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Tilsynsrapport over pædagogisk tilsyn 

Konklusionen på det pædagogiske tilsyn i Hvidovre Kommune er udarbejdet på baggrund af: 
▪ observationsbesøg, hvor den tilsynsførende pædagogiske konsulent har observeret 

dagtilbuddets pædagogiske praksis 
▪ data om dagtilbuddet 
▪ det skriftlige materiale, som dagtilbuddet har fremsendt 
▪ tilsynssamtale 

Alle ”udviklingspunkter” og ”fokusområder” i konklusionen er drøftet med dagtilbuddet på 

tilsynssamtalen. 

Pædagogisk tilsyn i Dagplejen 

 
Dagtilbuddets navn: Dagplejen 

Tilsynsførende pædagogisk konsulent: Ulla Kaasgaard 

Dato for observationsbesøg: 23-08-2022 
 26-08-2022, 30-08-22.  

To dagplejehjem hhv formiddag og eftermiddag, samt en hel dag i legestue 
 

Dato for tilsynssamtale: 19-09-2022 

Deltagere til tilsynssamtale: Stine Matzen Jensen, leder, Gitte Milde Winther og Lene 
Fornitz Larsen, dagplejekonsulenter, Susanne Clemmensen, dagplejer, Ulla Kaasgaard, 
pædagogisk konsulent (forældrerepræsentant havde ikke mulighed for at deltage) 

Antal børn indskrevet på tidspunkt for tilsyn: 84 

Antal huse/matrikler: 23 dagplejehjem og tre legestuegrupper i Spiloppen, samt 3 
gæstedagplejere, to dagplejekonsulenter som foretager de jævnlige tilsyn hos alle 
dagplejerne 
 
Dato for seneste tilsyn: 02-12-2020 
 
Dagtilbuddets fokus siden seneste tilsyn:  

• sætte fokus på dagplejepædagogens rolle. At få skabt struktur og systematik omkring 

koordinering, formidling og information 

• Sætte fokus på en endnu mere anerkendende kultur 

• implementere den styrkede pædagogiske læreplan i hele dagplejen 

 

Samlet vurdering 

 
Center for Børn og Familier vurderer, at Dagplejen lever op til dagtilbudsloven. 
 
Dagplejen har særligt sine styrker inden for: 

▪ Dagplejen har fået etableret en refleksions- og evalueringskultur, som er under løbende 
udvikling. Der er fast refleksionsmøde hver anden legestuedag. Der anvendes film af egen 
praksis, og reflekteres ud fra marte meo principper, f.eks. at den voksne møder barnet med 
en positiv tilgang. Dagplejegruppen indgår engageret i disse møder, og 
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dagplejekonsulenten er facilitator, som skal styre processen med at reflekter og der 
kommer konkret udvikling ud af refleksionen.  

▪ Dagplejen arbejder med at skabe et fælles fagsprog og fokus på faglighed, som igen 
bunder i et fælles børnesyn. Der er sket en stor udvikling på dette område siden sidste 
tilsyn, hvilket bl.a. kan ses på refleksionsmødet, hvor der bliver brugt faglige udtryk. 

▪ Dagplejens lille miljø med én voksen og 4 børn betyder, at der er tætte relationer mellem 
den enkelte dagplejer og de børn og forældre, der er i den dagpleje. 

 
Dagplejen har udviklingspotentiale særligt inden for: 

▪ Der har været ændringer i sammensætningen af legestuehold siden sidste tilsyn. Det 
betyder bl.a., at der er brug for sammen at finde de fælles pædagogiske mål for legestuen. 
Her tænkes både pædagogik og indretning.  

▪ Dagplejen skal i gang med en proces, hvor produktet skal være en læreplan, som er mere 
konkret beskrivende af, hvad dagplejen gør i hverdagen. Den skal kunne bruges som 
arbejdsredskab for alle i hverdagen. 
 

 
 

Læringsmiljøer hele dagen 

Kommunen skal føre tilsyn med kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer og at der arbejdes 

med læringsmiljøer hele dagen, jf. dagtilbudsloven. Et læringsmiljø er en kombination af processer, 

elementerne fra den styrkede pædagogiske læreplan, strukturer og børneperspektivet. 

Processer (interaktioner og samspil mellem børn/voksen og børn/børn) 
Styrker: 

▪ Interaktionen mellem barn og voksen har udviklet sig i dagplejen siden sidste tilsyn. 

