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Generelt 

Solsikken er en del af distrikt Katrinedal.  

Solsikken er netop i gang med en større omorganisering af stuer og børnegrupper, med henblik 

på at sikre et godt læringsmiljø og mulighed for at lære i mindre grupper.   

 

Det pædagogiske arbejde og grundlag  

Solsikken arbejder med afsæt i ICDP uddannelsen. Alle faste medarbejdere har den første del af 
uddannelsen og 3 medarbejdere/leder er i gang med vejlederuddannelsen. Målet er at skabe 
fælles dialog om relations dannelse og forstå vægtningen af et godt samspil.  
Børnehuset har behov for at organisere sig endnu mere systematisk, sådan at der ikke er for-
styrrelser ved samling og fx forvirring om hvor de enkelte voksne skal befinde sig.  
 

Den pædagogiske læreplan og arbejdet med læringsmål 

Børnehuset arbejder ikke systematisk med at omsætte læringsmål fra den pædagogiske lære-

plan til pædagogiske aktiviteter. Læringsmålene er ikke synlige på tavler og ugeplaner og der 

kan på tilsynet ikke redegøres for hvordan læringsmålene omsættes til pædagogiske aktiviteter. 

Børnehuset er så småt i gang med at benytte forløbsskemaer i det pædagogiske arbejde for at 

beskrive den pædagogiske praksis. Arbejdet er i en opstartsfase.  

Det anbefales at børnehuset evaluerer børns læringsudbytte systematisk med afsæt i lærings-

målene, som en del af arbejdes med forløbsskemaerne.  

Arbejdet med handleplaner på børn i udsatte positioner, har behov for at blive justeret, så der 

er fokus på barnets udvikling og næste udviklings trin. Samtidig skal forældre rolle og ansvar 

tydeliggøres, med afsæt i hvordan børnehuset kan understøtte hjemmets læringsmiljø.  

mailto:rikny@holb.dk


Sprog  

Børnehuset har opmærksomhed på arbejdet med børn i sprogligt udsatte positioner. Fx er der 

etableret sproggrupper. Her øves sange, begreber og læses dialogisk. Der er medarbejdere der 

er ansvarlige for arbejdet med sprog. Det anbefales at alle medarbejdere er bekendte med 

principperne i dialogisk læsning og at der systematisk arbejdes med denne højtlæsningsform.  

Det anbefales ligeledes at børnehuset arbejder videre med bevidstheden om at stille åbne 

spørgsmål og er opmærksomhed på barnets udbytte af dette.  

 

Samarbejdsrelationer  

Solsikken har et tæt samarbejde med Børnekonsulentcenterets medarbejdere. Lige nu er der 

tæt samarbejde omring den nye organisering og der arbejdes løbende med dialog og udvikling. 

Der samarbejdes desuden om sproglig udvikling og i enkelte tilfælde fysik/motorik og psykolog.  

 

Forældre repræsentanten udtrykker at personalet opleves som fleksible og at den nye struktur 

ser ud til at give god ro i hverdagen og mere tid til det enkelte barn. Forældrene har været ind-

draget i processen omkring den nye struktur og har biddraget positivt til den. Samarbejdet om-

kring børn i udsatte positioner håndteres fint og der arbejdes med opgaver i hjemmet, ud fra 

personalets vejledning. 

Sammenhæng mellem børnehus og skole 

Børnehuset arbejder med skoleforberedende aktiviteter og har netop etableret et rum i instituti-

onen, til de kommende skolebørn. Der ligges vægt på at der er kendte voksne i overgangene 

fra dagtilbud til skole og at der er kendskab til de kommende fysiske rammer i skolen, der be-

søgets efter aftale.  

 

Videre arbejde med kvalitetsudvikling 

Solsikken har behov for at finde sig til rette i den nye organisering og til at holde fokus på at 

børnehuset er i udvikling. Der er samtidig behov for at der fortsat arbejdes med systematiske 

tilgange til læringsmål, og evaluering af læringsmål for alle børnegrupper.   

 

Særlige opmærksomhedspunkter  

På tilsynet drøftedes det, hvordan børnehusets afsæt i læreplanen, skal danne afsæt for børne-

huset pædagogiske virke.  Vi drøftede ligeledes hvordan forældres rolle og ansvar kan tydelig-

gøres i de daglige dialoger, i opstartssamtaler med forældre og i børnehusets udviklingsarbejde 

omkring alle børn.  

 

Indskærpelse  

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

anbefalingen om 

 

 At børnehuset har fokus på at synliggøre mål for – og tegn på læring på månedsplaner 

og på de daglige stueopslag. Herunder skaber sammenhæng mellem den billeddoku-

mentation, og den skriftlighed børnehuset producerer, i forbindelse med pædagogiske 

aktiviteter.  

 



Der er gennem de seneste 1,5 år arbejdet med revision af de pædagogiske læreplaner og Akti-

onslæringsforløb, der alle har understøttet udviklingen af denne anbefaling.  

Det indskærpes, at børnehuset inden udgangen af november måned 15, påbegynder arbejdet 

med synliggøre læringsmål fra læreplanen og at disse omsættes til den daglige pædagogiske 

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

skærpe personalets fokus på de pædagogiske målsætninger.  

Der skal ydermere ske en justering af det eksisterende skriftlige arbejde, så dette indbefatter en 

evaluering af barnets/Børnegruppens læringsudbytte. 

 

Anbefalinger   

Det anbefales:  

• At familiens rolle og ansvar for børns udvikling er en fast del af handleplanen og at det 

beskrives hvordan hjemmets læringsmiljø kan understøttes af børnehuset  

• At børnehuset sikrer at evaluering af læringsmål sker skriftligt og systematisk med afsæt 

i barnets/børnegruppens læringsmål 

• At børnehusets medarbejdere alle er bekrendte med principperne for dialogisk læsning 

og arbejder systematisk med denne læseform 

• At medarbejderne fokuserer på at stille åbne spørgsmål og har løbende dialog om vig-

tigheden af dette.  


