
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialogmødet 

I forbindelse med det pædagogiske tilsyn, skal der holdes et dialogmøde i to dele, på samme dag. Mødet afholdes 
efter en 4-ugers periode, hvor alle mødedeltagerne har udført en KIDS-måling indenfor 4 områder i KIDS-materia-
let, hvorefter den samlede KIDS-profil foreligger.  

Dialogmødets første del har fokus på at indhente viden fra KIDS-målingerne, highlights fra børneinterview, samt 
tilbagemeldinger fra deltagernes observationer.    

Deltagerne er leder, pædagogisk konsulent, lederkollega, relevant personale evt. AMR/TR og evt. souschef.  

 I mødets anden del forlader lederkollegaen mødet, og de øvrige deltagere forsætter. Her er udgangspunktet ar-
bejdet medudviklingspunkterne fra seneste tilsyn og lederens informationer om Drift og Myndighed. 

Her er der fokus på analyse, læreplansarbejdet og fremadrettede udviklingspunkter, samt drift- og proceduremæs-
sige forhold.  

Dialogmødet afsluttes med udarbejdelse af ét eller flere udviklingspunkter, som dagtilbuddet skal udarbejde 
Handleplaner på og arbejde målrettet med det kommende år, understøttet af de pædagogiske konsulenter. 

 

 
Dialogmøde den 30/9 2019 i forbindelse med Pædagogisk tilsyn i Birkelunden kl. 12.00 – 14.30. 
 
Del 1 kl. (ca. 1 time) - med lederkollega 
Deltagere: Charlotte Buur (leder), Christina Reuter (souschef), Ulla Mundt (pædagog), Hatice Karaca(pæda-
gog), Dorthe Rinfeldt (lederkollega), Christina Rose (pædagogisk konsulent) 
 

 
1. Hvilken KIDS-profil (den samlede) har dagtilbuddet? 

Fysiske omgivelser: 73 % 
Relationer: 87 % 
Leg og aktivitet: 74 % 
Socio-emotionel udvikling: 87 % 
Deltagelse og indflydelse: 72 % 
Kritisk tænkning og erfaringsdannelse: 75 % 
Selvudvikling: 83 % 
Sprog og kommunikation: 78 % 
Opmærksomhed: 76 % 
 
En flot samlet KIDS rapport, med stærke faglige markører indenfor relationer, socio-emotionel udvikling og 
selvudvikling. Note: den eksterne lederkollega har ikke foretaget måling i vuggestuen. 
 
 
 
 
 

2. Lederkollega, tilbagemelding 
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 Personalet var imødekommende og tog pænt imod. Der var en rolig stemning, der blev ikke oplevet 
børn der udfordrede denne dag. 
Det er første gang at lederkollega er i Birkelunden. Førstehåndsindtryk var at det er et dejligt fælles-
rum, men at udnyttelsen og indretningen ikke opleves optimal. Der savnes flere små rum i rummet. 
Samtidig opleves huset rodet, hvilket er synd fordi det tager opmærksomheden fra de gode ting. 
Der var på tilsynsbesøget mange aktiviteter uden for huset, regnbuen skulle på skolen, mellemgrup-
perne havde cykeldag og nogle af vuggestuebørnene var til rytmik. Derfor var der nogle af områ-
derne i KIDS der var svære at få i spil/få øje på. Det blev oplevet at alle børn var i aktivitet med vok-
sen eller i leg med børn. Lederkollega spørger ind til om det var iscenesat pga tilsyn. 
Info tavlen opleves uoverskuelig, så der spørges ind til om informationer kan gives på Tabulex eller 
organiseres anderledes på tavlen så beskeder ikke drukner. 
En gruppe børn møder sent 9-9.30, det betyder at der indtil da var en oplevelse af at der var mange 
voksne. Lederkollega udfordrer indretningen på stuerne, kan der laves flere små legemiljøer, hvis 
det forstyrrer plads til samling, så evt overvej om samling kan holdes et andet sted/fællesrum/kæl-
der? 
 
