
 

 

 

 
Læring og Trivsel Holbæk Kommune │ Rådhuspladsen 1 │ 4300 Holbæk │ tlf. 72 36 36 36 │ e-mail info@holb.dk 

   

Tilsynsrapport for Elverbo  

Ledegårdsvej 15 

4520 Svinninge 

 

Tilsyn foretaget  28.10.2015 

Tilsyn foretaget af  Pædagogisk Udviklingskonsulent  

Rikke Nyvang 

Mail: rikny@holb.dk  

Tlf: 72369949 

Deltagere ved tilsy-

net 

 

Distriktsleder Winnie Høgly 

Pædagogiskleder Peter Juul-Wiese 

Medarbejderrepræsentant Fie og Nanna  

Øvrige: Pædagogisk leder Sanne Egelund Nielsen som en del af kva-

litetsudvikling af tilsynet  

 

Generelt 

Elverbo er en del af distrikt Katrinedal.  

Elverbo består af to børnegrupper af børn på 3-6 år og der er inden for det seneste år oprettet 

en børnegruppe til de 0-3årige. Børnehuset vægter arbejdet med små læringsmiljøer og tilrette-

læggelse af pædagogiske aktiviteter i mindre grupper/legemiljøer.  

  

Det pædagogiske arbejde og grundlag  

I Elverbo arbejdes der med afsæt i små, fleksible læringsrum. Rummene er opdelte i le-
ge/lærings stationer med fokus på at skabe mulighed for børns fordybelse. Personalet beman-
der de etablerede læringsrum og arbejder med opdelte aktiviteter i mindre grupper. Arbejdet 
fremstår gennemtænkt og af god kvalitet.  
Alle medarbejdere i Elverbo er ICDP uddannet. Arbejdet med ICDP har stor betydning for med-
arbejdernes arbejde og tilrettelæggelse.  
Børnehuset har behov for at fastholde og udvikle perspektiver på -og refleksioner over børns 
reaktioner, og handlinger. Særligt med henblik på at sikrer en anerkendende tilgang, og til at 
undre sig over børns handlemønstre.  
 

Institutionens pædagogiske læreplan og arbejdet med læringsmål 

Børnehuset arbejder med afsæt i den pædagogiske læreplan og har på hver månedsplan be-

skrevet et forundringspunkt. Der er dog behov for at de læringsmål der ligger i distriktets pæ-

dagogiske læreplan, indskrives på månedsplanen og afspejles i de pædagogiske aktiviteter.  

Det er ligeledes afgørende at de pædagogiske læringsmål evalueres og at der fokuseres på 

barnets/børnegruppens læringsudbytte i højere grad end på organiseringen af aktiviteterne. Der 

tages på nuværende tidspunkt et fint afsæt i forløbsskemaet, men punktet om evaluering har 

behov for at blive justeret.  
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Sprog  

Børnehuset har opmærksomhed på den daglige sprogudvikling og børnehusets forundrings-

punkt i aktionslæringen, har afsæt i børns sproglige udvikling.  

På to stuer er der tæt samarbejde med Tale-hørekonsulenten, der indbefatter systematisk ar-

bejde med dialogisk læsning og supervision. Det forventes at der skal arbejdes videre med det-

te i den kommende tid.  

 

Samarbejdsrelationer  

Elverbo har samarbejde med Børnekonsulentcenterets medarbejdere. Samarbejdet har behov 

for at blive systematiseret og ske løbende. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet en plan 

for det videre arbejde og såvel leder som medarbejdere er opmærksomme på at samarbejdet 

skal styrkes.   

 

Forældre repræsentanten udtrykker at børnehuset er gode til at informere om aktiviteter og 

dagens gang. Børnehuset nyder godt af stor forældreopbakning og forældrerådets aktive delta-

gelse ved arrangementer. Der er god tradition for at forældre byder ind med aktiviteter såsom 

at tilbyde bålmad, eller andre aktiviteter for børnehuset.   

Dialog mellem familie og børnehus sker løbende, ved aflevering og afhentning, samtidig med at 

der fx jævnligt er forældrekaffe, hvor der er tid og mulighed til at tale med pædagoger eller 

andre forældre.  

