
 

  
  

Opsamling på hidtidige tilsyn for: 

Tranbjerg dagtilbud 

 
 
Dagtilbud, efteråret 2022  

 

Af loven fremgår det at kommunerne skal samle op på hidtidige tilsyn i dagtilbud. Opsamlingen skal danne afsæt for politiske drøftelser 

af kvaliteten på dagtilbudsområdet.  

I denne opsamling beskrives dagtilbuddets særlige opmærksomhedspunkter i det hidtidige tilsyn samt hvordan dagtilbuddet 

fremadrettet vil arbejde med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn. 

Den skriftlige dokumentation skal offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside. 

 

 

 

 

 



Afdelingens navn Særlig fokus i hidtidige tilsyn 

Klatretræet Tenna Klatretræet har været optaget af, at alle børn skal have lige deltagelsesmuligheder.  
Der arbejdes med positionering og visuel støtte i alle rutiner for at opnå kvalitet i læringsmiljøerne, hvor 
alle børn har deltagelsesmuligheder.  
De har arbejdet med samling – den voksnes positionering – mhp på at alle børn har en tryg tilknytning 
og får den guidning, de har brug for.  
De voksne skal være gode rollemodeller ift. det, de ønsker børnene skal gøre. 
De voksne skal være deltagende, guidende og opmærksomme på at give meningsgivende anvisninger 
til de børn, der har brug for det. Der er fokus på børneperspektivet.  
Der arbejdes med visuelle støttesystemer til de børn, der har brug for det.  

Hoppeloppen Pernille Hoppeloppen har arbejdet med at få en fast struktur og organisering for at skabe gode læringsmiljøer 
gennem hele dagen samt deltagelsesmuligheder for alle børn.  
Den nye personalegruppe har skullet arbejde med at få et fælles børnesyn, læringsmiljø, positionering 
og selvledelse for at skabe forudsigelighed for børnene. De har herigennem fået skabt en fælles retning 
for personalet.  
 
Der arbejdes med visuel støtte for børn i udsatte positioner.  
 
Der arbejdes endvidere med selvledelse – positionering – samt at hjælpe hinanden med at positionere 
sig for at skabe gode læringsmiljøer. Der arbejdes med hvad det gør for børnene, når de voksne er/ikke 
er nærværende.  
 

Solsikken Dorthe Solsikken har haft fokus på overgange mellem hjem og institution – herunder hvordan de kan få en god 
overgang uden unødige forstyrrelser. Der arbejdes med organisering i overgangene, så personalet 
bliver nærværende. 
 
Der arbejdes med positionering af de voksne, med særligt fokus på garderoben, så det kan blive et godt 
læringsmiljø både i garderoben i overgangen og på legepladsen. Der anvendes visuel støtte til børn i 
udsatte positioner.  
 
Personalet i vuggestuen har arbejdet med eftermiddagens læringsmiljø, og hvordan de positionerer sig, 
så alle børn har et godt læringsmiljø, både dem, der skal spise, dem der skal tages op fra lur og 
læringsmiljøet for de øvrige børn.  



Smilehullet Lena Smilehullet arbejder med de voksnes roller og placering ift. børnene. De har arbejdet med struktur og 
organisering for at skabe kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer. De har arbejdet med nærvær med 
barnet i alle dagligdagens rutiner, overgange og aktiviteter. Særligt under måltidet har de arbejdet med 
nærværet, og hvordan den voksnes placering skaber ro og nærvær.  
 
Der arbejdes endvidere med overlevering mellem hjem og institution. De spørger sig selv/forældrene: 
Hvilke rammer og betingelser har jeg skabt for barnet, hvis barnet har haft en svær dag/weekend 
hjemme eller i institutionen? De har fokus på børneperspektivet og børnesynet.  
De voksne skal påtage sig ansvaret for børnenes adfærd. 
 
 

Eventyrskoven Carina Eventyrskoven har fokus på, hvordan alle medarbejderes kompetencer kommer i spil. De har  
særligt fokus på formiddagens aktiviteter, og at alle har deltagelsesmuligheder i aktiviteter og 
børnefællesskaber.  
 
Der arbejdes med planlægning, struktur og organisering, så de voksne og børnene er forberedte og har 
overblik over formiddagen. Ligeledes med visuel støtte for at skabe tydelighed for både børn og 
forældre.  
De voksne arbejder med, hvordan de positionerer sig i strukturerede aktiviteter og under fri leg.  

