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Generelt  

Undløse Børnehus er en del af distrikt Engskov. Børnehuset ligger tæt ved Engskovskolens af-

delingen Undløse og benytter fælles arealer og skolens hal. Børnehuset arbejder med fokus på 

gode læringsmiljøer og med god kvalitet i de pædagogiske relationer.   

 

Det pædagogiske arbejde og grundlag  

Børnehuset arbejder med planlagte aktiviteter for alle børn i formiddagstimerne. Planlægningen 

har afsæt i relevante temaer og med afsæt i den aktuelle børnegruppes behov og interesser.  

Børnehuset arbejder med udviklingsprofiler på alle børn, og på at der altid er udviklingsmål for 

den kommende periode for barnet. Arbejder med udviklingsmål sker i tæt samarbejde med fa-

milien.  

 

Børnehuset arbejder grundigt med beskrivelser af børn i udsatte positioner. Handleplanerne er 

opbygget med læringsmål og mulighed for at beskrive det arbejde der sker i hjemmet og i dag-

tilbuddet. De konkrete mål for barnets læring er velbeskrevet og af god kvalitet.  

 

Den pædagogiske læreplan og arbejdet med læringsmål 

Arbejdet med den pædagogiske læreplan sker ved hjælp af forløbsskemaer der udarbejdes på 

stuerne. Stuen udvælger læringsmål, og omsætter disse til pædagogiske aktiviteter. Lærings-

målene evalueres løbende af stuens personale. Børnehuset har tidligere arbejdet med en skabe-

lon til ugeplaner, hvor læringsmålet og barnets/børnegruppens læringsudbytte tydeligt fremgår. 

I forbindelse med overgangen til den digitale platform Børn i Holbæk, arbejdes der på at få 

videreført arbejdet med denne systematik.  
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Et videre udviklingspunkt for Børnehuset er at sikre, at forældre kan se hvilke læringsmål der 

arbejdes med for børnegruppen og dermed har mulighed for at arbejde med læringsmålene i 

hjemmet. Det anbefales ydermere at den evaluering der på nuværende tidspunkt sker via for-

løbsskemaerne i en lettere form formidles til forældrene.  

Sprog    

Børnehuset arbejder systematisk med sproglig udvikling for alle børn. 

Der arbejdes med sprogstimulerende aktiviteter fx dialogisk læsning, rim, remser, sang, sangle-

ge, og ligges stor vægt på den daglige dialog med børnene. Børnehuset har tydelige sproglige 

rollemodeller og en klar bevidsthed om dialogens betydning for barnets læring. Der er desuden 

etableret en række sprogstimulerende aktiviteter, hvor børnehuses egen sprogansvarlige, eller 

Tale-Høre konsulenten arbejder intensivt, med mindre grupper af børn. 

 

Samarbejdsrelationer  

Undløse Børnehus samarbejder med Børnekonsulentcenterets fagpersonale i mange sammen-

hænge omkring børn i udsatte positioner. Børnekonsulentcenteret er ligeledes i børnehuset som 

sparringspartnere, når der er behov for et kig på fx en børnegruppe, og feed back til personalet 

om at skabe nye udviklingsmuligheder. Samarbejdet beskrives positivt, brugbart og udviklings-

orienteret.    

 

Samarbejdet med forældre beskrives som godt. Særligt fremhæves et godt børnemiljø og god 
sammenhæng i huset mellem de mindste og de største børn. Ved bekymringer tages familierne 
alvorligt, føler sig imødekommet og oplever god sparring. Forældrerepræsentanten føler sig 
godt orienteret omkring den læring der finder sted i børnehuset og udtrykker ønske om at bør-
nehuset fortsætter med at hjælpe familien med at understøtte læringen i hjemmet. Dette kan 
fx ske via videoklip eller andet, hvor sangene/fagter eller anden læring er tilgængelig. Der ytres 
desuden ønske om at de mindste børn benytter udearealerne mere i vinterperioden og at den 
faste dag i skolens hal fastholdes, da dette opleves særlig positivt.    
 

Sammenhæng mellem dagtilbud og skole  

Undløse børnehus har i lighed med resten af distrikt Engskov udbygget og udviklet de overve-
jelser og tiltag der er for børn, mellem skole og dagtilbud. Dette sker, for at sikre videns deling 
og sammenhæng. Jævnlige møder mellem dagtilbud og skole er med til at øge viden og forstå-
elsen og ansættelsen af de samskabende pædagoger der arbejder på tværs mellem dagtilbud 
og skole er det væsentligste udviklingstiltag. 
 
Videre arbejde med kvalitetsudvikling 

Børnehuset arbejder med høj kvalitet i relations arbejdet og i forbindelse med det sproglige 

arbejde. Det er afgørende for fastholdelse af kvaliteten, at studerende, vikarer og eventuelt nye 

medarbejdere introduceres til dette vigtige grundprincip for huset. Det er ligeledes vigtigt at 

personalet fastholder deres opmærksomhed på at benævne de ting der skal ske, og skabe for-

udsigelighed, særligt for de mindste børn.  

 

Særlige opmærksomhedspunkter  

På tilsynet drøftedes det, hvordan børnehuset kan arbejde med videre med deres fokus på or-

ganisering og planlægning af den pædagogiske praksis, fx i spisesituationen. Tilrettelæggelsen 

af ”hvem der gør hvad” og god forberedelse, kan styrke kvaliteten og fastholde nærværet for 



børnegrupperne, minimere forstyrrelser og afbrydelser yderligere. Opmærksomhed på dette, 

kan være et fint udviklingspunkt for kvalitetsudvikling på enkelte stuer.  

 

Det anbefales:  

• At børnehuset sikrer at læringsmålene for børnegrupperne er synlige for forældre, fx på 

ugeplanerne  

• At der fortsat arbejdes med at synliggøre barnets/børnegruppens læringsudbytte fx via 

de daglige beskrivelser  

• At børnehuset arbejder videre med at organisere den pædagogiske praksis, således at 

nærvær og relationer mellem børn og voksen fastholdes. Også i overgange mellem akti-

viteterne   

• At alle personaler er opmærksomme på at benævne ting/skabe forudsigelighed for det 

der sker omring børnene, fx når et barn flyttes, eller når en ny aktivitet iværksættes   

 

 

 

 

  

 

 

 

 