 

3. Interne informanter, tilbagemelding 
Personalet fortæller at dagene hvor der har været tilsyn ikke har været iscenesatte. Der er aftalt at 
holde fast i planlagte aktiviteter og ture, så oplevelsen af at alle børn ”er i gang” er ofte forekom-
mende, men ikke altid forekommende ☺. Der prioriteres i Birkelunden at børn får forudsætninger 
for at kunne lege selv. 
Info tavlen tages til efterretning, men der er en udfordring i forhold til Tabulex eller info kun på 
skrift, da der er familier der har behov for oversættelse. 
Personalet synes at nogle at spørgsmålene i KIDS er lidt unødvendige, fordi de spørger ind til helt 
almen praksis, som bør være ”selvfølgelig”i en pædagogisk praksis. Personalet blev selv positivt 
overraskede over hvordan det blev oplevet at der i børnehaven kunne være børns egen leg sidelø-
bende med en voksenstyret aktivitet ved bord. Der er i vuggestuen en opmærksomhed på hvordan 
der kan indrettes mere optimalt bl.a hvordan forrummet i garderoben kan anvendes til uforstyret 
leg. 
Der er kommet en opmærksomhed på at vikarer og nyansatteskal klædes på til arbejdet. 
Forældresamarbejdet prioriteres højt og det ser ud til at samarbejdet og forståelsen for dagtilbud-
dets arbejdet gradvis bedres. 

 
4. Pædagogisk konsulent, tilbagemelding 

Kom kl. 7.00. Der var en hyggelig stemning, i fællesrummet, hyggebelysning, rolige og nærvæ-
rende voksne, men alligevel plads til at man som barn kunne lege og hoppe på trampolin uden 
at det forstyrrede nogen.  
Personalet var nærværende og havde en god, venlig og nærværende kommunikationsform med 
børnene. 
 
Eks: et barn kommer til pædagogen og fortæller om en oplevelse som barnet har haft uden for 
tiden i dagtilbuddet. Pædagogen lytter engageret og siger, ”nej hvor spændende, hvad skete der 
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 så”? Barnet fortæller videre og pædagogen svarer ”jamen hvad gjorde du så”?… Sådan fortsatte 
dialogen noget tid. Godt af pædagogen, at lukke dialogen op og bestræbe de 5 turtagninger. 
 
Eksempler som ovenstående var der en del af i løbet af dagen. 
 
Der blev ikke oplevet kaos eller larm før opdeling på stuer. Det forløb roligt og glidende efter-
hånden som personalet mødte ind. 
Der opleves på de fleste stuer en del rod især i vindueskarme og på pulte (se billede dokumen-
tation). På Regnbuen opleves der et særligt indbydende lege og læringsmiljø, der inviterer (se 
billede dokumentation). På øvrige stuer kan der med fordel kigges på hvordan rummet inviterer 
til leg og fordybelse. Indretning opleves flere steder lidt tilfældig.  
Der var på intet tidspunkt børn uden opsyn på stuerne. Det var i det hele taget en fin oplevelse 
at være på tilsynsbesøg. Til inspiration kan der med fordel kigges på: 
 
Vuggestuen skulle på tur. En forælder kommer og afleverer sit barn mens børnene er ved at 
komme i tøjet og forælderen spørger: ”Hvor skal I hen”? Pæd: ”Vi skal bare lidt rundt på stierne 
og så slutter vi oppe på skolens trampoliner, det kan børnene så godt lide”.  
Blot til refleksion: hvad har de faglige overvejelser været med turen? 
 
Der opleves i fællesrummet en kreativ profil i Birkelunden. Der opleves ikke umiddelbart samme 
kreative arbejdsform/metodetilgang på alle stuer (rød tråd).  
 
I vuggestuen hænger der plakat med sansemotoriske udviklingspunkter.  
Ved personalet så hvad børnene kan motorisk? 

