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Tilsyn i Thisted Kommunes dagtilbud 

Dette tilsyn tager udgangspunkt i § 5 i Dagtilbudsloven, den styrkede pædagogiske læreplan 

og kobler sig på de øvrige tiltag i Thisted Kommune for at fremme et vidensskabende højkvali-

tets dagtilbud.  

Med udgangspunkt i Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) redegørelse af kvalitet i dagtilbud 

undersøger og understøtter tilsynsmaterialet: 

▪ Resultat kvalitet - hvad børnene får ud af at gå i dagtilbud 

▪ Strukturel kvalitet - de rammer og forhold den pædagogiske praksis arbejder inden for 

▪ Proces kvalitet - kvaliteten af det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet 

 

PULS tilsyn (Pædagogisk Udviklings -og læreplanssamtale) er den Kommunale lovpligtige kon-

trol af dagtilbuddene, men har samtidigt et stærkt udviklingsperspektiv i sammenhæng med 

kommunes strategier og handleplaner på området, der alle taler ind i den styrkede pædagogi-

ske læreplan. 

Form på tilsyn 

PULS Tilsyn vil finde sted hvert år. Der er afsat 3 timer til fysisk tilsyn i daginstitutionerne, her-

udover kommer tid til forberedelse inden tilsynet. 

Deltagere til tilsyn 

• en forældrerepræsentant 

• en personalerepræsentant  

• pædagogisk leder  

• udviklingskonsulent 

 

Børnene er inddraget i tilsynet via en bunden videooptagelse, som institutionerne har udar-

bejdet inden tilsynet. Videoen skal vise en situation eller et øjeblik, hvor et enkelt eller en 

gruppe børn har indflydelse på egen udvikling eller en situation, hvor barnets perspektiv 

fremstår tydeligt. Videoen er kun til brug ved tilsynet og vil efterfølgende blive slettet jf. per-

sondataforordningen.  

Opfølgning: 

I de kommunale institutioner indgår PULS Tilsyn i et årshjul for udvikling af kvalitet i dagtilbud. 

PULS Lederdialog og KID aktionslæringsforløb følger op på de arbejdspunkter, der aftales til 

PULS tilsynet. Ved behov iværksættes en hurtigere opfølgning. 

I private dagtilbud bliver der fulgt op på PULS tilsynet ved behov.  
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Kvantitativ undersøgelse  

Spørgeskema  

1. Institutionsoplysninger 
 

Tilsynsmateriale for: 

Dagtilbuddets navn Vorupør fribørnehus 

Antal indskrevne børn 31 

Personalenormering 9 

- Pædagoger 5 

- Pædagogmedhjælpere 2 

- Studerende 1 

- Andet pædagogisk personale 1 (12 timers fleks job) 

Personalefordeling ud fra 60/40 princip-

pet 

79/21 

Lederens navn Mette Kold 

 

2. Legepladstilsyn 
Er legepladsen godkendt? 
Ja ☒ Nej ☐    
Tilsyn sker i oktober. 

Hvem er legepladsen godkendt af? Navn: Lillebjørn Aps 

 

Hvis ikke legepladsen er godkendt, så aftales der et tidspunkt, hvor der følges op på de fejl og mangler, 

der skal sættes i stand, før legepladsen kan godkendes. Dato:  

3. Tilsyn med røgfrie miljøer  
Overholder dagtilbuddet reglerne om røgfri miljøer i lov om røgfri miljø, lov nr. 512 af 06/06 2007? 

Ja ☒ Nej ☐    

 

4. Indhentelse af børneattester 
Er der indhentet børneattest på de personer der er ansat eller beskæftiget i dagtilbuddet, og som er i 

direkte kontakt med børn under 15 år? 

Ja ☒ Nej ☐    
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5. Pædagogisk tilsyn 

 

1. Styrket pædagogisk Læreplan 

1.1. Ligger den styrkede pædagogiske læreplan offentligt tilgængelig på jeres hjemmeside?   
       Ja ☐ Nej ☒   Ikke endnu, sker til juli 2020 

 

2. Tilsynsrapport 

2.1. Ligger den nyeste tilsynsrapport offentligt tilgængeligt? 

       Ja ☐ Nej ☒ Det vil denne tilsynsrapport blive. 

                

3. Læringsmiljø 

3.1. I hvilken grad skaber I pædagogiske læringsmiljøer for alle børn, der giver dem de bedste betingel-

ser for trivsel, udvikling, læring og dannelse, inden for følgende situationer: 

 

• Leg 

             I mindre grad ☐       I nogen grad ☐       I høj grad ☒ 

Kommentar: Der er vekselvirkning mellem børneinitieret leg, samt voksenstyrede lege/aktiviteter. Vi 

forsøger at lave både stærkt og svagt kodede legeområder, så alle børn kan se legemuligheder, både ude og 

inde. 

