
 
Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg  
 
På baggrund af tilsynet har konsulenterne udarbejdet nedenstående sammenfatning. 
Tilsynet kan bl.a. indeholde opmærksomhedspunkter og henstillinger. Såfremt der gives 
en henstilling, skal lederen udarbejde en handleplan, der efterfølgende skal godkendes 
af Dagtilbudschefen. 
Institutionslederen er forpligtiget til at give en orientering om tilsynet og de eventuelle 
opmærksomhedspunkter og/eller henstillinger til forældrebestyrelsen. 
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Indledning: 
 
Vi fører i vejle kommune tilsyn med alle daginstitutioner. Vi har ført tilsyn i Grangård, 
som ligger i Jelling. Tilsynet har været delt op i to besøg i institutionen. Det første 
besøg har indeholdt observationer af institutionens pædagogiske praksis. 
Observationerne er sat ind i en ramme af viden fra forskningen på dagtilbudsområdet, i 
forhold til højkvalitetsdagtilbud. 
Forud for tilsynet har medarbejdere og ledelse udarbejdet en lege- og 
læringsmiljøvurdering, hvor personalet har svaret på en række spørgsmål og vurderet 
deres pædagogiske praksis og arbejdet med den styrkede Læreplan. Ved det andet 
besøg i institutionen, har tilsynskonsulenterne givet en tilbagemelding til ledelse, 
forældrebestyrelse og medarbejdere på de observationer der er foretaget. Endvidere har 
der været en dialog med spørgsmål og opmærksomheder på institutionens øvrige 
strategier, dokumenter mv.  
 
Henstillinger. 
Ingen. 
 
Samlet konklusion: 
 



Vi har besøgt Grangård og observeret på dagligdagens aktiviteter, der understøtter 
børnenes læring, trivsel og udvikling.  
Vi kigger bl.a. efter om de voksne følger børnenes spor, om deltagelsesmuligheder og 
interaktionen mellem voksne og børn.  
Grangård er indrettet med mange æstetiske lege- og læringsmiljøer, og flere steder 
hænger der dokumentation af praksis i form af billeder med tilhørende tekst, som 
beskriver den pædagogiske praksis. Lege- og læringsmiljøerne er indrettet med sigte på 
at, skabe gode muligheder for at børnene kan udvikle deres fantasi og kreative sider. 
Tanken bag Grangårds børnemiljøer er at skabe steder, hvor børn kan praktisere legen 
med meget ukodet legetøj, der stimulerer børnene kreativitet i deres lege. Grangård vil 
gerne være et supplement til hjemmet, og derfor skal læringsmiljøerne ikke ligne det, 
som børnene oplever hjemme.   
Der er forskellige materialer i form af fjerbolde, tennisbolde, låg og mange andre ting. 
Grangård har fokus på at indrette rummene fleksible, så de kan ændres i forhold til 
børnenes interesser. Der smides sjældent legetøj og materialer ud, men der byttes i 
huset, så der hele tiden tænkes i at rummene tilbyder noget forskelligt.  
Ledelsen understøtter og skaber mulighed for, at afdelingerne kan dele viden og 
erfaringer på tværs.  Der er fokus på forskellige legestemninger, når der indrettes 
læringsmiljøer.  
Denne formiddag ser vi et godt eksempel på, at der i Grangårds fællesrum er skabt en 
særlig stemning med en projektor, der viser vandfald på væggen med tilhørende 
lydeffekt.  
Der er god orden på tingene, og der er stor tilgængelighed i forhold til legetøjet. Det er 
indbydende for børnene, at legetøjet er sat op så det understøtter legen, dyrene står i 
familier på hylderne hvilket er spændende og inviterer til leg.  
Der er rum til konstruktion og gode rammer til fordybelse.  
Mange af børnenes værker er udstillet på væggene, som viser spor af børnenes hverdag.  
Værkerne bliver brugt til, at børnene kan fortælle om, hvad de har tænkt på, og der 
skabes en dialog med barnet og børnene imellem. Der laves barnets bog, som følger 
barnet hele tiden i Grangård.  
Mapperne bruges ind i forældresamarbejdet, ligesom børnene ofte tager deres mapper 
frem, kigger i dem og taler om indholdet. Børnene er glade for mappen, og ved det er en 
særlig mappe, der skal med hjem når de stopper på grangård.  
Der er rigtig meget synlig dokumentation i hele huset, og det hænger i børnehøjde, så 
børnene kan tale om det.  
Vi oplever ikke forstyrrelse i den tid vi observerer i fællesrummet, hvor der spises 
formiddagsmad og de voksne sidder ved hver sit bord med små grupper af børn.  
Grupperne sammensættes ud fra pædagogiske overvejelser og tilgodeser børnenes 
relationer. Overalt i huset ser vi nærværende voksne, der er i dialog og samspil med alle 
børn.  
Under formiddagsfrugten ser vi et tæt og nært samspil mellem børn og voksne, de 
voksne laver et hul i pærestykket, som børnene sætter på deres fingre, fjollerierne 



skaber en rar stemning og et fællesskab i gruppen.  
 