 Har de andre stuer også dette fokus? (rød tråd) 
 
 Overordnet refleksion: hvordan vil I beskrive jeres ”røde tråd” gennem stuerne? 
  

5. Er der store forskelle på målingerne? 
I den samlede rapport er der i det overordnede billede ikke store forskelle. Der hvor der er lidt ud-
sving, ser det ud til at den pædagogiske konsulent og de interne pædagoger lægger tæt op ad hin-
anden ed lidt lavere scoringer, hvor leder og lederkollega ligger tæt op af hinanden med lidt højere 
scoringer. Det gælder konkret indenfor områderne ” Fysiske omgivelser”, ”Kritisk tænkning og erfa-
ringsdannelse og ”sprog og kommunikation”. 
Det generelle sprogarbejde opleves fra konsulentens side som værende af høj kvalitet, så man kan 
være nysgerrig på de specifikke spørgsmål i KIDS indenfor sprog, når nu de ikke scores højere, da 
det går mod den oplevede praksis. 

 
6. Highlights fra børneinterview 

Det fremgår af børneinterviewet, at børnene værdsætter det legende og at være en del af en 
gruppe. Det bedste er at lege med sine venner og det værste er når man ikke leger med nogen. De 
ønsker også at de voksne leger lidt mere. 
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 Til inspiration: oplever alle jeres børn at have mindst 1 god ven? Hvad gør I når I oplever børn der 
ikke er en del af leg med andre? 

 
 
Del 2, kl. (ca. 1,5 time) - uden lederkollega 
Deltagere: Deltagere: Charlotte Buur (leder), Christina Reuter (souschef), Ulla Mundt (pædagog), Hatice 
Karaca (pædagog), Christina Rose (pædagogisk konsulent) 
 

7. Highlights fra forældrespørgeskemaundersøgelsen 
Der er kommet 16 besvarelser. De er alle meget positive og alle vil anbefale Birkelunden til andre 
familier. Nogle forældre ønsker sig flere ressourcer (pædagoger), men det er ikke det der fylder i 
svarene. Man får som udenforstående læser et billede af, at man som forælder bliver mødt og lyt-
tet til. 

 
8. Opfølgning på udviklingspunkter fra sidste tilsyn 

a. Forældresamarbejdet. Vi vil gerne blive bedre til at gå i dialog og kommunikere med foræl-
dregruppen, evt. lave en indsats i forhold til brugen af Tabulex således, at flere forældre be-
nytter systemet.  
Det fremgår af skemaet ”drift og myndighed”, at forældrene er blevet bedre til at bruge 
Tabulex 
 

b. Kommunikation på alle planer – vi vil gerne gøre vores informationsmetoder bedre på alle 
niveauer.  
Hænger sammen med det første udviklingspunkt og er fint i fokus 

 
9. Hvordan forløber implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan? 

Arbejdet er igangsat på pædagogisk proces dag i september. Børnesynet er beskrevet og alle ele-
menter i det pædagogiske grundlag er underudarbejdelse. Så planen holder 

 
10. I hvor høj grad er der overensstemmelse mellem det beskrevne pædagogiske grundlag og  

den oplevede pædagogiske praksis? (Brug eksempler) 
            For tidligt at sige endnu, da det pædagogiske grundlag er under udarbejdelse 
   

 
 

Udviklingspunkter - skal danne udgangspunkt for dagtilbuddets pædagogiske arbejde det kommende år: 
 

a) Få ryddet op på alle stuer 
b) Optimering af lege og læringsmiljøer indendørs (inkl fællesrum) og udendørs i forhold til vuggestue-

børnene 
c) Tilføje læreplanstemaet ”krop, sanser og bevægelse” i den læreplan der ligger på hjemmesiden 
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 Handleplan (se nederst i dette dokument) udarbejdes og sendes til pædagogisk konsulent Christina Rose, 
frist uge 44 , 2019 
 