 

• Aktiviteter - voksen initieret                              

I mindre grad ☐       I nogen grad ☐       I høj grad ☒ 

Kommentar: Vi arbejder med en ugestruktur, med voksenstyrede aktiviteter ca 3 formiddage om 

ugen. Nogle af disse kan børnene vælge sig ind på, arbejdes der med et overordnet tema, eks indianer, er alle 

inde og lave dragter m.m. 

 

• Aktiviteter - Børne initieret                              

I mindre grad ☐       I nogen grad ☒       I høj grad ☐ 

Kommentar: Vi arbejder på at styrke vores fokus her. 

 

• Rutinesituationer 

I mindre grad ☐       I nogen grad ☐       I høj grad ☒ 

Kommentar: Vi arbejder meget bevidst på at differentiere vores læringsrum ved rutiner. Dvs at alle 

ikke nødvendigvis skal i garderoben på samme tid, mindre spisegrupper osv. 

 

3.2. I hvilken grad er jeres pædagogik fordelt ud over hele dagen? 

       I mindre grad ☐       I nogen grad ☐       I høj grad ☒  

       Kommentar: ores pædagogik er hele dagen, de voksenstyrede aktiviteter primært formiddage.  

 

4. Trivsel 

4.1. Hvordan undersøger I børnenes trivsel? 

       Infoba trivsel☐ Vækstmodellen☐  Andet: ”Alle Med” materialet 

 

4.2. Beskriv børnenes trivsel 

       Kommentar: Generelt meget god trivsel, med enkelte børn med behov for særlig omsorg/støtte. Eks ved 

skilsmisse, anbringelse uden for hjemmet, opstart m.m. 

 

5. Børn med særlige behov 

5.1. Hvor mange børn har I med særlige behov? 
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       Antal: 8, men det tæller bla. Nystartede børn, sprog fokus (3 børn) og børn med handleplaner. (pt hand-

leplan på 1 barn) 

 

5.2. Hvordan arbejder I støttende og forebyggende i forhold til børn med særlige behov? 

       Beskriv kort:  Vores trivselsmateriale, samt tæt samarbejde med forældre, kollegaer og eksterne samar-

bejdspartnere. 

 

5.3. Tværfaglige samarbejde om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

 

       Hvem samarbejder I med? 

       PPR☒   Skole/SFO☒   Børnesundhed☒   Sektion for Myndighed og Familieindsatser☒ 

       Andre:  

 

       Hvad samarbejder I om? 

       Beskriv kort: særlige støtteforanstaltninger, udredninger og statusbeskrivelser til myndigheder, støttende 

udviklingsindsatser, overleveringer til skole m.m. 

 

       Hvordan samarbejder I? 

       Beskriv kort vi tager kontakt og bliver kontaktet, af både forældre og samarbejdspartnere samt evt. for-

midle kontakt for forældre. 

 

       Ikke aktuelt ☐ 

 

6. Dannelse 

6.1. I hvilken grad arbejdes der med børnene som medbestemmende og aktivt deltagende? 

       I mindre grad ☐       I nogen grad ☒       I høj grad ☐  

       Kommentar: et udviklingspunkt ifht den styrkede læreplan. 

 Det skal dog nævnes at huset er, og har været, i en stor udvikling, ifht at etablerer både struktur og pædago-

gisk praksis. 

 

7. Sprogvurderinger 

7.1. Hvilke børn sprogvurderer I? 

       Kort beskrivelse   

Tidligere ved bekymring, Pr juli 2019 alle børn 3 måneder efter børnehavestart. 

 

 

7.2. Ud fra hvilke kriterier har I truffet den beslutning? 

       Beskriv:  

Tidligere i høj grad et ressource og kompetancespørgsmål.  

Fremadrettet for at understøtte en evt indsats tidligere, samt opbygge større kompetencer indenfor området. 

