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Tilsynsrapport for Kirsebærhaven 
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Tilsyn foretaget af  Pædagogisk Udviklingskonsulent  

Rikke Nyvang 

Mail: rikny@holb.dk  

Tlf: 72369949 

Deltagere ved tilsy-

net 

 

Distriktsleder Dorte Hansen    

Pædagogisk leder Susanne Lindskov                  

Medarbejderrepræsentanter Maria Mitko Andersen og Louise Nielsen 

Forældrerepræsentant Dorte Deigaard Hedberg 

Øvrige: Pædagogisk leder Vicky Gert som en del af kvalitetsudvikling 

af tilsynet 

 

Generelt  

Kirsebærhaven er en del af distrikt Engskov. Børnehuset ligger i forlængelse af Engskovskolens 

afdeling Knabstrup, og deler udearealer/faciliteter med skolen.  

Børnehuset arbejder bevidst med anerkendende tilgang og tilrettelæggelse af pædagogisk 

praksis, for at sikre god trivsel.  

 

Det pædagogiske arbejde og grundlag  

Børnehuset arbejder med aldersopdelte grupper. Børnegrupperne er aldersopdelte, for at kunne 

tilbyde aldersvarende aktiviteter og mulighed for gode relationer, i mindre grupper. 

Børnehuset oplever at mange familier har behov for hjælp og støtte og at børn er i udsatte po-

sitioner. Børnehuset vægter i den forbindelse, at familierne oplever det faglige personale, sam-

stemmigt arbejder mod fælles mål for børnehusets børn. 

 

Børnehuset udarbejder i lighed med resten af distriktet udviklings profilen ALLE MED og laver 

udviklingsmål for alle børn, i samarbejde med familierne.  

Hvis et barn er i udsat position beskrives barnets udviklings mål i en handleplan. Handleplaner-

ne er opbygget med læringsmål og mulighed for at beskrive det arbejde der sker i hjemmet og i 

dagtilbuddet. Beskrivelser af de konkrete mål for barnets læring er velbeskrevet og af god kvali-

tet.  

 

Den pædagogiske læreplan og arbejdet med læringsmål 

Arbejdet med den pædagogiske læreplan sker ved hjælp af tema skema, hvor børnehuset be-

skriver det kommende tema og aktiviteter. Indholdet varierer fra stue til stue og er tilpasset 

det, som børnene aktuelt er optaget af. Børnehuset kan med fordel arbejde videre læringsmål, 

omsat til planlagte pædagogiske aktiviteter, når børnene er ude.   
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Børnehuset har godt fat på at synliggøre hvilke læringsmål der arbejdes med, samt bekrivelser 

af barnets/børnegruppens læringsudbytte i forbindelse med de daglige beskrivelser til forældre. 

Arbejdet kan med fordel videreformidles til andre børnehuse/distrikter. 

Sprog    

Børnehuset arbejder systematisk med sproglig udvikling for alle børn. Der arbejdes med større 

sproglige aktiviteter for alle børnegrupper minimum en gang om ugen og er samtidig fokus på 

sproglig udvikling ved alle samlinger. Der følges løbende op på børns læringsudbytte i denne 

forbindelse. Børnehuset har gode sproglige rollemodeller og der arbejdes med tydelig anerken-

delse i sproglig og relationelle sammenhæng med alle børn. Lige nu er alle personaler optaget 

af at udvide børns ordforråd og arbejder via aktionslæringen med dette fokus.  

Samarbejdsrelationer  

Kirsebærhaven samarbejder med Børnekonsulentcenterets ressourcepædagoger, ergoterapeut, 

fysioterapeut og psykologer. Samarbejdet beskrives som udbytterigt. Der er lige nu etableret et 

større samarbejde, med mere intensivt samarbejde, idet børnehuset har flere børn i udsatte 

positioner. Børnehuset benytter Børnekonsulentcenteret til stueopgaver, og til støtte i  arbejdet 

med enkelte børn. Børnehuset vægter et godt samarbejde, altid i en tæt dialog med familien 

om børn i udsatte positioner - og løser denne opgave med høj kvalitet.  