 
Billede dokumentation: 
Se bilag 
 
 

Børneinterview: 
Dagtilbud og dato: Birkelunden 
Interviewpersoner: Hanna og Alfred 
Interviewer:  pædagogisk konsulent, Christina Rose 
 
 

Highlights drøftes på dialogmødet. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Spørgsmål: 
 

• Siger de voksne godmorgen?  
Begge i munden på hinanden: Jaa 

 

• Er du glad når du kommer i børnehave? 
Begge i munden på hinanden: Jaa 

 

• Er der nogen der ikke er glade, måske græder? 

- Bliver de trøstet af en voksen? 
H: kun i vuggestuen 

A: hmm også derinde – peger 

Chris: er det i vuggestuen? 

A: nej det er der hvor de sover 

Chris: græder børnene når de skal sove? 

H: ikke derinde (peger på soverummet), kun derinde (peger mod krybberummet) fordi de er bange 

for mørket 

 

• Har du venner i børnehaven? 
A: ja, jeg har mange 

H: hmm 

 

• Hører de voksne efter hvad du fortæller i børnehaven? 
H: ja, men man må ikke tale samtidig med de andre 

A: ja 
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 • Bliver du skældt ud i børnehaven? 

- Hvorfor bliver man skældt ud? 
H: ja, når vi ikke hører efter eller hvis vi gør noget forkert 

Chris: hvad med dig Albert, bliver du skældt ud? 

A: hmm, mange gange 

 

• Hvad er det værste ved at gå i børnehave? 
H: når man ikke leger med nogen 
A: Det synes jeg også 
 

• Hvad er det bedste? 
H: når man leger med sine kammerater 

A: det hedder venner 

 

• Er det hyggeligt at spise frokost i børnehaven? – sidder der en voksen ved dit bord? 
I munden på hinanden: ja 
Chris: sidder der en voksen ved jeres bord 
Begge: ja 
 

• Når du bliver hentet snakker de voksne så med din far eller mor om hvad du har lavet og hvordan 
du har haft det? – er det rart eller ikke så rart at de taler om det? 
H: ja 

A: nikker 

 

• Siger de voksne farvel når du går hjem? 
H: ja og så siger vi ”tak for i dag” 
A: og jeg siger ”farvel og tobak” 

 

• Har I nogle regler her i bh? Hvilke? 
H: man skal høre hvad de voksne siger og når man siger ”stop” så skal man stoppe og man må ikke 
slå…hmmm…tager sig til tindingen…jeg tænker oppe i hovedet 
 

 

• Hvad syntes I om at der er nogle regler? 
H: jeg synes ikke det er gode regler for nogengang slår Lina, så hun synes heller ikke det er gode 
regler. 

             A: jeg synes det heller ikke 
 

• Kan de voksne lege? 
Ja: Hvad kan de lege? Nej: Kunne I godt tænke jer at de kunne lege og hvad skulle de så lege? 
H: nej, jo nogen gange, så leger de fangeleg og gemmeleg 
A: ja lidt 
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 H: de må gerne lege mere 
 

• Kan man lære noget når man går i børnehave? 
Ja: Hvad lærer man? 
H: ja man kan lære at skrive 
A: ja sit navn 
H: og at tegne 
 

• Kan man spille på iPad her i børnehaven? 
H: ja om eftermiddagen efter frugt, nogen gange må man ikke 
A: man må også få knækbrød 
 

• Hvad vil I helst: Lege med vennerne eller spille på iPad? Hvorfor? 
I kor: spille Ipad 

 

• Hvornår er det sjovest at lege – når I er sammen med børnene eller når de voksne er med?  
H: begge dele 
A: børn OG voksne 

 

• Er de voksne glade? Hvordan ved man det? 
H: ja, nogen gange sure 
A: hmmm 
Chris: hvordan kan man se at de er glade? 
H: når vi kilder dem så kan vi se det når de griner 

 