 

7.3. Hvor mange børn er sprogvurderet i indeværende år? 

       Antal:0 

 

7.4. Hvad viser sprogvurderingerne? 

       Generel indsats, Antal:        Fokuseret indsats, Antal:        Særlig indsats, Antal:          

 

8. Sammenhænge mellem dagpleje/vuggestue og børnehave (overgange) 

8.1. Dagplejen/vuggestue og børnehave samarbejder om at skabe sammenhæng i skiftet mellem  

       dagpleje/vuggestue og daginstitution 

       Ja ☐       Nej ☐       Ikke relevant  ☒  
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       Kommentar:  

 

8.2. Dagplejeren/vuggestuen besøger børnehaven, som barnet skal starte i, inden opstart. 

       Ja ☐       Nej ☐       Ikke relevant  ☒  

       Kommentar: 

 

8.3. Dagplejeren/vuggestuen og børnehaven afholder et overleveringsmøde, med deltagelse af diverse  

       fagpersoner og forældre, for børn i udsatte positioner/ med særlige behov. 

       Ja ☐       Nej ☐       Ikke relevant  ☒  

       Kommentar: 

 

8.4. Børnehaven tager kontakt til dagplejen/vuggestuen, hvis barnets trivselsniveau ændrer sig i sine  

        nye omgivelser, med henblik på opklarende spørgsmål vedrørende gode arbejdsformer omkring     

        barnet, gode børnerelationer m.v. 

        Ja ☐       Nej ☐       Ikke relevant  ☒  

        Kommentar: 

 

9. Sammenhæng i de integrerede daginstitutioner 

9.1. Den integrerede daginstitution giver vuggestuebarnet mulighed for at deltage i børnehavens  

       Dagligdag 

       Ja ☒       Nej ☐       Ikke relevant  ☐  

       Kommentar: 

 

9.2. Den Integrerede daginstitution giver mulighed for at barnet kan genbesøge vuggestuen efter start i  

        børnehaven 

        Ja ☒       Nej ☐       Ikke relevant  ☐  

       Kommentar: der differentieres ifht det enkelte barn, der skal fra vuggestue til børnehave. Nogle har lang 

”besøgsperiode, andre korte. Nogle kobles på specifikt personale, andre ikke. ”besøgsperioden” kan variere 

fra 1-4 uger, alt efter barnet. Børnehave og vuggestue er kun opdelt mellem kl. 9-14 

 

10. Sammenhæng med skolen/SFO 

10.1 Daginstitution og SFO/skole samarbejder om at skabe sammenhæng i skiftet mellem  

        daginstitution og SFO/skole (herunder opstarten i skoleintro d. 1. april) 

        Ja ☒       Nej ☐       Ikke relevant  ☐  

        Kommentar: 

 

10.2 Daginstitution og SFO/skole afholder et overleveringsmøde inden børnene skal starte i  

        skoleintro, hvor viden om barnets individuelle sociale, kulturelle, fysiske og  

        læringsmæssige kompetencer formidles  

         Ja ☒       Nej ☐       Ikke relevant  ☐  

        Kommentar: 

 

10.3 Daginstitution informerer på overleveringsmødet den SFO-ansvarlige om, hvorvidt der    

         er børn, som har modtaget inklusionsstøtte og om der er behov for, at de får videreført  

         timerne til skoleintro.  

          Ja ☒       Nej ☐       Ikke relevant  ☐  

         Kommentar: 

 

10.4 Daginstitution udarbejder i samarbejde med skole og PPR handleplaner for børn, hvor   

         der er tvivl om skolestart og ved beslutning om at udsætte skolestart  

          Ja ☒       Nej ☐       Ikke relevant  ☐  
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         Kommentar: 

 

10.5 Daginstitution og skole har i fællesskab udarbejdet en årsplan for samarbejdet. Det frem   

         går af årsplanen, hvem der er ansvarlig for aktiviteternes afholdelse. Årsplanen  

         evalueres én gang årligt.  

         Ja ☐       Nej ☒       Ikke relevant  ☐  

        Kommentar: ikke på nuværende tidspunkt 

 

11. Forældresamarbejde        

11.1 I hvilken grad lykkes I med at samarbejde med forældrene om barnets trivsel, læring, udvikling og   

        dannelse i forhold til at: 

• Styrke barnets trivsel og sociale relationer? 

             I mindre grad ☐       I nogen grad ☐       I høj grad ☒ 

Kommentar:  

 

• Styrke børnefællesskabet? 

I mindre grad ☐       I nogen grad ☐       I høj grad ☒ 

Kommentar:  

 

• Styrke barnets sprog? 

I mindre grad ☐       I nogen grad ☐       I høj grad ☒ 

Kommentar:  

 

• Styrke barnets motorik? 

I mindre grad ☐       I nogen grad ☐       I høj grad ☒ 

Kommentar:  

 

• Styrke barnets alsidige personlige udvikling? 

I mindre grad ☐       I nogen grad ☐       I høj grad ☒ 

Kommentar:  

 

• Sikre gode sammenhænge til skole/SFO?  

