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Generelt  

Dagplejen Tornved er fordelt i to grupper. I Jyderup, er legestuen tilknyttet børnehuset Trold-

højen. I Mørkøv, er legestuen tilknyttet Mørkøv Børnehus. Begge legestuegrupper er velindret-

tet og med fin tanke for læringsmiljø såvel inde som ude.  

Det pædagogiske arbejde og grundlag  

Dagplejen arbejder fokuseret med børns udvikling og læring i det nære miljø. Alle børn betrag-

tes som alles ansvar og der arbejdes med lærings og udviklingsaktiviteter i legestuens fælles 

tid. Der er i begge grupper tydeligt fokus på gode relationer, fx at se og forstå det enkelte 

barns intentioner. Særligt er det relationelle arbejde med at guide børn til at klare opgaver og 

være selvhjulpne, af god kvalitet.   

 

Der udarbejdes handleplaner for børn i udsatte positioner, med beskrivelser af læringsmål og 

fokus på barnets nærmeste udviklingsmulighed. Arbejdet sker i samarbejde med dagplejepæ-

dagog/leder. Der arbejdes på nuværende tidspunkt ikke med skriftlige udviklingsmål for alle 

børn. I den kommende periode vil arbejdet blive introduceret og iværksat, i forbindelse med 

distriktssammenlægningen.   

 

Dagplejens pædagogiske læreplan og arbejdet med læringsmål 

Dagplejen arbejder i lighed med resten af distriktet ud fra den fælles læreplan. Planlægning og 

gennemførsel af pædagogiske aktiviteter kan med fordel systematiseres og beskrives yderlige-

re, så læringsmålene er synligt omsat til pædagogiske aktiviteter.  

Det anbefales yderligere, at dagplejen arbejder videre med familiens mulighed for at kende 

læringsmålene på forhånd, så de kan arbejde med på hjemmefronten. 
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I forbindelse med evaluering af aktiviteterne, er det afgørende at evalueringen centreres om 
barnets læringsudbytte. Dagplejen har gode refleksioner over at justere sammenhængene om-
ring barnet/børnegruppen. Det anbefales at der fortsat arbejdes videre med tydelige læringsmål 
og at der evalueres på barnets læringsudbytte, i direkte sammenhæng med de beskrevne læ-
ringsmål. 
 

Sprog  

Der arbejdes med sproglige aktiviteter i hele dagplejens dagligdag og med afsæt i det børnene 

har brug for at lære. Aktiviteterne evalueres gennem aktionslæringen og via dialogerne på til-

synsbesøget. Der arbejdes tæt sammen med Tale-Hørekonsulenten hvor der ydes sparring og 

feed back, samt benyttes ICDP og videofilmning af praksis. 

 

Samarbejdsrelationer  

Dagplejen samarbejder med Børnekonsulentcenterets Tale-høre konsulent, i et fast samarbejde. 
Det er herigennem arbejdet med feed back er etableret. Sundhedsplejen benyttes i bekym-
ringssager. Ergoterapeuten benyttes til sparring om motorisk udvikling.    
 
Samarbejdet mellem forældre og dagpleje er ifølge Lederen godt. Dagplejen Tornved oplever 
god forældreopbakning. Dagplejen har stort fokus på at være aktive samarbejdspartnere for 
familierne, med råd, vejledning og med at skabe tillid mellem familie og dagpleje.  
 
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. Der er planer om at etablere et end-
nu tættere samarbejde i Galaxen, når legestruegruppen fra Troldhøjen flytter med i det nye 
børnehus.  
Det anbefales at dagplejerne etablere et større samarbejde med de børnehuse de er tilknyttet. 
Det kan fx være med afsæt i fælles læringsmål mellem 0-3 års grupperne i børnehusene og 
dagplejen, samt gennemførsel af fælles aktiviteter.   
 

Videre arbejde med kvalitetsudvikling 

Dagplejen har rykket sig væsentligt de seneste år, der er nu behov for at kigge mere på det 

fælles ansvar og udviklingspotentiale der ligger i at samarbejde mere med de børnehuse de er 

tilknyttet. Den samlede kvalitet i dagplejen kan øges yderligere hvis samarbejdet og vidensde-

lingen øges. Dette gælder vidensdeling begge veje.  

 

Særlige opmærksomhedspunkter  

På tilsynet drøftedes det, hvordan dagplejen får overblik over den systematik og skriftlighed der 

er forbundet med revisionen af de pædagogiske læreplaner, sammenhængen med aktionslæ-

ring og forløbsskema. 

Samtidig drøftede vi vigtigheden af at synliggøre de læringsmål vi har for barnet/børnegruppe, 

så læringssammenhænge mellem hjemmet og dagplejen øges.    

 

Anbefalinger   

Det anbefales:  

• At der arbejdes systematisk og synligt ud fra planlagte læringsmål, og dernæst gennem-

førsel af aktiviteter i legestuen  



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

kendskab til og mulighed for at arbejde videre med disse i hjemmet 

• At der for alle børn, er beskrevet lærings og udviklingsmål  

• At legestuegrupperne etablere et endnu større samarbejde med børnehusenes 0-3 års-
grupper, fx via fælles læringsmål, planlægning til gennemførsel af pædagogiske aktivite-
ter og sparring 

• At arbejdet med dokumentation og evaluering centreres om barnets/børnegruppens læ-

ringsudbytte  

  

 

 

 

 