 

Sammenhæng mellem børnehus og skole 

Børnehuset arbejder tæt om skoleforberedelse, i sammenhæng med Pilehytten. Der arbejdes 

med afsæt i at skabe sammenhænge i børns overgang til skole og er stort fokus på det skole-

forberedende arbejde for børnene.   

 

Videre arbejde med kvalitetsudvikling 

Elverbo har i den kommende tid behov for at fastholde deres blik på børns læringsudbytte. På 

tilsynet drøftedes det, hvordan børnehuset har behov for at finde sig til rette med ny pædago-

giske leder, ny afdeling til de 0-3årge og samtidig fastholde det udviklingsarbejde medarbejder-

ne har fasthold, i en turbulent tid. Dette sikres blandt andet med systematisk dialog mellem 

leder, personale og via feed back.     

 

Særlige opmærksomhedspunkter  

På tilsynet drøftedes det, hvordan børnehusets arbejde med systematik skriftlighed, beskrivelse 

af læringsmål og opfølgning via evaluering er vigtig. Ligeledes drøftedes vigtigheden af, at fa-

miliens rolle og ansvar er tydelig i de skriftlige udviklingsplaner og handleplaner. 

 

Anbefalinger   

Det anbefales:  

• At børnehuset fokuserer på tilgange til børn og arbejder systematisk med en undersø-

gende tilgang til børns handlinger og reaktioner 

• At læringsmålene i den pædagogiske læreplan omsættes til pædagogiske aktiviteter og 

er synlige for såvel forældre som fagpersonale på fx månedsplanerne 



• At evaluering sker systematisk og centreres om barnets/børnegruppens læringsudbytte  

• At samarbejdet med Børnekonsulentcenteret systematiseres og sker løbende 

• At familiens betydning, rolle og ansvar beskrives som en fast del af udvik-

lings/handleplaner 

 

 

  



Bilag  

Dagtilbudslovens  

Pædagogisk læreplan  

§ 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgrup-

pen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan 

skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pæda-

gogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. 

Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden 

for følgende temaer: 

1) Alsidig personlig udvikling. 

2) Sociale kompetencer. 

3) Sproglig udvikling. 

4) Krop og bevægelse. 

5) Naturen og naturfænomener. 

6) Kulturelle udtryksformer og værdier. 

Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, 

der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. 

Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, 

aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. 

Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt 

børnemiljø, jf. § 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal 

vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyn-

tagen til børnenes alder og modenhed. 

Stk. 6. For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejehjem eller 

distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje. 

 

§ 9. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske 

læreplan, herunder at revidere læreplanen, hvis væsentlige ændringer i dagtilbuddet eller eva-

lueringen efter stk. 2 tilsiger dette. Tilsvarende gælder, hvis kommunalbestyrelsens drøftelser 

efter § 10, stk. 2, tilsiger dette. 

Stk. 2. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres mindst 

hvert andet år. Lederen er i den forbindelse ansvarlig for at dokumentere, om de valgte pæda-

gogiske metoder og aktiviteter, jf. § 8, stk. 3 og 4, samt børnemiljøet, jf. § 8, stk. 5, fører til 

opfyldelse af de opstillede mål inden for de temaer, der er nævnt i § 8, stk. 2. Lederen skal 

angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne. 

Stk. 3. Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen 

og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. 

 

Klip fra vejledning til dagtilbudsloven: 

Læringsmål i forhold til seks læreplanstemaer 

661. Efter dagtilbudsloven skal den pædagogiske læreplan beskrive dagtilbuddets mål for bør-

nenes læring inden for de seks temaer. Den pædagogiske læreplan skal indeholde læringsmål, 

som angiver målene for de kompetencer eller erfaringer, som dagtilbuddet ønsker, at børne-

gruppen skal tilegne sig. Læringsmålene skal formuleres, så de udtrykker det, som dagtilbuddet 

ønsker at opnå – på en måde, der stemmer overens med dagtilbuddets værdier og pædagogi-



ske principper og på en måde, så det efterfølgende er muligt at evaluere, om målene for bør-

nene læring er nået. 

 

  

 

 

 

 