• Hvem bestemmer i børnehaven? 
H: de voksne 
A: nej Charlotte 
H: ja for hun har købt børnehaven 
A: nej hun har fundet den, hun har ikke købt den 

 

• Hvad er det de bestemmer – bestemmer de også hvad I skal lave og lege med? 
H: om…det ved jeg slet ikke for de voksne på stuen bestemmer jo over børnene 

 

• Hvad skal I arbejde med når I bliver store – hvad drømmer I om? 
A: på sygehus 
H: tandfe 
A: der findes ikke tandfeer 
Chris: jo er det ikke dem der flyver rundt og henter tænder som man har tabt? 
A: Jo, men man kan jo ikke flyve 
Chris: nå nej, hvordan kan man så blive en tandfe? 
A: de findes jo ikke 
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2 ord til sidst 

 

• Hvad betyder ordet Fællesskab? 
H: hmm at hygge sig sammen 
A: at man leger sammen 

• Hvad betyder ordet Demokrati? 
H: hvad er det? 

 
 
Vuggestuen: 
 

• Går der også små børn i vuggestue her? 
Begge: ja 

• Besøger I dem? 
A: ja hver dag 
H: det gør vi aldrig, tag dig nu sammen, kun til fødselsdag, min lillesøster går der 

 

• Hvad laver de? 
A: sover 
H: og spiser 

 

• Tror du de synes, det er sjovt at gå i vuggestue? 
H: nej, de kan bedst lide at være inde i børnehaven 
A: det er de næsten hver dag 
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 Spørgeskemaundersøgelse – Forældreinterview i Birkelunden 
Hvor gammelt er dit barn? 

 
I hvor høj grad oplever du et godt samarbejde med personalet i dit barns dagtilbud? (du kan uddybe dit 
svar på næste side) 

 
Du kan evt. uddybe dit svar 

• Jeg opleveren, at personalet er gode til at give sig tid til både os forældre og vores barn og gode til at give 
information om, havd de skal lave, om vi mangler noget i garderoben eller andet. 

• De imødekommer og anerkender altid de behov, som jeg synes mit barn har. De er omsorgsfulde og de ta-
ger sig altid tid til at lytte, når det er behov for det ift. Mit barn.  
De kommer altid til mig, hvis min barn har reageret anderledes end normalt. 

• Mangel på informationer, Eks. Hvis mit barn har slået sig, hvad de har lavet, hvordan dagen har været 

• Et professionelt personale der har øje for mit barns behov og omsorg. 
• De er meget gode til at håndtere med mig, og jeg er glad for dette 
• Da vores barn havde lidt udfordringer blev der afholdt møde og vi fik aftalt ramme for hendes hverdag og 

forløbet gik fint. 
• God dialog med personalet 

I hvor høj grad oplever du at dit barn trives i børnehaven? (du kan uddybe dit svar på næste side) 

 
Du kan evt. uddybe dit svar 
 

 

• Mit barn har aldrig givet udtryk for at det ikke ønsker at være i børnehave.  
Mit barn er altid glad når jeg tager afsked og henter.  

• Vi flyttede til kommunen for 4 måneder siden og vores søn er svært begejstret for alle sine gode venner i 
den nye børnehave 

• Mit barn går i vuggestuen. Hun trives godt, og er glad for at komme der. Det er sjælendt jeg oplever æn-
dring i adfærden hos mit barn. Hun spiser godt, sover godt og græder sjælendt ved hentning/aflevering.  



 

 

 

 

 

 

 

10 
 

Side 10 / 
15 

 Pt. Er vi inde i en periode hvor hun har været lidt ked af det hjemme, om det skyldes de mange timer i vug-
gestuen, afstanden fra forældre, tænder eller noget helt fjerde er uvist.  

• Mit barn er altid glad, når jeg henter, og glæder sig altid til at komme i børnehaven.  

