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1) Faktaoplysninger og opfyldelse af godkendelseskriterier 

Navn på leder: 

Hanna Lund Petersen 

Dato for tilsynsbesøg: 

28. januar 2022 

Deltagere på tilsynsmødet: 

Hanna Lund Petersen, Leder 

Majken Johansen, pædagog 

Konsulenter Mette Bruhn og Eva Bak 

Lever institutionen op til de centrale og kommunale godkendelseskriterier? 

(Underskrives af lederen) 

Ja.  

 

Til oplysning indsendte vi i maj måned en byggeansøgning mhp. at udvide med ca. 60 m2. Da vi 

i den forbindelse skal have etableret ABA brandanlæg, har vi endnu ikke modtaget en 

tilbagemelding; så på den front er vi ikke igangværende med om- og tilbygning, som vi havde 

troet for et år siden.Tilbygningen ønskes, for at kunne få mere plads til rådighed for vores 

børne- og personalegruppe, samt at kunne benytte os af vippeordningen, hvad vi ikke vælger for 

nuværende. Vi ønsker at bevare vores normering på 40 børn, da det er en ideel størrelse for et 

godt børneliv. 

Er der sket ændringer i godkendelsesgrundlaget? (Udfyldes af lederen) 

Nej 

Tilsynsførendes kommentarer. 

Børnehaven er godkendt til 40 børn, og de har ingen ledige pladser.  

Bestyrelsesrepræsentanten har de valgt ikke skal deltage pga. Covid 

Lemming Børnehus har ansøgt om en udvidelse af de fysiske rammer. De ønsker mere 

plads til samme antal børn. 

 

 

2) Personalenormering og kvalifikationer 

Fordel antallet af institutionens medarbejdere og ledere på følgende kategorier med hensyn 

til relevante pædagogisk uddannelser 

Ingen pædagogisk uddannelse 1 

2 (i perioden jan.-sept.) 

Pædagogisk grunduddannelse(PGU) 0 

Pædagogisk assistent(PA) 0 

Seminarieuddannet pædagog 5 

Videregående pædagogisk uddannelse 1 diplommodul i Inklusion 

Anden relevant uddannelse hvilke? Motorik-uddannelse 

Lederuddannelse på diplomniveau 1 modul i faglig ledelse, 

evalueringskultur og 

kvalitetsudvikling 

Lederuddannelse på masterniveau 0 

Anden lederuddannelse hvilken? lederkurser + Årlige 2 dg.s 

lederkonferencer/Dansk 

Pædagogisk Forum 

 

Hvilke handlinger er der i gangsat på baggrund af anbefalinger og udviklingspunkter fra 
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sidste tilsyn? 

 Vi arbejder fortsat med vores udviklings- og læringsplan (se vedhæftede) 

Hvilke udviklignspunkter har I fået øje på? 

 Vores strategi om hyppigst at være min. 2 afsted på kurser, øger ibrugtagning af den 

faglige viden vi tilegner os, i praksis.  

 Data indsamling er stadig en udfordring for os at konkretisere i arbejdet med børn. 

 Med købet af børnehaven, har vi fået økonomisk overskud til at ansætte en pædagog 

i flexjob samt indlægge mere forberedelsestid. 

 Vi har indlagt de fleste forældresamtaler indenfor planlagt mødetid, hvilket mindsker 

vores afspadsering, og dermed senere vikardækning. Dette øger 

pædagogtilstedeværelsen i dagligdagen. 

Tilsynsførendes kommentarer.  

Friskolen & Børnehaven i Lemming har købt de bygninger, børnehaven har. Dette har 

forbedret økonomien betydeligt, hvilket betyder, at pædagogerne har fået 1½ t. 

forberedelsestid pr. uge. Pædagogerne har nu fælles forberedelsestid hver anden fredag og 

hver anden fredag er der individuel forberedelse. En time om måneden har de gruppemøder. 

Børnene er delt op i 3 grupper. De kan gøre brug af en fælles bus, som de har sammen med 

skolen. Dette betyder, at børnegrupperne fordeler sig om formiddagen  

 

 

 

3) Pædagogiske læreplaner 

Hvilke handlinger er der i gangsat på baggrund af anbefalinger og udviklingspunkter fra sidste 

tilsyn? 

