
 

 
Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg  
 

På baggrund af tilsynet har konsulenterne udarbejdet nedenstående sammenfatning. Tilsynet kan 

bl.a. indeholde opmærksomhedspunkter og henstillinger. Såfremt der gives en henstilling, skal 

lederen udarbejde en handleplan, der efterfølgende skal godkendes af Dagtilbudschefen. 

Institutionslederen er forpligtiget til at give en orientering om tilsynet og de eventuelle 

opmærksomhedspunkter og/eller henstillinger til forældrebestyrelsen. 

 

Dato for samtale 25.01.2019 

Sags nr.       

Institution (og enhed) Kristine Seligmann  

Leder Anne - Dorthe Rasztar 

Souschef       

Arbejdsmiljørep.       

Forældrebestyrelsesrep. Michelle Malmborg Wind formand for FIO  

Tilsynskonsulenter Lene Vemmelund, Rikke Knudsen og Jette Hummel 

 

Samlet konklusion:  

Vi fører i Vejle kommune tilsyn med alle daginstitutioner i kommunen også de Private. Vi har 

besøgt Seligmann to gange i forbindelse med tilsynet, hvor vi den første gang har observeret på 

deres pædagogiske praksis ud fra hvad forskningen siger om højkvalitetsdagtilbud. Der er forud for 

tilsynet lavet en lege og læringsmiljøvurdering, hvor personalet har svaret på en række spørgsmål 

vedrørende lege- og læringsmiljøet og arbejdet med læreplaner i institutionen.  

Ved andet besøg, er der givet en tilbagemelding til ledelse og medarbejdere, på de observationer vi 

har foretaget og der har været en dialog ud fra dette. 

Vi oplever et dejligt hus med god atmosfære, gode lege og læringsmiljøer og dedikerede voksne der 

er engageret i deres arbejde med børnene. Børnene i Kristine Seligmann er alle mellem 4-5 år og 

går i børnehaven det sidste år inden skolegang.  

 

 

Observation den 21. januar 2019 

Vi ankommer til institutionen kl. 9.00 hvor børnene er delt ud i 4 grupper. Der er kreativt værksted, 

blyantsdans i gymnastik salen, dialogisk læsning og eventyrs fortælling.  

Vi følger den gruppe af børn der får fortalt eventyr. Der er 8 børn i gruppen. 

Pædagogen fortæller eventyret fyrtøjet, børnene er meget engagerede og lever sig ind i fortællingen. 

Rummet er indrettet til fortælling, børnene sidder på tæpper i en rundkreds, således alle kan se 

fortælleren. Lyset er dæmpet og et stearinlys i midten skaber en stemning af ro og nærvær.  

 

Den voksne bruger forskellige rekvisitter til at understøtte begreberne i eventyret, f.eks. kopper, 

forklæde, sværd og så videre. Sproget varieres hvilket skaber skift i stemninger, der tales højt, 

viskes, tales hurtigt og langsomt. Efter eventyret efterbearbejder pædagogen eventyret med børnene 

hvor de taler om hvad der var uhyggeligt eller sjovt i eventyret. Der er stort fokus på børnenes 

læring i aktiviteten  



Herefter er der fri leg hvor børnene kan vælge om de vil lege ude eller inde. Vi oplever et fantastisk 

eksempel på hvordan børnene udvider en leg med forhandling, brug af rekvisitter der er 

tilgængelige for børnene og som de henter ind i legen.  

Vi ser grupper af børn der leger sammen og har gode sociale interaktioner.  

 

Læreplanen. 

Børnene er alle mellem 4-5 år og dermed førskolebørn. Der kan arbejdes målrettet med aktiviteter 

for denne gruppe af børn.  

Der arbejdes målrettet med at inddrage læreplanen i det pædagogiske arbejde, børnene er inddelt i 4 

grundgrupper hvor der arbejdes med idræt, eventyr, legegrupper, sprog og børnenes relationer. Der 

er stor tilgængelighed til legetøj, kreative materialer, udklædningstøj og bøger. Der er både voksen 

initierede og planlagte aktiviteter med fokus på børnenes læring og der er fri leg hvor børnene kan 

bruges deres fantasi, forhandlingsevne, og udvide legen. Rummene understøtter børnenes mulighed 

for dette. Der er afsat tid til at pædagogerne kan forberede aktiviteter med børnene.  

Personalet har igangsat arbejdet med at revidere deres læreplan så den lever op til den nye styrkede 

læreplan.  

 

 

Forældresamarbejde. 

Forældrene oplever sig inddraget i det pædagogiske arbejde, ligesom de hver uge får en ugeplan så 

de kan understøtte børnene derhjemme og tale med dem om hvad de skal i morgen. Forældrene 

oplever et stort engagement fra personalet. 

 

 

Sprog. 

Der udarbejdes sprogvurderinger på alle børn inden de starter i skolen, som efterfølges med en 

sprogvurdering kort efter skolestart.  

Der er mange personale-barn samtaler, der er ordspil og der eksperimenteres med rim og remser.  

Strukturen lægger op til at børnene leger i mindre grupper, hvilket giver de bedste forudsætninger 

for at bruge og udvikle et nuanceret sprog.  

Der er bøger og spil tilgængelige for børnene.  

 

 

Overgangen til skole.  

Overgangen til skolen optimeres af at langt de fleste af børnene fortsætter på Kristine Seligmanns 

skole. Der arbejdes med børnenes koblingsduelighed til skolen i børnehaven. Børnene kender 

skolen da de benytter lokalerne, idrætssal og er på besøg i SFO. Der er personale tilknyttet både 

børnehave og SFO, så de kender børnene og følger dem i overgangen. Lederen er leder både af 

børnehave og SFO.  

 

Opmærksomhedspunkter: 

 

Lege og læringsmiljøvurderingen kan bruges som inspiration og refleksion i personalegruppen og 

hænger sammen med arbejdet med den nye styrkede læreplan.  

 

Skabe ejerskab for den styrkede pædagogiske læreplan for hele personalegruppen.  

 
 


