at synliggøre hvilke læringsmål der arbejdes 

med, for forældre. Dette giver forældre mulighed for at arbejde med læringsmål i hjemmet. 

Børnehuset har allerede arbejdet med at formulerer læringstip til forældre.  
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Sprog  

Børnehuset har stort fokus på, at alle børn oplever gode sproglige rollemodeller i det daglige. 

På tilsynet fremtår dialoger mellem børn og voksne som gode, gennemtænkte og af god kvali-

tet. Der benyttes høj grad af ICDP i den daglige kommunikation og et særligt skarpt blik på at 

møde barnet med sproglig anerkendelse.  

 

Børnekonsulentcenterets Tale-hørekonsulenter støtter børnehuset og yder sparring til børn i 

udsat sproglig positioner, samt for det almene sproglige arbejde.  

 

Samarbejdsrelationer  

Troldhøjen har tæt samarbejde med Børnekonsulentcenterets Tale-høre konsulent, der udover 

arbejdet med enkelte børn, også vejleder børnehuset om den almene sproglige udvikling.   

Psykolog og ressourcepædagoger benyttes ligeledes. Troldhøjen har benyttet sig af Børnekon-

sulentcenteret i såvel enkelte sager om børn og i forbindelse med børnegrupper.  

 

Samarbejdet med forældre er ifølge forældrerepræsentanten godt. Særligt fremhæves den go-

de tone i huset, hvor man føler sig velkommen. Det er særligt afgørende at der er god tid til at 

aflevere børnene. Forældre repræsentanten udtrykker god tillid til børnehuset og oplever at 

blive hørt, når der er bekymringer eller særlige behov. Forældrerepræsentanten har et ønske 

om at børnehuset arbejder mere med at dele børn op i mindre grupper, og dermed får mulig-

hed for at benytte nærområdet mere i denne forbindelse.   

 

Sammenhæng mellem børnehus og skole  

I Tornved arbejdes med en 2 måneders Før-SFO ordning, men henblik på at styrke barnets op-

levelse af sammenhæng mellem skole og dagtilbud, dette samarbejde er Troldhøjen en del af.  

De kommende skolebørn vurderes og drøftes løbende 1½ år før skolesart og frem til Før-

SFO’en starter. Er der særlige behov kan samarbejdet med skolen etableres tidligere. En pæda-

gog fra børnehuset følger med i SFO, i de to måneder før sommerferien. Dette sker for at sikre, 

en flydende overlevering mellem dagtilbud og skole.    

 

Videre arbejde med kvalitetsudvikling  

Børnehuset arbejder med god kvalitet i relationerne mellem barn og voksen. Næste udviklings-

trin for børnehuset er, at arbejdet mere systematisk med tilrettelæggelse, så opdeling af børn i 

mindre grupper bliver mulig. Børnehuset kan ydermere fastholde og udvikle dialogen om børns 

selvhjulpenhed. Herunder den læring børnene får ved at give tid og mulighed for at afprøve og 

udforske egne handlemuligheder, fx ved spisning, af og påklædning og i legesituationer.   

 

Særlige opmærksomhedspunkter  

Troldhøjen arbejder godt og systematisk. I den kommende sammenlægning med Mariendal er 

det vigtigt at fastholde dels arbejdet med tilrettelage pædagogiske praksis og dels den kvalitet, 

der er i de interaktioner der finder sted mellem barn og voksen. Børnehuset kan med fordel øge 

kvaliteten yderligere, ved at synliggøre arbejdet med den pædagogiske intention i endnu højere 

grad for forældre og internt i børnehuset.  

 



Anbefalinger  

Det bemærkes at anbefalingerne for Troldhøjen forventes videreført i sammenlægningsproces-

sen i Børnehuset Galaxen 

 

Det anbefales:  

 At børnehuset sikrer at evalueringen af fx handleplaner og arbejdet med læringsmål 

sker løbende og skriftligt 

 At arbejdet med omsættelse af læringsmål fra den pædagogiske læreplan er synlig for 

forældre, dette kan fx ske på forældreintra via uge eller månedsplaner  

 At børnehuset arbejder med endnu mere opmærksomhed på børns selvhjulpenhed fx 

ved spisning, legerelationer og i forbindelse med af- og påklædning 

 At børnehuset fastholder og fortsat udvikler den høje kvalitet af dialog mellem barn og 

voksen  

 

 