Der ses meget mere positiv tilgang til barnet, også når barnet ikke agerer som 

tænkt. Et eksempel fra observationsdag: Et barn tager det hele æble fra tallerken 

og forsøger at bide i det. Dagplejer sig med begejstring i stemmen ”hov, der var du 

nok hurtig”. Det betyder, at barnet får en rar oplevelse, i stedet for at blive skældt 

ud. 

▪ Den voksne er nærværende, særligt ses det i dagplejehjemmene. Når dagplejer 
taler til barnet, har dagplejeren øjenkontakt med barnet. 

▪ I dagplejen er der omsorgsfulde voksne, og i særligt det lille miljø i 
dagplejehjemmet, bliver alle børn set. Der er god mulighed for at få øje på det 
enkelte barns initiativer, f.eks. at et barn bliver optaget af at se en skrue, der sidder 
fast under fodlisten, og dagplejeren går nysgerrigt med barnet. Der går flere 
minutter med at tale om den skrue. 
 
 

Fokusområder: 
▪ At alle er bevidste om, og hjælper hinanden til ikke at stigmatisere et barn, f.eks. at 

være nysgerrig på, hvorfor et barn græder i situationer, hvor der ikke umiddelbart er 
en grund til det 

▪ At få skabt fælles rutiner og planlægning for legestuedage, herunder at skabe 
sammenhæng for børnene mellem det meget lille miljø i hjemmet og det større miljø 
i legestuegruppen. Legestuen kan noget andet end dagplejehjemmet, f.eks. at få 
flere relationer, udvide sin tryghedsbase, blive udfordret af andre børn, mm.  
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Læreplanselementer (sammenhæng mellem pædagogisk intention og praksis) 
Styrker: 

▪ Dagplejens læreplan beskriver bl.a. at guide og lege med børnene i forhold til 
samspil med hinanden, og det ses bl.a. tydeligt på observationsdage i de to 
dagplejehjem. F.eks. at dagplejeren inddrager et andet barns lyst til det samme 
legetøj i en leg, og tager noget andet legetøj, som kan leges med i samme leg.  

▪ Dagplejens læreplan beskriver, at de vil udfordre børnene på alle sanserne, og at 
børnene får glæde ved at bruge deres krop. Der ses i både dagplejehjem og i 
legestue, at børnene udfordres på motorik, og der er bevægelses- og sanseting ude 
og inde. 

▪ I den styrkede læreplan (de nationale mål) er der fokus på at der er læringsmiljøer 
hele dagen. I dagplejen er det meget tydeligt, sammenlignet med sidste tilsyn, at 
rutinerne fremstår som læringsmiljøer, dagplejen bevidst inddrager, f.eks. at bruge 
spisningen til selvhjulpenhed (hælde vand op selv), sprogligt (at italesætte et æble i  
forskellige sammenhænge) og socialt (at få børnene til at se hinanden, tale med 
hinanden). 

 
 
Fokusområder: 

▪ I dagplejens læreplan er der flere steder beskrevet, at ville sætte ord på handlinger 
og følelser. Dagplejerne kan blive endnu mere bevidste om at sætte ord på følelser 
og stemninger, f.eks. ikke kun at tale om at være sur og glad, men også hvordan 
det føles med kroppen, samt at tænke at følelser kan være mange ting, og kan 
være noget man kun sanser og endnu ikke kan beskrive det med ord. 

▪ Dagplejen skal i gang med en proces, hvor produktet skal være en læreplan, som 
er mere konkret beskrivende af, hvad dagplejen gør i hverdagen. Den skal bruges 
som arbejdsredskab for alle i hverdagen.  

 
 
Strukturer (rammer om det der sker i den pædagogiske praksis) 
Styrker: 

▪ Dagplejehjemmet er et lille miljø, hvor der er en gennemgående voksen, som 
oplever barnet gennem hele dagen. Det betyder i sidste ende, at der er 
forudsigelighed for både børn og forældre.  

▪ Den voksne kan skabe legemiljøer/legezoner som inspirerer til leg, f.eks. at en 
dagplejer laver plader med legoklodser på forhånd, og med det skabe en ramme for 
at sætte børnene i gang med at lege.  

▪ Børnene motiveres til selvhjulpenhed, f.eks. at hælde vand op selv, tage tøj på selv. 
Dagplejen arbejder også med at understøtte, at børnene lærer at bede om hjælp, 
som de f.eks. har brug for i legestuen eller senere i børnehave. 

