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net 
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Pædagogisk leder Thomas Aasklint 

Medarbejderrepræsentant Lisbeth Skytte Jensen 

Øvrige: Pædagogisk leder Sandra Pischiutta som en del af kvalitets-

udvikling af tilsynet, samt kommende Distriktsleder Dorte Hansen 

 

Generelt  

Mariendal er en del af distrikt Tornved. Børnehuset er i samarbejde med Troldhøjen, ved at 

tegne de strategiske linjer for sammenlægningen i det nye børnehus Galaxen. Arbejdsprocessen 

er både spændende og krævende for leder og personale.  

 

Det pædagogiske arbejde og grundlag  

Mariendal arbejder stueopdelt. Der arbejdes bevidst med aktiviteter i mindre grupper og er fo-

kus på fordele sig i Mariandals mange små rum. Børnehusets personale har stort fokus på at 

følge børnegruppens initiativer og tilrettelægge dagen/aktiviteterne ud fra disse antagelser.  

Børnehuset har høj kvalitet i det relationelle arbejde, med tydeligt afsæt i ICDP. 

 

Børnehuset udarbejder udviklingsplaner på alle børn. udviklingsplanen kan med fordel justeres, 

så den indbefatter familiens rolle og ansvar i forhold til det enkelte barns læringsmål.  

Der er ligeledes behov for, at der arbejdes stringent med evaluering og opfølgning på de fast-

satte læringsmål. Dette gælder såvel handleplaner for børn i udsatte positioner, som for de 

udviklingsplaner der udarbejdet for alle børn.  

 

Den pædagogiske læreplan og arbejdet med læringsmål 

Børnehuset har i den seneste periode, særligt fokuseret på at arbejde med Aktionslæring og 

aktioner i praksis. Børnehuset har behov for at fastholde arbejde med omsættelse af læringsmål 

i tilrettelæggelse af de pædagogiske aktiviteter. Læringsmålene skal være afsættet for tilrette-

læggelsen af den pædagogiske praksis og skal derfor prioriteres.  

Det er ligeledes vigtigt at læringsmål på forhånd er kendte for forældrene, så de er bekendte 

med den pædagogiske målsætning og kan understøtte dem. Den daglige dokumentation kan på 

denne måde understøtte hvad børnegruppens læringsudbytte er.   
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Børnehuset er i en opstartsfase med at udarbejde ”et tip” eller en forklaring til forældre om, 

hvordan familien kan understøtte læring i hjemmet.  

 

Sprog    

Børnehuset arbejder med sproggrupper i samarbejde med Børnekonsulentcenterets Tale-høre 

konsulenter. Børnehuset har samtidig haft fokus på arbejdet med den gode dialog og særligt på 

turtagning, samt med at give tid i den nærværende samtale. På tilsynet opleves relationer og 

dialoger med børn, som synligt gennemtænkt og af god kvalitet.    

Alle børn sprogvurderes i 3 års alderen, for at sikre at ingen børn overses, og dermed får den 

nødvendige hjælp til at udvikle et godt sprogligt fundament inden skolestart. Viser vurderingen, 

at der behov for særlig eller fokuserede indsatser, inddrages familien i arbejdet.  

I det kommende distrikt er etableret et netværk, for de medarbejdere der har en særlig funkti-

on i arbejdet med at styrke alle børns sprog.  

  

Samarbejdsrelationer  

Børnehuset samarbejder med Børnekonsulentcenterets Tale-høre konsulenter i forbindelse med 

sprogstimulering. Ressourcepædagog anvendes til sparring omkring enkelte børn eller børne-

gruppe. Det øvrige samarbejde tilrettelægges via faste møder med Børnekonsulentcenteret, 

hvor samarbejdet organiseres.  

Samarbejdet med Børnespecialcenter2 omkring vejledning til arbejdet med et barn i udsat posi-

tion, har haft stor effekt for personalets oplevelse af at kunne løse særligt svære situationer. 

Arbejdet har ligeledes givet nye handlemuligheder og opmærksomheder på, hvordan personalet 

kan løse den pædagogiske opgave med børn i udsatte positioner bedst muligt.  