• De hjælper mit barn til at blive god til lære sproget og andre ting, og jeg er taknemmelig for dette 
I hvor høj grad oplever du at personalet er imødekommende og lydhør, hvis du har brug for at tale om 
dit barn? (du kan uddybe dit svar på næste side) 

 
Du kan evt. uddybe dit svar 

• Jeg oplever at de altid har tid, hvis jeg har et spørgsmål eller en undren. 

• Det er sjældent de ikke har tid til at tale, men der kan være episoder hvor andre børn har større behov for 
opmærksomhed/bleskift eller lign. Så venter jeg til dagen efter hvor der er mere tid.  

• De lydhør meget god 

• De tager sig til et vores spørgsmål 
Vil du anbefale dit barns dagtilbud til andre forældre? (du skal begrunde dit svar på næste side) 

 
Du skal begrunde dit svar her 

• Jeg har oplevet personale mangel på et tidspunkt. De klarer det fint nu efter min optik.  
Jeg vil også anbefale det fordi personalet lytter 

• Dejlig lille institution med søde og dygtige pædagoger. Jeg kan godt lide at stedet ikke er så stort. 

• Børnene er glade, pædagogerne er søde og imødekommende og børnene er ude de fleste dage, så de bliver 

stimuleret og aktivt udfordret dagligt  

• Vi er super glade for den så selvfølgelig ville vi anbefale til andre 

• Jeg oplever rigtig meget nærvær til det enkelt barn og som forældre. Det er en lille institution som jeg først 
ikke havde kendskab til, men som grundet det gode personale i vuggestuen og de få antal af børn - har vok-

set på mig. Vores næste barn skal også gå der, og det har vi helt ro i maven over.  

• jeg vil gerne anbefale birkelunden til andre, da jeg synes det er et godt sted med nogle gode og 
omsorgsfulde pædagoger. 

• Har allerede anbefalet jer til mine kunder i lokalområdet 

• Ja vi vil anbefale den, dog synes jeg at procentfordelingen af børn med anden etnisk baggrund er for høj. 
Den er meget høj i forhold til de fleste andre børnehaver i byen, men det er måske kvarteret. 

• Personalet har en høj pædagogisk tilgang til børnene. Huset er rart at komme ind i. Der er altid mange krea-
tive ting fremme, som børnene har lavet.  

• Ja, fordi jeg ser mit barn, at han er tilfreds i børnehave, og dette er den vigtigste ting for mig 

• De er fine 

• Godt opdeling af børn i stuer.  

• Det er super god børnehave med gode faciliteter og kompetent personale, stor ros til ledelsen..  
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 • Helt klart! Vi har kun haft positive oplevelser med stedet, og vores datter er altid glad for at komme i vugge-

stue. personalet er altid smilende og venlige og viser overskud, både når man afleverer og henter, også 
selvom det er på de mest hektiske tidspunkter. Jeg elsker at de er så kreative, og laver en masse aktivteter 
med børnene, som viser et overskud, der ses i hele institutionen. Dejligt sted, jeg helt klart vil anbefale til 
andre :-) 

• Jeg føler at der bliver taget hånd om mit barn, at der er et fast og veluddannet personale på institutionen og 

at der sker mange aktiviteter for børnene, så de får en alsidig hverdag.   

• God tid til alle børn og mange aktiviteter 
 

 

 

Får du den information du skal bruge i Tabulex? 

 
Får du den information du skal bruge i Tabulex? - Uddyb evt. svar 

• Jeg ville gerne have en “det har vi lavet i dag” besked og at “sovetid” var opdateret 

Hvilke af følgende emner giver personalet dig råd og vejledning om? 

 
Hvilke af følgende emner giver personalet dig råd og vejledning om? - Andet 

• De giver vejledning, hvis jeg har brug for det. Jeg har fået information om de ting jeg har krydset af. 

• Hun er lige startet så samtalerne har ikke været store endnu 

I hvor høj grad får du information om dagligdagsoplevelser om dit barn? 
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Hvad er den seneste vejledning du har fået af personalet, som handler om dit barns udvikling og hvordan 
kan du bruge den? 