▪ Dagplejen har refleksionsmøder hver anden uge på legestuedage, hvor der 
reflekteres fælles over en film af egen praksis. Dagplejerne er engageret, og 
dagplejekonsulenten styrer mødet, og holder rammen for hvad der skal tales om. 
Det ender med, der aftales, hvad der skal arbejdes videre med. Det tager tid, at 
implementere brugen af film af sig selv som fælles refleksion. Nogle dagplejere har 
været begejstret fra start, og det har smittet af på andre. Det har givet en god effekt, 
at italesætte personen og ikke navnet på den voksne der i fokus i filmen. Ledelse 
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og dagplejekonsulenter har haft fokus på at skabe en rar ramme for 
refleksionsmødet. 
 

Fokusområder: 
▪ At børnene er med til praktiske opgaver eller andre lignende meningsfulde 

aktiviteter i endnu højere grad. At dagplejerne er med til at gøre det stort, når 
børnene gør noget. Børnene begejstres over at mestre noget, og udføre noget 
værdifuldt. F.eks. ses en begejstring hos alle børnene, da de skulle rydde op efter 
at have leget med legoklodser, og dagplejeren roser begejstret med highfive til alle 
børn. 

▪ Indretning og herunder legezoner i legestuen er i proces, og det er tydeligt, at der 
ikke er landet en fælles tilgang til, hvordan rummene skal indrettes, og til hvad, 
f.eks. er der bøger og legeting i en afdeling af rummet, hvor der også er tumleting. 

▪ At fortsat udvikle på strukturen omkring refleksionsmøderne. Den pædagogiske 
konsulent anbefaler at have en forholdsvis ens ramme, hvilket kan give mere 
forudsigelighed for dagplejerne, og de to dagplejekonsulenter kan sparre med 
hinanden. Dagplejen påpeger, at alle stadig er i øvefase. 

 
 
Børneperspektiv (inddragelse af børnenes perspektiv) 
Styrker: 

▪ Siden sidste tilsyn opleves det, at dagplejen har udviklet sig, ift. at de voksne sætter 
sig i barnets sted, og er nysgerrige på at finde barnets intention. Det ses bl.a. på 
refleksionsmødet 

▪ At dagplejeren tilpasser aktiviteten til barnet/børnegruppen, f.eks. at en planlagt 
aktivitet droppes, da børnene har brug for at komme ud i stedet, eller at dagplejeren 
giver tid til, at børnene kommer i gang i deres eget tempo efter middagslur.  
 

Fokusområder: 
▪ At dagplejerne bliver endnu mere bevidste om at se bag om barnets adfærd, være 

nysgerrige, og se børnenes initiativer. 
 

 

Kommunale fokusområder 2022-2025 

Kommunen skal føre tilsyn med kommunalt prioriterede indsatsområder. I perioden 2022-2025 er 
det pejlemærkerne i kommunens kvalitetsstrategi på dagtilbudsområdet ”For Fremtiden II”. 

 
Vi danner meningsfulde fællesskaber, hvor alle har mulighed for at deltage 
Styrker: 

▪ Det lille miljø med én voksen og 4 børn er et tæt fællesskab, og på 
observationsdagene ses, at de to dagplejere har opmærksomhed på, at børnene 
ser hinanden i f.eks. leg. 

▪ Der er en positiv tilgang til børnene, kram, øjenkontakt, samt at gribe et barns 
initiativ og få flere børn inddraget i det. Et eksempel fra dagplejen: et barn spørger 
hvad der er udenfor, og dagplejeren er nysgerrig med barnet, og lader barnet 
komme med et bud, ”En edderkop?”, og alle børn er med i en snak om 
edderkopper. 
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Fokusområder: 
▪ At udvikle på fællesskaber i legestuen, som giver nogle helt andre muligheder f.eks. 

at spejle sig i jævnaldrende, at være i en større gruppe, samt få relationer til de 
andre dagplejere. Legestuen skal supplere og fungere i sammenhæng med de 
fællesskaber, der er i dagplejehjemmene 

▪ At dagplejerne er opmærksomme på ikke at komme børnene i bestemte kasser, 
som f.eks. ”han græder, fordi han gerne vil noget”. Det er væsentligt, at være 
nysgerrige sammen på det enkelte barn. 

 

”Vi fremmer børnenes kommunikative og sproglige kompetencer” 
Styrker: 

▪ På observationsdagene var det tydeligt, særligt hos den ene dagplejer, at der var 
en bevidsthed om at bruge et nuanceret sprog. F.eks. at snakke om et æble i 
forskellige sammenhænge. Hos en anden dagplejer ses at den voksne holder 
pause i samtalen, hvilket giver mulighed for, at barnet kan komme med sproglige 
initiativer. 

