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Generelt  

Pilehytten er den del af distriktet Katrinedal.  

Pilehytten ligger i Svinninge tæt på skolen. Børnehuset vægter at benytte de lokale muligheder 

for kultur, sports og naturoplevelsesmuligheder.   

  

Det pædagogiske arbejde og grundlag  

Pilehyttens medarbejdere er alle ICDP uddannet og arbejdet med tilgange og kommunikation 
med børn er i de seneste år revideret.  
Pilehytten arbejder fokuseret med de kommende skolebørn, der alle sprogvurderes inden skole-
start, med henblik på at intensivere arbejdet med den sproglige udvikling inden skolestarten. 
Børnene vurderes også motorisk, hvorefter der planlægges forløb til understøttelse af de børn 
der har behov. Skolegruppe arbejdet sker i tæt samarbejde mellem Pilehytten, Elverbo, SFO og 
skole. Arbejdet fremstår gennemtænkt og af god kvalitet.  
 
Pilehytten har i den daglige pædagogiske praksis og i arbejdet med pædagogiske aktiviteter 
behov for at kigge på deres organisering. Det er ved tilsynet drøftet, at organisering og forde-
ling af opgaver med fordel kan systematiseres, med henblik på at sikre de bedste sammen-
hænge i aktiviteter og i overgangene for alle børn. 
 

Institutionens pædagogiske læreplan og arbejdet med læringsmål 

Der er behov for at børnehuset arbejder med læringsmålene fra den pædagogiske læreplan. 

Læringsmålene skal omsættes til planlægning af den daglige pædagogiske praksis. Det findes 

ved tilsynet ikke dokumentation for at arbejdet finder sted. Der mangler ligeledes skriftlig eva-

luering af, hvordan målene er omsat, samt en beskrivelse af det enkelte barn/børnegruppens 

læringsudbytte. Beskrivelserne skal ske systematisk på skrift, så vigtig viden og refleksion ikke 

går tabt.  
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Børnehuset har samtidig behov for at synliggøre læringsmålene i enten uge eller månedsplaner 

til forældre. På denne måde kan forældre følge med i de pædagogiske overvejelser der ligger 

forud de pædagogiske aktiviteter, samtidig med at det pædagogiske personales faglige overve-

jelser fremstår tydeligere.  

Sprog  

Børnehuset har opmærksomhed på at læse dialogisk i den daglige sprogudvikling. Hos de 

mindste børn understøttes det sproglige af tegn. Børnehuset har to medarbejdere med særligt 

fokus på sprogarbejdet, fordel i husets to ender. Alle børn tilbydes en sprogvurdering som 3 

årige og der gennemføres sprogvurderinger i forbindelse med de kommende skolebørn.  

Det anbefales at børnehuset arbejder videre med bevidstheden om at stille åbne spørgsmål, at 

være gode sproglige rollemodeller og til at udnytte stunder som fx formiddagsmad til sang, 

dialog og sproglig udvikling. Også for de mindste børn.    

 

Samarbejdsrelationer  

Pilehytten har et tæt samarbejde med Børnekonsulentcenterets medarbejdere. Samarbejdet er 

under løbende udvikling og der udtrykkes generel tilfredshed omkring samarbejdet. Der samar-

bejdes primært om sprog, fysik/motorik og i enkelte tilfælde med psykolog. Børnehuset benyt-

ter sig desuden af BKC’s ressourcepædagoger til refleksion over børnegrupper.  

 

Forældre inddrages som det første, hvis der opstår bekymring omkring et barns udvikling eller 

trivsel. Der udarbejdes en status på børn forud den årlige forældresamtale. Den skriftlige status 

kan med fordel justeres, så den indeholder en beskrivelse af barnet næste udviklingsskridt, der 

kan følges op på, ved næste forældresamtale.  

 

Sammenhæng mellem børnehus og skole 

Børnehuset arbejder som nævnt med skoleforberedelse, i sammenhæng med nabo institutio-

nen. Der arbejdes systematisk med gode sammenhænge i børns overgang til skole og der lig-

ges vægt på dette arbejde i børnehuset.  

 

Videre arbejde med kvalitetsudvikling 

Pilehytten kan med fordel orientere sig i andre børnehuse/distrikter for at få inspiration til hvor-

dan arbejdet med skriftlighed og formidling kan øge kvaliteten af de pædagogiske aktiviteter.  

Samtidig kan børnehuset fastholde drøftelser af den pædagogiske udvikling og organisering af 

tilrettelagte pædagogiske aktiviteter. Dette sikres blandt andet med systematisk dialog mellem 

leder, personale og via feed back.     

 

Særlige opmærksomhedspunkter  

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

af læringsmål og opfølgning via evaluering er vigtig.  Ligeledes drøftede vi vigtigheden af at 

forældrenes rolle, ansvar og betydning for barnet læring og udvikling er. Derfor skal forældrene 

være en fast del af såvel handle- og udviklingsplaner for alle børn.  

 



Påbud 

I forbindelse med tilsynet er det konstateret at, at der ikke arbejdes systematisk med de pæda-

gogiske læringsmål, udarbejdet i den pædagogiske læreplan for distriktet.  

I dagtilbudsloven står, at det er lederens ansvar at arbejdet med læringsmålene fra den pæda-

gogiske læreplan og sikre at der sker løbende evaluering (se bilag).  

 

På seneste tilsyn blev det ydermere anbefalet, at børnehuset har fokus på at synliggøre mål for 

– og tegn på læring fx via månedsplaner, handleplaner og i den daglige beskrivelse af aktivite-

ter, der er målrettet forældre. Denne anbefaling er ikke imødekommet.  

 

Påbuddet indbefatter, at børnehuset inden 15. november 2015 udarbejder og fremsender en 

handleplan til orientering i fagcenteret. Det forventes ligeledes at børnehuset påbegynder ar-

bejdet, med at omdanne læringsmål fra læreplanen til den daglige pædagogiske praksis inden 

udgangen af november 2015. 

 

Anbefalinger   

Det anbefales:  

• At børnehuset reviderer deres organisering, særligt med henblik forberedelse til pæda-

gogiske aktiviteter og i overgange mellem aktiviteterne 

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

i barnets/børnegruppens læringsmål 

• At børnehuset fokusere på åbne dialoger og er opmærksomme på børns udbytte af at 

være en god og bevidst sproglig rollemodel 

• At familiens betydning, rolle og ansvar for børns udvikling er synliggjort i 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. 

 

  

 

 

 

 