  

Sammenhæng mellem dagtilbud og skole  

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

barnets oplevelse af sammenhæng mellem skole og dagtilbud. De kommende skolebørn vurde-

res og drøftes løbende 1½ år før skolesart og frem til Før-SFO’en starter. Derudover følger en 

pædagog fra børnehuset med i SFO, i de to måneder før sommerferien, for herigennem at sik-

re, en flydende overlevering mellem dagtilbud og skole.    

 

Videre arbejde med kvalitetsudvikling 

Børnehuset har mange gode personalekræfter og arbejdet med det relationelle arbejde sker på 

højt niveau. Børnehuset kan øge kvaliteten af det pædagogiske arbejde, ved at arbejde syste-

matisk og skriftligt, med fokus på børns læringsudbytte (evaluering)   

Der er behov for at der arbejdes med synliggørelsen af læringsmål og intentio-

nen/overvejelserne der går forud det pædagogiske arbejde. Fx skal års og ugeplaner have tyde-

lige sammenhænge med de læringsmål der ligger i den pædagogiske læreplan.   

 

Særlige opmærksomhedspunkter  

På tilsynet drøftedes det, hvordan børnehusets personale styrker deres dialog om god kommu-

nikation med børn yderligere. Vi drøftede ligeledes hvordan arbejdet med læringsmål skal om-

sættes til pædagogiske aktiviteter og at arbejdet skal synliggøres i evalueringer og formidles til 

forældre. 



Det er desuden vigtigt, at børnehusets personale har dialog om forebyggelse af grænseover-

skridende adfærd, så personalegruppen er bedre rustet, hvis svære situationer skulle opstå.  

 

Indskærpelse  

I forbindelse med tilsynet er det konstateret, at børnehuset ikke har arbejdet med at indlejre 

læringsmål i den daglige dokumentation af pædagogisk praksis. Det er ligeledes konstateret, at 

børnehuset ikke evaluerer effekten af de pædagogiske aktiviteter systematisk. Ved tilsynet er 

det ikke muligt at få en faglig forklaring på, hvorfor der ikke arbejdet med dette. Anbefalinger 

fra tidligere tilsyn indbefatter et fokus på ovenstående. De to anbefalinger fra seneste tilsyn er  

 

 At arbejdet med læreplaner revideres og arbejdet med indlejres i den daglige dokumen-

tation.  

 At børnehuset har fokus på barnets udbytte af de pædagogiske aktiviteter evalueres sy-

stematisk 

 

Der er gennem de seneste 2 år arbejdet med revision af de pædagogiske læreplaner, med ty-

delige læringsmål og den strategiske intention om at gå fra fokus på aktivitet til læring. Herun-

der dokumentation og evaluering af barnets/børnegruppens udbytte.  

Det indskærpes, at børnehuset inden flytningen til Galaxen, systematiserer arbejdet med reflek-

teret og tilrettelangt omsættelse af læringsmål, og sikrer at der sker evaluering, med henblik på 

at udvikle den pædagogiske praksis.    

 

Formidlingen af læringsmålene skal dels stilles til rådighed for forældre, og samtidig skærpe 

personalets fokus på de pædagogiske målsætninger. Dette kan fx ske via en uge eller måneds-

plan for de pædagogiske aktiviteter, med synlige læringsmål, samt evaluering af disse.   

 

Anbefalinger 

Det bemærkes at anbefalingerne for Mariendal forventes videreført i sammenlægningsproces-

sen i Børnehuset Galaxen 

 

Det anbefales: 

 At der arbejdes videre med at beskrive udviklingsmål for alle børn, med tydeligbeskrivel-

se af hvad familien gør og hvordan børnehuset understøtter arbejdet  

 At læringsmål fra den pædagogiske læreplan omdannes til pædagogiske aktiviteter, 

med fokus på barnets/børnegruppen læringsudbytte  

 At der arbejdes systematisk med evaluering af tegn på læring, i de pædagogiske aktivi-

teter for børnegrupperne 

 At børnehuset gennemgår forebyggelsesmaterialet om grænseoverskridende adfærd, så 

alle medarbejdere har været i dialog om dette  

 At der er fortsat er dialog i børnehuset om at være en god sproglig rollemodel og at alle 

medarbejdere forstår dialogens betydning for barnets udvikling 

 

 