Læreplanen:  
Alle medarbejdere har deltaget i udarbejdelsen af den styrkede læreplan, hvilket 
betyder at alle har et ejerskab til den færdige læreplan. Ledelsen er meget 
opmærksomme på at læreplanen hele tiden skal være i spil, og at der skal arbejdes 
målrettet med den i hverdagens praksis.  
Der er fokus på at dokumentationen skal skabe sammenhæng til læreplanen, hvilket gør 
at læreplanen er levende, og medarbejderne hele tiden skal forholde sig til de værdier 
og pædagogiske grundsyn som de har beskrevet i læreplanen.  
De voksne er opmærksomme på at være deltagende i børnenes lege, hvor de i samspillet 
kan guide, hjælpe og understøtte børnene i deres lege.  
Medarbejderne justerer sig i børnenes lege alt efter børnenes interesser og behov og 
følger børnenes spor. 
Der arbejdes med små børnegrupper og der er struktur på hverdagen, som giver børnene 
forudsigelighed.  
Kulturen i Grangård er, at medarbejderne i dagligdagen giver hinanden feedback og 
spørger nysgerrigt ind til hinandens praksis. Eksempelvis går medarbejderne på besøg 
på hinandens stuer, på personalemøder, hvor de med nye øjne kigger på hinandens 
læringsmiljøer.  
Personalet har frihed til selv at planlægge hvordan de bruger deres forberedelsestimer, 
og kan organisere deres arbejdstid så de får den nødvendige tid til at arbejde med 
pædagogisk dokumentation.  
Ledelsen har kontinuerligt øje for at sammensætte medarbejder i teams, som 
komplementerer hinanden og derigennem skaber det bedste grundlag for faglige 
udviklende teams.  
 
Sprog: 
På Grangård er det sproglige miljø til stede gennemgående i alle aktiviteter – alle 
pædagoger har sprogpakken. Medarbejderne er optaget af at være i dialoger med 
børnene hele tiden, de benævner egne og børnenes handlinger. 
Der synges sange med børnene og læses bøger hver dag.  
Personalet bruger sprogtrappen, og der laves sprogvurderinger på alle børn. 
Grangård har et tæt samarbejde med Tale/høre konsulenten fra TCBU.   
 
Inklusion og fællesskaber: 
Grangård arbejder med strategien stærkere fællesskaber og samarbejder med TCBU, 
ligesom der er fokus på at skabe miljøer så alle børn er en del af fællesskabet og har 
deltagelsesmuligheder.  
Grangård står midt i at introducere to nye medarbejdere til AKT arbejdet, som skal 
understøtte arbejdet med stærkere fællesskaber. Der afholdes prioriteringsmøder 4 
gange om året – forinden har medarbejderne drøftet hvilke emner de skal have på. På 



prioriteringsmøder aftales særlige indsatser i den kommende tid, og her deltager leder, 
socialfaglig rådgiver, AKT-ansvarlig og pædagogisk vejleder.  
 
Forældrebestyrelsen:  
Forældrerepræsentanten fortæller, at der er en rar stemning på Grangård, og 
forældrene oplever et imødekommende personale, der altid fortæller om børnenes 
oplevelser og de ting der arbejdes med på Grangård. Forældrene er velkomne ind i 
Grangårds hverdag og kan deltage i aktiviteter i hverdagene, hvor de har mulighed og 
tid.  
Forældrebestyrelsen har været inddraget i arbejdet med læreplanen og føler sig i høj 
grad som en del af hverdagen på Grangård.  
 
Overgange  
Der er gode overgange internt i huset fra vuggestue til børnehave, hvor barnet er på 
besøg i sin kommende gruppe, ligesom der er genbesøg i den gruppe man har forladt. 
Samarbejdet med kommunal distriktsskole er meget systematisk og sat i faste rammer. 
Der er et godt samarbejde omkring den gode overgang for børnene, og der er lavet en 
samarbejdsaftale med distriktsskolen.   
 
Fokuspunkter:  
 
Drøft evt. hvordan og hvornår de yngste børn kan forhandle om valg af aktiviteter 
Drøft de yngste børns mulighed for selvhjulpenthed, f.eks. i garderoben og ved måltidet.  
 
Opmærksomhedspunkter: 
 
      
 