I mindre grad ☐       I nogen grad ☐       I høj grad ☒ 

Kommentar:  

 

12. Lokalsamfundet/åbent dagtilbud 

12.1 Giv eksempler på hvordan institutionen har inddraget lokalsamfundet i den pædagogiske praksis  

         siden sidste tilsyn.  

 

         Inddragelse af lokalsamfundet uden for institutionen 

         Beskriv kort:  

 vi er så heldige at vi hvert år inviteres til fastelavnsfest i baglokalet hos Meny, julefrokosten inviterer vester-

havscafeen til, børnene øver Lucia til Kirkens luciaoptog og børnene er med til at pynte akvariet til julemesse 

 

         

 

 

 Inddragelse af lokalsamfundet i institutionen 

         Beskriv kort: 
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 Derudover er børnene ofte med nede og hente vores leverpostejer hos slagteren, besøger fiskehandleren 

m.m. derudover har vi frivillige maddamer, havemænd og lokale erhvervsdrivende, der tænker på os ved eks 

overskudstræ/papir/pandekager/ græskar til halloween osv. Vi har mange ture i lokalområdet og det resulte-

rer ofte i samtaler med lokale undervejs, besøg hos forældre/bedsteforældres arbejdspladser, andre legeplad-

ser m.m. vi er i høj grad forankret i vores lokalmiljø. 

 

 

 

Kvalitativt tilsyn  

Dialog ved tilsyn 

1. Læringsmiljø 

Dialog der følger op på 

rundvisningen 

Institutionen arbejder med læringsrum, det æstetiske og mere kodede rum 

er i fokus. 

Der er billeder, bøger og legetøj i børnehøjde, dog ikke spil. 

Refleksion over pædagogik og læringsrum. 

Godt værksted. 

Gode uderum med mange muligheder. 

 

2. Styrket pædagogisk læreplan 
Hvordan arbejdes der pæ-

dagogisk med heldags læ-

ringsmiljøer?   

De voksenstyrede aktiviteter foregår mest om formiddagen, de voksne er 

en del af lege universet om eftermiddagen. Pædagogikken omkring rutinesi-

tuationer fylder meget. ”Nørdet på de andre ting” i vuggestuen. 

Kommunikation er et fokuspunkt. 

 

 

3. Leg 

I hvilken grad indtager I de 

forskellige roller i forbin-

delse med børnenes leg  

• lade børnene lege 

selv og iagttage på 

afstand 

• guide og hjælpe 

aktivt ved behov 

Personalet kommer omkring alle typer leg, men italesætter at: ”den sidste 

skal vi være bedre til”. Den med at deltage aktivt i børnenes lege. 

 

 

Forældrerepræsentant  fortæller at hendes barn ikke nævner én specifikt 

voksen i forbindelse med legesituationer – hun nævner forskellige voksne. 
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• deltage aktivt i le-

gen 

 

 

4. Understøttelse af børnenes sprog 

Forholder institutionen sig 

til handleplanen for Sprog 

og læsning? 

Institutionen arbejder meget med sprog og fremadrettet skal alle 3-årige 

sprogvurderes. 

På sigt er det planen at få en ekstra sprogpædagog 

 

5. Børnenes perspektiv 

Tema: Måltid 

Dialog ud fra video 

Videoen viser spisesituationer med ro og god kontakt mellem børn og 

voksne. Der er få børn ved hvert bord. 

Børnene deltager i måltidet og er meget selvhjulpen. Der vises film fra både 

vuggestue og børnehave. 

 

 

 

6. Trivsel 

Børnefællesskaber og re-

lationer 

Hvordan arbejder I med at 

inddrage alle børn i bør-

nefællesskaberne? 

Har alle børn en god rela-

tion til mindst én voksen 

og har alle børn en god 

ven? 

Forælderrep. Fortæller at barnet italesætter personale som ”den voksne” 

og ikke ved navn. Der har været megen udskiftning. 

Der er en god dialog mellem bestyrelsen og personale, det handler om at 

skabe ro og balance. 

Der er ikke systematisk gennemgang af relation voksen -barn, men der er 

fokus på voksen – barn kommunikation. 

 

Barn – barn relationer, der er meget uro i børnegruppen. Der er et opbrud, 

og der er nogle stykker der skal have noget hjælp til at finde ind i legerelati-

oner. Børn der med på ”en kigger”. 

Der bliver arbejdet med relations grupper, og med at inviterer ind i legen og 

hjælpe børnene til at se hinanden. Der arbejdes med at børnene hjælper 

hinanden. 