▪ At de voksne italesætter, det børnene gør, og det opleves på observationsdagene, 
at der i højere grad også italesættes det, de voksne gør. 

▪ Der bruges konkreter, f.eks. når der synges sange, så kan børnene vælge sang ud 
fra et dyr, og sidde med dyret, mens der synges.  

 
Fokusområder: 

▪ At udvide og udvikle på dagplejernes bevidsthed om at bruge et nuanceret sprog, 
og gentage samme ord i flere sammenhænge, samt at give tid til at børnene kan 
komme på banen. Det er nødvendigt at være bevidst om, hvordan den voksne med 
sit sprog understøtter børnenes sproglige udvikling, da det har stor betydning for 
særligt de børn, som er forsinket sprogligt.  

 

”Vi har et aktivt og nysgerrigt udeliv” 
Styrker: 

▪ Dagplejen kommer meget ud, på legepladser, på egen legeplads og bruger 
uderummet til at understøtte børnenes nysgerrighed for naturen i leg, f.eks. at se 
edderkoppespindet på rutsjebanen, og være nysgerrige på hvor sæbebobler 
forsvinder hen. 
 

Fokusområder: 
▪ At tænke den undersøgende og nysgerrige tilgang til natur og udeliv endnu mere 

ind i hverdagen, og være bevidste om, hvordan de voksne understøtter, at børnene 
kommer i gang med at være nysgerrige, med særligt fokus på legestuens 
legeplads. 
 

 

”Vi samarbejder med forældrene, så de er aktive medspillere i børnenes hverdag” 
Styrker: 

▪ Dagplejens store styrke er, at forældrene møder den samme voksen ved aflevering 
og ved afhentning, og den voksne har været sammen med barnet hele dagen. 



6 
 

▪ At der er tæt dialog med forældrene, som kan indeholde vejledning til usikre 
forældre, eller aftaler om hvad forældre og dagplejer kan gøre sammen for barnets 
trivsel og udvikling. 
 

Fokusområder: 
▪ At drøfte afleveringssituationer, og afhentningssituationer i hele dagplejegruppen 

som et led i at få beskrevet læreplanen mere konkret.  
 

”Vi skaber helhed og sammenhænge i børnenes liv” 
Styrker: 

▪ Dagplejens store styrke er, at forældrene møder den samme voksen ved aflevering 
og ved afhentning, og den voksne har været sammen med barnet hele dagen 

▪ Dagplejen har beskrevet konkrete procedurer for opstart i dagplejen, og overgang til 
børnehave. 
 

Fokusområder: 
▪ At sætte fokus på at få en større sammenhæng mellem den struktur og hverdag der 

er i dagplejehjemmene, og det der foregår på legestuedage. 
 

”Vi har faglig ledelse, der understøtter refleksion over den pædagogiske praksis” 
Styrker: 

▪ Der er skabt en struktur for refleksion, som stadig er i proces. På 
observationsdagen opleves en gruppe dagplejere, som er engageret i refleksion og 
evaluering over egen praksis, samt en dagplejekonsulent, der styrer processen med 
film af praksis, og metode for evaluering i form af f.eks. marte meo principper. 

▪ Fokus på at ledelse og dagplejekonsulent har et læringsfællesskab, hvor de kan 
forstyrre hinanden på deres rolle og opgaver i dagplejen. 
 

Fokusområder: 
▪ At udvikle videre på struktur og metode ift. dagplejens refleksions- og 

evalueringskultur 
▪ At udvikle på formen af de tilsynsskemaer, der anvendes på de jævnlige møder 

mellem dagplejekonsulent og dagplejer. Der arbejdes med at finde en god model 
for et tilsynsskema, som både har kontrolfunktion, og udviklingsfunktion. 
 

 

Aftaler om support og opfølgning 

Dagplejen vil fortsætte implementeringen af Marte Meo principper i det daglige arbejde, og som 
grundlag for den sparring og refleksion der sker både individuelt og fælles. Målet er, at alle 
dagplejekonsulenter er uddannet Marte Meo terapeut. 
 
Hvad vil Dagplejen særligt have fokus på de voksnes faglige udvikling: 
Marte Meo`s konkrete principper og redskaber giver den voksne metoder til at se barnets initiativer 
og perspektiv, og justere læring og udvikling udfra barnets nærmeste udviklingszone. 
Marte Meo understøtter anerkendende positiv kultur ved at give opmærksomhed til det der ønskes 
at få mere af, og refleksionskulturen findes derfor i læringsfællesskaber, som lyser på det der 
lykkes og ønskes mere af.  
 
Opfølgning ved næste tilsyn. 
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