Hvilke pædagogiske strategier og tiltag er der arbejdet med i den henseende? 

 

 Roger Harts inddragelsesstige ift. medinddragelse på arbejdslørdage, valg af emne til 

årlig koloni, lavpraktisk ift. græskarplacering, børns indflydelse/beslutninger omkring 

legenes indhold, hvilke børn der sidder hos hvem v/bordet (ældste), ønske om 

legemakker på skift indenfor efter frokost, ønske om hvilket yngre barn, et ældre barn 

vil hjælpe i garderoben, valg af lege i salen, vi giver mange tilsagn ift. børns 

forespørgsler og er generelt interesserede i at følge deres interesser. Derudover laver 

vi aftaler med børn, hvor vi ind imellem bruger demokratiske afstemninger.  

Vi går lidt ”op og ned” ad trinene; er vi på de nederste trin, f.eks. trin 1 og 4 er det 

med en pædagogisk vurdering udfra barnets bedste, såsom bleskift eller samling 

(noget er indiskutabelt). 

 Ændring på tidsintervallet for børns alene legetid over middag.  

 Evalueringsmetoder: Nyt tiltag med egenudviklet evalueringsform, som vi finder 

brugbar og omsættelig, om end den skal indkorporeres – 1 emne 1 måned af gangen 

med forskelligt perspektiv i løbet af de 4 uger. (Vi fortæller/viser gerne). 

 Pæd. forberedelsestid kva køb af bhv. Et ønskesenarie er dog 1 t. dagligt pr. pæd. til 

forberedelse/refleksion osv.  

 

Hvilke tegn i praksis ser I på, at der er sket en udvikling på disse områder siden sidst? 

 

 Vi har valgt at dele mælketandsgruppen op i to grupper: yngste og ældste 

mælketandsgrupper, så vi deraf arbejder mere målrettet ift. deres alder. 

 Hos os tømmer vi aldrig en børnehave for børn, så de børn der leger inde efter frokost, 
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leger i kortere tid end tidligere, hvilket gør, at legen bevares koncentreret, og vi 

oplever ligeledes større harmoni imellem børnene.  

Hvilke succeser og udfordringer har I mødt? 

 Succeser: Børnene har fået større rummelighed kva det, at legetiden er 

afgrænset/brugbar + at legen har kunnet fastholdes indenfor afstemt tid. Et andet 

succeskriterie ér, at bhv. s legesager ikke er endevendt, hvorefter det bliver 

overskueligt for børn, at stille op til ny leg inden de skal på legepladsen. Vores tone er 

ændret; vi kan som personale bevare et bedre overblik og tilstedeværelse.  

 Udfordring: Vores gruppe af de aldersmæssigt mellemste børn, har svært ved at 

overskue legen med al legetøjet – adskillelse af noget af det. Dialog med børnene.  

Hvilke udviklignspunkter har I fået øje på? 

Indenfor dette år samt hvad vi fortsætter med: 

 Øget medinddragelse/medbestemmelse – styrker børns selvværd og perspektiverer 

alles hverdag. 

 Børns deltagelse i flere fællesskaber. 

 Pædagogisk tid hele dagen igennem. 

 Evalueringsarbejdet – ny metode – bevidsthed om nye udviklingspotentialer. 

 Børnetallet matcher vore ressourcer, hvilket skaber kvalitetsdynamik! 

 Omærksomhed og dialog omkring den falige viden, vi tilegner os på eks.vis 

konferencer/kurser.  

Tilsynsførendes iagttagelser. 

Vi så en voksen skifte et barn med stort nærvær og vedvarende kontakt med barnet.  

Et andet sted oplevede vi en voksen sidde sammen med et par børn. De var optaget af en 

aktivitet sammen, samtidig med at de havde en nær og fordybet snak. 

Tilsynsførendes kommentarer. 

Forberedelsestiden kan benyttes til yderligere planlægning af de daglige aktiviteter, så der er 

tydelige mål for aktiviteterne: hvad skal børnene lære? Hvad vil vi, med det vi laver? 