Dagplejen Mie Dagplejen arbejder med det relationelle. Dagplejerne skal være tilgængelige og nærværende ift. 
børnene. De skal være udviklingsstøttende og guidende ift. børnene. Der arbejdes med rammesætning 
af dagen, så der er kvalitet i læringsmiljøerne hele dagen. Der er fokus på, at de voksne har fokus på 
både de voksen- og børneinitierede aktiviteter i de pædagogiske læringsmiljøer.  
 
Legetøj, materialer og forventninger, der passer til børnenes udvikling og alder.  
Forældresamarbejdet - information og mulighed for dialog. Mindset og børnesyn.   
Opmærksomhed på sund kost.  

Børnesynfonien Annie Børnesymfonien har været optaget af nærværende og deltagende voksne, der positionerer sig bevidst 
og tiltrækker forskellige børn og børnegrupper. Dette mhp at skabe kvalitet i de pædagogiske 
læringsmiljøer med afsæt i et børneperspektiv og for at styrke børnefællesskaberne.  

Det giver bedre deltagelsesmuligheder og bedre guidning til børn i udsatte positioner.  



I børnesymfonien arbejdes der også med at lave legestationer, der er tydeligt kodede inde og ude, så 
hele arealet bruges, og så det er tydeligt for børnene at afkode, hvad de kan de pågældende steder. 
Også her er den voksnes positionering vigtig.  

De bruger visuel støtte og timetimer for at skabe tydelighed for børnene. 

Der arbejdes med at klæde medhjælpere på til at arbejde med fagligheden blandt børnene ud fra 
ovenstående opmærksomhedspunkter. 

Ællebælle Tanja 
 

Ællebælle har haft fokus på høj kvalitet i læringsmiljøerne gennem hele dagen. Særligt fokus på børn i 

udsatte positioner.  

Der arbejdes med voksen- og børneinitierede aktiviteter og voksen- og børnedeltagelse. De har brugt 

metoder fra NEST, hvor de har analyseret deres børnemiljøer og de forskellige måder, 

børnefællesskaberne kommer til udtryk. Hvordan opleves det af børnene? Får alle børn lige betingelser 

for at indgå i aktiviteterne er spørgsmål, de stiller sig selv.  

Regnbuen Mette Regnbuen har arbejdet med, hvordan de bruger strukturen til at skabe gode læringsmiljøer på dage 
med mange nye voksne. Der arbejdes i små grupper og med, at de børn, der har brug for pauser, også 
får det.  

Der er fokus på at strukturere og organisere sig, så medarbejderne kan møde de enkelte børns behov. 
Der er fokus på børneperspektivet ift. både den store gruppe af børn og de enkelte børn. Der er en stor 
fleksibilitet ift. at tilpasse læringsmiljøet til de behov, børnene viser, at de har.  



Referat af refleksionens tematikker 
 
 
 
 

Følgende tematikker blev drøftet: 

 
Under refleksionen er det tydeligt, at dagtilbuddet og afdelingerne arbejder med samme afsæt og i 
samme retning med Stærkere læringsfællesskaber, data fra ITERS og ECERS samt inspiration fra 
NEST. 
 
Der arbejdes alle steder med nærvær, positionering, struktur, læringsmiljøer, børnesyn og 
børneperspektiv. 
Hele vejen rundt blev der talt om positioneringer. Det er blevet en del af hverdagssproget i hele 
dagtilbuddet.  
 
 
Det er vigtigt at italesætte, at struktur skal være fleksibel, så det tilpasses børneperspektivet. 
Det er herunder relevant at tale om en god struktur som fundament – er en struktur der kan flytte sig 
efter børnene.  
 
 
Det næste kunne være at arbejde med, hvordan nærværsrummet ser ud for medarbejderne igennem 
hele dagen.  

Referat af beslutning 
 

 

Vores beslutning er: 
 
Det giver kvalitetsløft at arbejde i dybden, og derfor giver det mening, at vi fastholder fælles fokus om 
arbejdet med NEST i år - eller længere. 
 
Det er godt at have en fælles indsats, så vi kan arbejde sammen og støtte hinanden i lederteamet og 
afdelingerne på tværs.  
 
“VI HOLDER FAST og arbejder i dybden” i Tranbjerg dagtilbud  
 
På baggrund af vores beslutning er vores næste skridt: 
. 
Se ovenstående. 

 


