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Generelt  

Sølyst er en del af distrikt Tornved. Børnehuset er placeret på et gammelt slot, med skov og sø 

og med gode fysiske muligheder inde og ude.   

 

Det pædagogiske arbejde og grundlag  

Sølyst arbejder stue og aldersopdelt for at sikre aldersvarende legerelationer og aktiviteter.  

Der arbejdes med at opdele børn i mindre gruppe og igangsætte aktiviteter.  

Arbejdet med organisering af den daglige pædagogiske praksis, kan med fordel justeres. Fx ved 

at planlægge og gennemføre aktiviteter med afsæt i udvalgte læringsmål og med fokus på bar-

nets læringsudbytte.  

 

Kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne varierer fra stue til stue. Der er behov for at 

fokusere på barnets intention og følge børns spor i relationer og i kommunikation. 

 

Børnehuset arbejder ikke med individuelle læringsmål for alle børn, men arbejdet forventes at 

påbegyndes snarest. Det er på tilsynet ikke muligt at se hvordan arbejdet handleplaner på børn 

i udsatte positioner, er gennemført og evalueret tidligere. Det manglende arbejde medfører en 

indskærpelse.  

 

Den pædagogiske læreplan og arbejdet med læringsmål 

Arbejdet med den pædagogiske læreplan sker løbende i forbindelse med planlægning af det 

pædagogiske arbejde. Arbejdet sker forskelligt fra stue til stue. Der er behov for at børnehuset 

arbejder på at synliggøre de læringsmål der ligger i den pædagogiske læreplan fx via uge eller 
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månedsplaner, hvorefter de pædagogiske aktiviteter kan tilrettelægges. Arbejdet er igangsat på 

enkelte stuer. Der er behov for at arbejdet sker systematisk for alle stuer. 

Der er ligeledes behov for at der sker løbende evaluering af læringsmålene med afsæt i tegn på 

læring og barnets/børnegruppens læringsudbytte. Det fælles afsæt vil sikre en rød tråd i huset, 

ligesom det fine arbejde med daglige beskrivelser på forældreintra, kan kvalitetssikres ved at 

beskrive børnegruppens udbytte.   

Sprog    

Børnehuset arbejder med opdeling af børn i mindre grupper og tilrettelæggelse af pædagogiske 

aktiviteter der understøtter sproglig udvikling. Børnehuset kan med fordel arbejde videre med 

opmærksomhed på at benytte alle stunder og samlinger til at skabe dialog med børn. Fx med 

fokus på at stille åbne spørgsmål.    

 

Samarbejdsrelationer  

Sølyst arbejder tæt sammen med Børnekonsulentcenterets Tale-høre konsulenter i forbindelse 

med sprogstimulering og vejledning til personalet om sproglige aktiviteter. Samarbejdet med 

Børnekonsulentcenteret indbefatter både sparring vedrørende enkelte børn i udsatte positioner 

og børnegrupper som helhed.  

 

Samarbejdet med forældre er ifølge forældrerepræsentanten godt. Det fremhæves at der altid 

er en god stemning i huset og at der tages godt imod børnene om morgenen.  

Der er altid positive tilbagemeldinger, hvis man som forældre oplever sig usikker på noget, eller 

har behov for sparring. Der udtrykkes stor glæde over at der nu er fokus på hvad man som 

forældre kan arbejde med hjemme, i forbindelse med barnets lærings i børnehuset. Forældre-

repræsentanten udtrykker ønske om at børnehuset bliver endnu bedre til at formidle hvad børn 

lærer -og hvorfor, i dagligdagen til forældrene.  

 

Sammenhæng mellem dagtilbud og skole  

Der er i distriktet etableret en tæt sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Der er løbende 

dialog med skolen, fx om tilrettelagte forløb for de kommende skolebørn. Skolen involveres tid-

ligt i overvejelserne om børn i udsatte positioner. En pædagog fra børnehuset følger børnene i 

FØR SFO, for at sikre en god og tryg sammenhæng mellem dagtilbud og skolestart. 

Videre arbejde med kvalitetsudvikling 

Børnehuset råder over en stor anvendelig legeplads, med muligheder for at etablere læringssta-

tioner og udnytte personalets ressourcer bedre på denne måde.  

Børnehuset kan samtidig styrke kvaliteten af samspillet og dialogen mellem barn og voksne, ved 

at fokusere på de intentioner børn udtrykker.  

 

Særlige opmærksomhedspunkter  

På tilsynet drøftedes det, hvordan børnehuset kan styrke arbejdet med organisering. Dels at 

alle medarbejdere er bekendte med deres arbejdsopgaver såvel faste medarbejdere som stude-

rende. Dels at der arbejdes systematisk med tilrettelæggelse af aktiviteter og fordeling af per-

sonale såvel inde som ude. Organiseringen skal sikre at alle børn lærer så meget som de kan og 



at barnets/børnegruppernes læringsudbytte øges. Generelt savnes en rød tråd gennem huset 

og der er behov for at kigge på stueopdelingen og på at alle børn er alles ansvar.  

Indskærpelse  

I forbindelse med tilsynet er det konstateret, at børnehuset har behov for at arbejde systema-

tisk med skriftlighed, organisering af pædagogisk praksis og evaluering. Børnehuset har desu-

den behov for at arbejdet med relationer og samspillet mellem børn og voksne. Samtidig skal 

forståelse for børn intentioner fremgå tydeligere i det pædagogiske arbejde.  

Det indskærpes, at børnehuset inden udgangen af august måned 2016 har udarbejdet en hand-

leplan for hvornår og hvordan der fremadrettet skal arbejdes med nedenstående:  

• At børnehuset skal sikre systematisk arbejde med handleplaner for børn i udsatte positi-

oner. Arbejdet skal ske skriftligt 

 At børnehuset arbejder med organisering af den pædagogiske praksis, så medarbejder-

ressourcer udnyttes bedst muligt og sikrer et højt læringsudbytte for bar-

net/børnegruppen 

 At arbejdet med omsættelse af læringsmål fra den pædagogiske læreplan, er tydeligt 

omsat til pædagogiske aktiviteter for alle stuer  

 At der etableres en systematik i det skriftlige arbejde, så dette indbefatter både doku-

mentation og evaluering af barnets/Børnegruppens læringsudbytte. 

Det anbefales:  

• At børnehuset arbejder videre med at følge børns initiativer og forstå intentionerne bag 

handlinger. Også hos de før-sproglige børn 

• At der arbejdes med læringsmål for alle børn  

• At børnehuset har dialog om værdien af åbne spørgsmål, værdien af god dialog og ud-

nyttelse af de muligheder der er for dialog i alle situationer  

 

 

  

 

 

 

 