SMTTE-modellen anbefales ift. arbejdet med aktiviteter.  

 

Legegrupper: De voksne sætter rammerne for styrkelse af børnenes relationer. De voksne 

deltager i legen. Der er aftalt legemanuskripter, som hjælper børnene i legen. 

Efter de voksnes kursusforløb i læreplanen afholdte hele p-gruppen to kursusaftner, hvor alle 

medarbejdere bød ind på oplæg omkring pædagogisk tilgang og praksis. 

Lyskastere: Børnehaven har siden sidste tilsyn haft fokus på de børn, der har nogle 

udfordringer, via lyskaster-metoden. Personalet sætter nu lys på barnets ressourcer, og får 

understøttet barnet i relationer til både børn og voksne. 

Anbefaling: 

Større skriflighed vil betyde mere tydelige voksne, og en sikkerhed for, at alle får adgang til 

husets læreplan og pædagogiske tilgang. Dette vil samtidig give mulighed for at evaluere 

tiltag, samt få bedre respons fra forældre og andre samarbejdspartnere. 
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4) Lege- og læringsmiljøer 

Hvilke handlinger er der i gangsat på baggrund af anbefalinger og udviklingspunkter fra sidste 

tilsyn? 

Hvilke pædagogiske strategier og tiltag er der arbejdet med i den henseende? 

 Vi har fortsat med de fokusområder, som sidste års tilsyn refererede til, og allerede 

var igangværende hos os (gruppedynamik & fællesskab med de ældste børn, 

sprogstimulering, kollegial sparring i udviklingen af lege & læringsmiljøet). 

 

Hvilke tegn i praksis ser I på, at der er sket en udvikling på disse områder siden sidst? 

 Opdeling af børnene i 3 grupper mod tidl. 2 (bevidsthed omkring fælles tiltag). 

 Personalet som aktører i børns leg – remidier, italesættelse, og interaktion. 

 Lyskastere. 

 Vi arbejder løbende på at forandre og forbedre lege- og læringsmiljøerne 

(dukkekrogen, gangen, skibene, flytning af hegn så et område med træer er inddraget, 

udeværksted, plørehullet, legehusene). 

 Gentagne lege”manualer” for en mindre gruppe børn, særligt for børn i udsatte 

positioner, så lege opbygges og kopieres på sigt. 

 Uddelt ansvar i ældstegruppen: børnene har taget ejerskab for meget. 

Hvilke succeser og udfordringer har I mødt? 

Succes: 

 Lyskastere; vi flytter & ændrer fokus, når vi udelukkende italesætter ´det, der 

lykkedes omkring et barns ressourcer. 

 Vokseninitieret leg – gentagne lege som udbygges/kopieres. 

Udfordringer ift. lyskastere:  

 Nogen gange ´må vi italesætte ”et lyskastet barn”, af hensyn til beskyttelse af et 

andet barn.  

 Vokseninitieret leg – ikke altid en fordel, hvis den voksne ”forstyrrer” mere end 

gavner… (fordybelsestid for børn). 

 

Hvilke udviklignspunkter har I fået øje på? 

 Indkøb af flere stykker ens legetøj.  

 Betydningen af drenges slåsselege. 

 Arousel lav/høj – når børn ”vækker” sig selv. 

 Risikofyldte lege skal tillades; vi er i dialog hvordan det står til hos os. 

 En leg tager 20 min. at udvikle 

 

Tilsynsførendes iagttagelser. 

Børnehaven har mange små legemiljøer, afskærmede legezoner og stillezoner. Der er 

motorikrum, der også kan benyttes til konstruktionslege m.v. De voksne er opmærksomme 

på, at inddele børnene i mindre grupper. De fordeler sig både ude og inde, og de har 

mulighed for at benytte en bus til ture ude af huset. 

Tilsynsførendes kommentarer. 

Børnehaven har øget fokus på legefællesskaber. Inddeler børnene i legegrupper, så børnenes 
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relationer til hinanden styrkes. 