 

Forældrerepræsentanten udtrykker stor tillid til børnehuset og stor glæde ved, at børnehuset 

ikke er større. Der er til tider mange nye ansigter i huset og repræsentanten glæder sig til at 

flere informationer, fx om nyt personale, i spil via det nye forældreintra.  

Hvis man som forældre oplever sig usikker på noget, eller har brug for råd og vejledning, er 

børnehusets personale gode til at hjælpe og guide. Det opleves generelt, at bekymringer tages 

alvorligt og at man får besked, hvis ens barn har brug for noget særligt. Mange af de ønsker 

der fremsættes i fx forældrerådet efterkommes og alle bliver behandlet fair.      

Forældrerepræsentanten udtrykker på hele forældregruppens vegne, et stort ønske om, at lo-

kaleforhold og bygninger forbedres, så børnene i Kirsebærhaven får bedre læringsmiljøer inden-

for. Udearealet fungere godt og værdsættes højt.  

 

Sammenhæng mellem dagtilbud og skole  

Samarbejdet mellem dagtilbud og skole er under udvikling i hele distriktet. Der er stort fokus på 
at vidensdele og skabe synlige sammenhænge, for børn på vej i skole. Arbejdet styrkes af de 
nyansatte samskabende pædagoger der har opgaver i såvel skole som dagtilbud.  
I kirsebærhaven arbejdet med synlige sammenhænge mellem dagtilbud og skole. Som eksem-
pel deltager de kommende skolebørn i idræt med børnehaveklassen og ved andre arrangemen-
ter såsom teater, eller udstillinger på skolen. Arbejdet med sammenhængen er naturlig let, idet 
skole og dagtilbud ligger på samme matrikel. 
 
Videre arbejde med kvalitetsudvikling 

Børnehuset skal fortsat holde fokus på at etablere gode læringsmiljøer for alle børn i børnehu-

set. Idet bygningsfaciliteterne inde kan være udfordrende, er det afgørende at der arbejdes 

bevidst med læringsaktiviteter og læringsrum ude og at der arbejdes bevidst med de lærings-

miljøer der er inde.  



Børnehuset kan med fordel etablere relationer med andre børnehuse, der har større antal af 

børn i udsatte positioner. På denne måde kan personalet søge sparring, erfaringsudveksle og 

søge nye blik på, hvordan komplekse pædagogiske opgaver kan løses.  

  

Særlige opmærksomhedspunkter  

På tilsynet drøftedes det, hvordan børnehuset kan arbejdet videre med at fastholde troen på at 

det arbejde der iværksættes for børn i udsatte positioner sker med god kvalitet. Det er afgø-

rende at børnehuset fastholder dette fokus i, udvikling af samarbejdet mellem hjemmet, dagtil-

buddet og børnekonsulentcenteret. Samtidig kan tilrettelæggelse og planlægning af det pæda-

gogiske arbejde med omsætning af læringsmål understøtte kvalitetsudviklingen i huset yderlige-

re.  

Det anbefales:  

• At børnehuset sikrer at der arbejdes med læringsmål og pædagogiske aktiviteter i ude-

rummet 

• At børnehuset fastholder og vidensdeler arbejdet med at synliggøre hvordan læringsmå-

lene fra den pædagogiske læreplan omsættes til pædagogisk aktivitet. Samt hvordan 

læringsudbyttet formidles, fx via forældreintra. Dette kan fx ske til andre børnehu-

se/distrikter   

• At børnehuset fastholder kvaliteten i det pædagogiske arbejde og ser på de ressourcer 

og kompetencer, der præger den pædagogiske hverdag for alle børn 

• At børnehuset søger viden, inspiration, og derved nye handlemuligheder, ved at erfa-

ringsudveksle med andre børnehuse, der har stort antal af børn i udsatte positioner 

 

 

 

  

 

 

 

 


