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Generelt  

Nr. Jernløse Børnehus er en del af distrikt Engskov. Børnehuset ligger tæt på Engskovsskolens 

afdeling Jernløse og deler blandt andet grønne arealer med skolen. Børnehusets personale har 

fokus på at sikre gode relationer mellem børn og arbejder systematisk med børn i udsatte posi-

tioner, i et flerfagligt samarbejde.  

 

Det pædagogiske arbejde og grundlag  

Børnehuset arbejder med stueopdelte børnegrupper, så børnene har en stue de hører hjemme 

på. Her afholdes fx samling og pædagogiske aktiviteter. Derudover er huset åbent plan. Børne-

huset udnytter lokaler og gangarealer til pædagogiske aktiviteter.  

 

Børnehuset arbejder med handleplaner for børn i udsatte positioner, i den fælles Holbæk skabe-

lon. Børnehuset har behov for at sikre, at der er tydelige udviklingsmål på alle handleplaner og 

at der fokus på at bekrive de tiltag der laves omkring det enkelte barn.  

Børnehuset har stor erfaring i arbejdet med børn i udsatte positioner og har gennem de seneste 

år formået at systematisere arbejdet, og dermed sikre at alle børn har de bedste forudsætnin-

ger for at udvikle sig så meget som de kan.  

 

Den pædagogiske læreplan og arbejdet med læringsmål 

Arbejdet med de pædagogiske læreplaner planlægges for to uger af gangen. Der er fast aftale 

om at læringsmålet evalueres sidst i perioden, med fokus på barnets læringsudbytte i såvel 

planlagte, som i spontane aktiviteter.  
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På tilsynet fremstrå ugeplanerne forskelligt og med variation i kvaliteten. Der er behov for at 

børnehuset arbejder med sikre at alle stuer arbejder med omsættelse af læringsmål, så de er 

tydelige for alle stuer.  

Det er ligeledes vigtigt at der aftales rammer for hvordan det sikres, at barnets/børnegruppens 

læringsudbytte beskrive i de daglige beskrivelser, til forældre. Arbejdet med evaluering er alle-

rede fint beskrevet i forløbsskemaer.  

Sprog    

Børnehuset arbejder med fokus på sprog via tilrettelæggelse af ugens rim, remse, eller sang 

der passer til læringsmålet. Desuden trænes der bevidst på forholdsord, ugedage, årstider og 

andet, der kan øge ordforråd og styrke børns sproglige udvikling.  

 

Børnehuset har forsat behov for at arbejde med tilrettelæggelse af sproglige aktiviteter, og fx 

sikre at der sker flere sproglige aktiviteter i mindre grupper og med faste læringsmål. Der er 

fortsat behov for fokus på at være god sproglig rollemodel, fx ved at give tid og har bevidsthed 

om at stille åbne spørgsmål. Arbejdet med denne opmærksomhed er allerede iværksat.   

 

Samarbejdsrelationer  

Børnehuset samarbejder med Børnekonsulentcenteret om børn i udsatte positioner. Samarbej-

det består af råd, vejledning, udarbejdelse af handleplaner og test. Samarbejdet indbefatter 

brug af Tale/Høre konsulent, Psykolog, Ressourcepædagog, Ergoterapeut, og Fysioterapeut. 

Samarbejdet kan både vedrøre enkelte børn og børnegrupper som helhed. Børnehuset udtryk-

ker ønske om at der i fremtiden bliver mulighed for mere psykologisk og socialfaglig sparring for 

personalet.   

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

ler er gode og at der efter ombygningen, nu også er gode forhold for børn inde. Personalet be-

skrives som dygtige og der er god mulighed for at søge viden og feed back, hvis man som for-

ældre har brug for dette. Repræsentanten udtrykker stor glæde over at der sker synlig læring 

for børnene, fx når der arbejdes med temaer. Forældreintra er med til at vise billeder og beskri-

velser af dagligdagen, hvilket er positivt. Særligt fremhæves det, at det giver flere mulighed er 

for mere viden om det nære, der knytter sig til barnets stue. Repræsentanten udtrykker ønske 

om en mere fleksibel madordning og et ønske om at der tilrettelægges flere ture ud af huset, 

da dette skaber stor glæde.  

 

Sammenhæng mellem dagtilbud og skole  

Samarbejdet mellem dagtilbud og skole sker via fælles møder og overlevering af børn i fast 

mødestruktur. Skoles samarbejdet styrkes via et tæt samarbejde mellem dagtilbuddets og sko-

lens ledelse, omkring de kommende skolebørn. Børnhusets placering og brug af skolens facilite-

ter er med til at styrke en god sammenhæng mellem dagtilbud og skole.  

 

Distrikt Engskov har samskabende pædagoger, med den opgave, at være bindeled mellem dag-

tilbud og skole. Pædagogen har som primært opgave, at bringe viden mellem dagtilbud og sko-

ler og sikre et godt forløb for alle børn i skoleopstarten.  

 



Videre arbejde med kvalitetsudvikling 

Nr. Jernløse Børnehus arbejdet solidt med relationer og med at tilbyde pædagogiske aktiviteter 

for børn i forskellige læringssammenhænge. Det næste udviklingsskridt for børnehuset er, at 

sikre mulighed for at fastholde de gode relationer og i nærværet med børnene. Det kan fx ske 

ved hjælp af planlægning, rollefordeling og faste aftaler om hvem der gør hvad.   

 

Særlige opmærksomhedspunkter  

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

læggelse og organisering af det pædagogiske arbejde. Vi talte også om hvilke opgaver stude-

rende får i huset, særligt hvis de er der i en kort periode.  

Vi drøftede ligeledes hvordan de pædagogiske læringsmål kan fremgå mere tydeligt på fx uge-

planer, så forældre har mulighed for at kende disse inden en aktivitet iværksættes i børnehu-

set. 

 

Det anbefales:  

 At der arbejdes videre med kvaliteten af ugeplaner, således at læringsmål tydeligt 

fremgår på alle stuer 

 At børnehuset justerer de daglige beskrivelser, så de indbefatter bar-

nets/børnegruppens læringsudbytte  

 At der fortsat arbejdes med opmærksomhed på at være sproglige rollemodeller og på 

tilrettelæggelsen af sproglige aktiviteter for børn i mindre grupper og med faste læ-

ringsmål 

• At børnehuset fortsat har fokus på organisering, tilrettelæggelse og planlægning af den 

pædagogiske praksis, så mest mulig tid udnyttes til relations arbejdet  

 

 

 

  

 

 

 

 