De fysiske rammer udenfor er æstetisk indrettet med mange legemiljøer. Legepladsen er 

velindrettet og der er legehuse, der laves om til ishus og køkken. Der er indkøbt to af hver, da 

det giver bedre lege for flere børn, når der er flere heste, og to skibe. De har to legehuse, 

hvor det ene er blevet til ishus. De har et velindrettet skur til alle cykler og legetøj, og de 

voksne gør meget ud af, at børnene er med i oprydningen og ved, hvor tingene skal stå. 

Skuret ser indbydende ud og parat til leg. Bag skuret er placeret et værksted, hvor der bl.a. 

kan arbejdes med træ og andre materialer. 

Anbefaling: 

Børnehaven kunne med fordel have naturkasser med materialer, der kunne ophænges 

dyreplancher på legepladsen, som børnene kan benytte i deres undersøgelse af natur og 

naturfænomener.  

 

 

5) Forældresamarbejde 

Hvilke handlinger er der i gangsat på baggrund af anbefalinger og udviklingspunkter fra sidste 

tilsyn? 

Hvilke pædagogiske strategier og tiltag er der arbejdet med i den henseende? 

 

Efter Covid 19:  

Forældrene har været en del af evalueringen ift. hvilke områder vi ønskede bevaret og hvilke 

vi ønskede ændret. Der var stor overensstemmelse mellem personalets og forældrenes 

ønsker, hvilket vi tolker som et generelt billede på opbakning af vores tydelighed omkring 

praksis, og det gensidige samarbejde. 

 Forældrene kommer ind i børnehaven eller på legepladsen for at hente deres barn; en 

STOR gevinst at se/få den daglige kontakt igen, for begge parter!  

 Forældrene bruger os meget ift. mange spontant opståede pædagogiske 

debatter/rådgivning ift. børnene. 

 Atter oplevede vi et enormt engagement til vores arbejdslørdag og andre opgaver 

 Mor- & Far-uger: flot opbakning og gode initiativer. 

 Forældrene er løbende orienteret om ugens/månedens evalueringsarbejde og bedt om 

at  involvere sig, såfremt det er dem muligt.  

 

Praktiske forhold i kølvandet på Covid-19: 

 Forældre siger farvel til barnet i døren mellem garderoben/køkkenet. 

 Hvert barn har stadig egen frugt med til eget brug.  

 Spritbeholdere vil fremadrettet være til rådighed.  

 Vi har stillet kasser frem i garderoben til madpakker, som personalet stiller i 

køleskabet.  

 Vi har bevaret daglig vask af legetøj indtil aug., herefter 1 x mdl.  

 Ensretning ift. at komme ind/gå ud af bhv.  

 Opdeling af børnene – nu 3 grupper 

 

Hvilke tegn i praksis ser I på, at der er sket en udvikling på disse områder siden sidst? 

 Dataindsamling: Covid-19 (interview med børn/spørgeskemaer 2 forskellige til 

henholdsvis forældre & personale.  

 Data på respons fra nye forældre.  

 Relationshjul med børn.  

 Billedmateriale af børnefællesskaber/flere børn er inkluderet i forskellige fællesskaber. 
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Hvilke succeser og udfordringer har I mødt? 

Succeser:  

 Forældres løbende og ihærdige accept og opbakning til os. 

 Mere ro til fordybelse med børn. 

 Forældremøde: Koncept med tid til dialog & fokus områder i barnets individuelle 

gruppe. 

 Inddragelse af forældrerådet i evalueringsarbejdet. 

 Førskoleforældrene holdt en smuk afskedstale til os som personale til sommerfesten, 

havde sammenklippet en film med førskolebørnenes udtalelser om det bedste, 

skøreste & sjoveste fra deres børnehavetid, Derudover fik hele personalegruppen 

overrakt 2 timers instruktion/leg på Paddleboard. 

 

Udfordringer:  

 Vi savnede i særdeleshed det tætte samarbejde med forældrene under Covid-19; det 

føltes, som blev en del af vores dna i børnehaven sat på standby i denne periode. 