• Det husker jeg ærlig talt ikke.  

• Jeg synes ikke jeg får så meget vejledning men føler heller ikke jeg har brug for det. Hvis jeg har nogle 
spørgsmål svarer personalet fint. Der er altid travlt om eftermiddagen så det er bedst at snakke sammen om 
morgenen.  

• Vi talte om at smide bleen, hvilket jeg synes var en god og konstruktiv samtale, hvor jeg blev beroliget i 

mine tanker omkring det  

• Altid hvis jeg spørger! De er også gode til at fortælle hvis de har lavet noget særligt, eller mit barn har haft 
afvigende adfærd: sovet eller spist mindre, været mere ked af det. Osv.  

• udvikling af sprog. 

• Mit barn påstår, at han aldrig har gjort noget, men virkeligheden er noget andet. Det har vi arbejdet på her-

hjemme med succes 

• At han var begyndt på toiletbesøg - den bidragende til at vi selv kunne hjælpe hjemme 

• Det seneste er et tilbud om sportsaktiviteter. Mit barn har deltaget i Volley-træning med børnehaven, og er 

nu startet til Volley. 

• Mit barn har brug for at udvikle sig mere i sprog og motorisk udvikling 
Jeg hjælper mit barn med dette 

• Rosa er lige startet så der har ikke været så meget 

• Vi taler en del om hendes sprog og nu er der tilknyttet en talepædagog, men der har været en fin snak med 

personalet om dette emne. 

• Løbende udvikling til forskellige aktiviteter 
Bliver der fulgt op på de aftaler, der bliver indgået forældre og personale imellem? 

 
Hvis du kunne ændre noget i dit barns dagtilbud - hvad skulle det så være? 

• Pt kan jeg ikke komme i tanke om noget, jeg er egentlig tilfreds.  

• Flere pædagoger per barn  
Støjniveauet virker ret højt. Måske man kunne dele børnene mere op og bruge kælderen mere hver dag til 
"vilde" aktiviteter. 

• Udetid hver dag, underordnet vejr. At der var info om, hver dag, hvad de havde lavet den dag 

• . 

• Mere personale er aldrig en dårlig ting og kan bruges alle steder.  

• ved ikke. 

• Ingen ting 

• Flere pædagoger  
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 • Der er altid et ønske om mere personale. 

• Vær mere opmærksom på børns hygiejne 

• Mere personale. 

• Det er så kort tid hun har været der så det er svært at svare på 

• Ekstra personale  

• Kan ikke pt komme i tanke om noget..  

• Masser - men det kræver jo økonomi. 
Jeg tænker at tilbud om mad kunne være godt, så alle børn kunne spise det samme og få en mere varieret 
kost. 
Der er altid færre personale i ydertimer, både morgen og aften og her ville det selvfølgelig være bedre med 

fuld  mandskab. 

• Ingen 
Samlet status 

 
 
 
Links: https://www.youtube.com/watch?v=Tmco42zESVk Rumidentitet 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Tmco42zESVk


 

 

 

 

 

 

 

14 
 

Side 14 / 
15 

 Skema til handling – Dagtilbud:    Dato: 
 

INDHOLD 
Udviklingspunkt fra tilsynet 
 
 
 
 
 
 
 
MÅL 
Hvad vil vi gerne opnå? 
 
 
 
 
 
 
 
TILTAG 
Hvad vil vi gøre for at opnå målet - tidsplan? 
 
 
 
 
 
 
 

ANSVARLIG 
Hvem gør hvad? 

TEGN 
Hvad skal vi se efter om vi er på vej til målet? 
 
 
 
 
 
 
OPFØLGNING 
Hvordan og hvornår vil vurdere om vi har nået målet? 
 
 
 
 
 

ANSVARLIG 
Hvem gør hvad? 
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