Personalet arbejder meget differeret.  
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7. Tidlig opsporing 
Hvordan? Hvilke tiltag gø-

res der? 

Alle med (kører kontinuerligt) og iagttagelser. 

Kollegaer bliver inddraget og det kommer på et stuemøde. Forældre 

kommer hurtigt på banen. 

 

8. Børn i udsatte positioner og børn med særlige behov 
Hvordan kendetegner I 

børn i udsatte positioner 

og børn med særlige be-

hov? 

Hvordan tilrettelægger I 

det pædagogiske arbejde 

med inklusion? 

Hvordan tilrettelægger I 

det pædagogiske arbejde 

med børn med særlige be-

hov? 

Tværfagligt samarbejde, 

handleplaner, opfølgning 

Efter en dialog om hvad børn med særlige behov er kommer Pædago-

gisk leder og personalerepræsentant frem til at der er to børn med  

særlige behov og et par børn hvor der er ekstra arbejde med sproget. 

Se børnefællesskaber 

 

Der arbejdes med relations grupper, og at åbne op til noget større. 

Arbejder med differentiering og stilladsering. 

I institutionen har man ambitioner på alle børns vegne – børnene skal 

udleve deres potentialer. 

 

 

9. Forældresamarbejde/Inddragelse 
Systematisk kontakt til 

alle forældre, opgave og 

rollefordeling, hvad sam-

arbejder man om? På hvil-

ken måde? Hvornår og 

hvordan inddrages foræl-

drene i dagtilbuddet ar-

bejde – er det alle foræl-

dre? 

Forældrerepræsentant: ” Mit barn er glad for at komme her og der er ro på 

hende og på huset. Det er i balance” 

Refleksion vedr. forældresamarbejde. 

Det skal være nemt at være forælder. Input om at forældre skal  kigge i øj-

nene og hilse på personalet. 

Der er masser af informationer på tavle og Intra. Ved aflevering og hent-

ning.  

Taler ikke over hovedet på barnet. Inddrager børnene hvor det giver me-

ning.  

Regler der er indført, hører vi om, og hvorfor de er der. 

Forældremøde – foredrag om sprog. 

Tema om søvn. 
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10. Sammenhænge/Overgange set i lyset af handleplanen for området 
I hvilken grad arbejdes der 

systematisk med modta-

gelse af børn fra dag-

pleje/vuggestue? Hvor-

dan? 

I hvilken grad arbejdes der 

systematisk med sammen-

hænge fra børnehave til 

skole? Hvordan? 

Forælder: Mit barn er helt klar til at komme i før skolegruppen.  

Sjørring er hovedskolen og der er et godt samarbejde. 

Hvis der er børn der skal gå i andre skoler besøger hele skolegruppen 

de skoler børnene skal gå på. 

 

 

11. Narrativ 

Selvhjulpenhed, Dialog 

 

 

Narrativ omkring aflevering. En pædagog hjælper barn med at iscene-

sætte afsked md forældrene. Skriver brev og tegning til mor om hvor-

dan man skal sige farvel. Hjælp til at sætte ord på sit ønske, og hjælpe 

hende ud af ”ked af det heden”. 

Det handler om at være til rådighed og at kunne rumme børnenes hu-

mørsvingninger. 

Det er en metode der hjælper barnet. 

 

12. Dokumentation 
Hvordan dokumenteres 

der og hvad bliver doku-

mentationen anvendt til? 

I institutionen anvendes Alle med, billeder eks. vedrørende selvhjul-

penhed, kladdehæfter – iagttagelser, observationer og narrativ. 

 

 

13. Evaluering af pædagogisk praksis 
Hvordan arbejdes der 

med evaluering og hvad 

giver det af ny viden, nye 

ideer og tanker? 

Evaluering – hvordan skal det blive en del af vores praksis? 

Hverdags refleksion. 

 

 

14. Udviklingsfokus 
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Hvad giver tilsynet anled-

ning til at undersøge yder-

ligere og arbejde med 

fremadrettet? (Aktions 

læring) 

Børneperspektiv fremadrettet.  

Der er fokus på at få rammer, struktur og kommunikation på plads. 

 

 

15. Afrunding 
Kom vi omkring alt, hvor-

dan har det været, hvad 

tager vi med herfra? 

Forældre – spændende at deltage og få andre vinkler på hvad I laver. 

Pædagogisk leder og personale: Vi har været omkring det meste, er 

høje på hvad det er for et hus vi er havnet i, intenst år. Vi er i udvik-

ling 
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