 I perioden, hvor forældre ikke kom på legepladsen, og bedsteforældre tilmed hentede 

børn, som skulle bringes dem uden for lågen, brugte vi meget tid på at hente 

børn/pakke ting til dem. På denne tid, kunne det hele sejle, hvis børnene imens var 

levnet uden opsyn til eksempelvis frugtmåltidet. 

Hvilke udviklignspunkter har I fået øje på? 

 Forældrene savnede oplysninger om barnets daglige levede liv (kun 3 forældre i 

garderoben af gangen/hurtige afhentninger og afleveringer). 

 Ift. evalueringsarbejdet delagtiggør vi forældrene i vores faglighed og evt. sårbarhed 

ift. vores udvikling i huset. 

 Et særkende for små institutioner er først og fremmest nærvær, der rækker ud til alle. 

Vi ´har forældrene som medspillere og de er vore bedste ambassadører. 

Tilsynsførendes kommentarer. 

Stor inddragelse af forældrene i børnehaven. Børnehaven har evalueret Coronaperioden med 

forældre, børn og personalet og har her samlet de gode ting, der skal fortsætte frem over. 

Anbefaling 

Børnehaven kan med fordel øge skriftliggørelse af det pædagogiske grundlag og 

månedsplaner, så forældre kan følge børnehavens pædagogiske tanker. Det skaber stor tillid 

mellem forældre og pædagoger, når det er tydeligt, hvorfor vi laver, det vi gør.   

 

 

6) Sprogvurderinger 

Hvilke handlinger er der i gangsat på baggrund af anbefalinger og udviklingspunkter fra 

sidste tilsyn? 

Hvilke pædagogiske strategier og tiltag er der arbejdet med i den henseende? 

 Forskning omkring sprogstimulering: børns tale udvikles bedst i leg/vokseninitieret 

leg. Derfor har vi udskiftet planlagt dialogisk læsning med øget voksentilstedeværelse 

i leg. 

 Vi har købt nye bogpakker, der inviterer til dialog, på en måde vi ikke har oplevet 

tidligere. 

 Gennem sprogvejledninger (Rambøll/sprogvejledninger) har vi igennem mange år, 
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handlet hurtigt ift. børns sproglige barrierer. 

 Til yngste børnegruppe benytter vi det samme koncept med spænding, gentagelse af 

sange, lege, opmærksomhedspunkter og bevægelse. 

 

Hvilke tegn i praksis ser I på, at der er sket en udvikling på disse områder siden sidst? 

 Vi har et deltagende barn på Springbrættet/fonologigruppe. 

 Indstillinger til PPL (sprog) – løbende. 

 Vi har dagligt igangværende spejlinger/oversættelser af børn med begrænset sprog, 

overfor andre børn. 

 Vi har stor fokus på inklusion i legegrupper/reflektioner med hverandre om børn i 

egen/andres gruppe(r).  

 

Hvilke succeser og udfordringer har I mødt? 

Succes: 

 Opmærksomhed på legegruppers betydning for tale-udfordrede børn. 

 Hurtig handling ift. tale-udfordrede børn, så de ikke mister det sociale 

fællesskab/hægtes af. 

 Velfungerende samarbejde til Springbrættet – inklusion af personalet herfra & dertil. 

Udfordringer:  

 I Rambøll skemaet: Hvis et barn ikke mestrer rim og remser, bonér det i resultatet. 

Det er forskningsmæssigt først fra 4 års alderen, at børn opfanger rim og remser, 

men da rim & remser er en del af spørgeskemaet allerede fra 3 års alderen, opleves 

resultatet deraf misvisende. Rambøll spørgeskemaet trænger til opdatering.  

 Udadregeagerede adfærd hos tale-udfordrede børn. 

Hvilke udviklingspunkter har I fået øje på? 

 Sprogstimuleringen er en del af dagligdagen – hele dagen, fremfor tidl. dialogisk 

læsning. 

 Opmærksomhed på et veludbygget sprog; vi har fokus på at bruge ”voksenord”. 

 

Tilsynsførendes kommentarer. 

Børnehaven i Lemming går over til at benytte ministeriets sprogmateriale. Børnehaven 

oplever, at de får flere børn med sproglige udfordringer. 

 

 

 

7) Overgange 

Hvilke handlinger er der i gangsat på baggrund af anbefalinger og udviklingspunkter fra 

sidste tilsyn? 

Hvilke pædagogiske strategier og tiltag er der arbejdet med i den henseende? 

Hvilke tegn i praksis ser I på, at der er sket en udvikling på disse områder siden sidst? 

Vi har arbejdet med følgende: 

 Udbygget SFO samarbejde med ny SFO-leder. 

 Genoptaget samarbejdet med Friskolen og Dagplejen, og øvrige børnehaver vi får 
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overflyttet børn fra - efter Covid-19 

 Genoptaget samarbejdet med øvrige skoler, hvor forældre indmelder deres børn – 

efter Covid 19. 

 Overgange er ligeledes, når et barn/børn flytter sig fra én gruppe til en anden hos os. 

Vi forventningsafstemmer, skildrer muligheder, ansvar, taler om venskaber med 

barnet osv.  

Hvilke succeser og udfordringer har I mødt? 

 En ”overgang” er også et bestyrelses- og et forældreråds-skifte: Her oplever vi begge 

steder kampvalg, grundet et stort engagement.  

 Vi er blevet kåret som årets lokalsamfund i 2020, og børnehaven inviteret til 

pressemeddelelse/foto deraf. Synliggørelse i lokalsamfundet. 

 Det har været en udfordring for nye børn, at de i en lang periode ikke kunne komme 

på besøg med deres dagplejer, forud deres børnehavestart. 

 Vi har været isoleret fra vores tætteste samarbejdspartner Friskolen, over en lang 

periode, og deraf ikke været en del af besøg hos hinanden med fællesskabsbånd på 

hverandres legepladser, undværet ugentlig brug af Salen, ingen månedlige 

deltagelser i morgensang, og ingen årlig fælles dramaopsætning. 

 

Hvilke udviklignspunkter har I fået øje på? 

 Den isolerede periode gav tid til fordybelse, og vi skal nu forene balancen i at invitere 

dagpleje, skolebørn og andre interesserede hertil, samtidig med, at vi ikke giver 

intensiteten med børnene tabt. 

 

Tilsynsførendes kommentarer. 

Børnehaven har tæt samarbejde omkring overgang til skolerne. Friskolen i Lemming 

modtager de fleste børn. Vi kommer 1 x ugnt. i salen på Friskolen, flere af børnene kommer 

i SFOèn sidst eftermiddag, vi har fælleslege på legepladserne, deltager  1 x mdl. i 

morgensang på friskolen, og 1 x årligt i dram. Nogle børn skal på andre skoler, og der 

samarbejdes på en måde, så forældrene mærker, at personalet støtter individuelle 

skolevalg. 

 

 

8) Afrunding 

Hvad er jeres vigtigste mål i år, samt fokuspunkter for kommende pædagogisk arbejde? 

 Til stadighed at forholde os præcis til den aktuelle børnegruppe, som vi har ansvaret 

for ´her og nu – året igennem. 

 At få vores evalueringsarbejde implementeret, så den puster liv i fagligheden, men 

ikke trækker luften ud af os. 

 Fortsat at tilegne os faglig viden, og forblive nysgerrige. 

 Samarbejde, synlighed og PR med/i lokalsamfundet 

Visioner for Børnehaven i Lemming: 

 Vi ønsker, at alle børn skal opfatte sig som værende en del af fælleskaber, og føle sig inkluderet 

 Vi ønsker et dagtilbud af høj kvalitet, der sikrer at børn (også børn i udsatte positioner), får et 

relationelt, trivsels, udviklingsmæssigt og læringsrigt løft 

 Vi ønsker, at medinddragelse og barnets stemme skal kunne genkendes i dagligdagen 
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Tilsynsførendes kommentarer: 

Børnehaven fortsætter arbejdet med evaluering, og bliver undervejs klogere på, hvordan 

data kan benyttes i evaluering.  

Børnehaven fortsætter det konstruktive og målrettede  arbejde med læreplanen. 

 

 


