
 

PÆDAGOGISK TILSYN 2020-2021 
Syddjurs kommunes dagtilbud 

 
Rosmus Børnehus 

  

    

  

  
Tilsynsførende: Anette Fisker • FiskerAntropologi  

  

Anette Fisker, cand.pæd. ant. - konsulent  

FiskerAntropologi  

Kantorparken 15, 8240 Risskov  

51963617 -  anette@fiskerantropologi.dk  

CVR:34139245  

  



		 2 

	 
 

 

TILSYNSRAPPORT       [02.10.2020]  

  

INDHOLD 

  

  

GENERELLE OPLSYNINGER OM ROSMUS BØRNEHUS 

DIALOG OM KIDS  

BØRNEMILJØET I INSTITUTIONEN   

KOMPETENCEUDVIKLING SIDEN SIDSTE TILSYN – OG PLANLAGT 

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN  

INSTITUTIONENS EVALUERINGSKULTUR  

FORÆLDRESAMARBEJDE  

SOM EN DEL AF LOKALSAMFUNDET   

ARBEJDET MED SYDDJURS KOMMUNES POLITIKKER   

UDVIKLINGSFOKUS  

  

  

  

  

  

  



		 3 

GENERELLE OPLYSNINGER:  

  
Institutionens navn: Rosmus Børnehus,  

Kontaktoplysninger: Fiskegårdevej 3b, Rosmus, 8444 Balle tlf: 87536065, 
jkab@syddjurs.dk, www.rosmusskole.dk 

Ledelse: Dagtilbudsleder/Aftaleholder: Lars Robdrup; Daglig leder: Jesper Kjær-Appelt og 
Viceskoleleder: Ole Bønke  

Institutionstype: Integreret institution  

Aktuelle børnetal: pr. 1/9: 23 vuggestuebørn, 59 børnehavebørn.  

Antal børn tildelt støtte: 14 børn; 88 t/u timer samlet, 14 børn er henvist til TF 

Antal medarbejdere og timer: 19 faste – 9 pædagoger, 298 t/u, 8 pædagogmedhjælpere 
253 t/u, 1 pædagogisk assistent 37 t/u og 1 pædagogstuderende på 32 t/u. 1 person i 
arbejdsprøvning og 2 ungearbejdere/opvaskere 

Bestyrelsessammensætning: Fællesbestyrelse med skolen. 2 forældrevalgte fra 
børnehuset, 3 ledelsesrepræsentanter, 1 ansat fra børnehuset, 2 ansatte fra skolen og 5 
forældrevalgte fra skolen. 

MUS & GRUS: MUS er afholdt af daglig leder marts 2020. Daglig leder deltager på 
teammøder og stuemøder. GRUS/TUS forløb planlagt til efterår/vinter 2020 – drøftelse 
herom på MED-møde efterår 2020. 

Forældretilfredshedsundersøgelse: 2017. 

Tilsyns datoer 2020- 2021: Felt med KIDS 23/9, 24/9 & tilsynsmøde 28/9 

 

 

 

Tilsynsmødets deltagere: Jesper Kjær-Appelt (Daglig leder), Lars Robdrup 
(Aftaleholder), Marianne Wilson (pædagog børnehave), Birgitte Rasmussen (pædagog 
vuggestue), Anders Hansen(forældrebestyrelsesrepræsentant)  
Kenneth E. Petersen (Børn & Læring), Anette Fisker (tilsynsførende konsulent)  
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DIALOG OM KIDS  

KIDS-undersøgelsen dækker 9 områder til en temperaturmåling af kvaliteten af 

daginstitutionens pædagogiske miljø. KIDS er udviklet til undersøgelse og udvikling af det 

pædagogiske miljø i danske daginstitutioner i 2014 og bliver nu anvendt i en række af 

landets kommuner i forbindelse med tilsyn. Syddjurs Kommune har brugt KIDS i tilsyn 

siden 2016. Undertegnede er på feltarbejde i institutionen i tidsrummet 8-16 fordelt over 2 

efter hinanden følgende dage. Når feltarbejdet er afsluttet udfyldes KIDS på basis af den 
indsamlede empiri. De 9 områder der vurderes er: 

Fysiske omgivelser; Relationer; Leg og aktivitet; Socio-emotionel udvikling; Deltagelse og 

indflydelse; Kritisk tænkning og erfaringsdannelse; Selvudvikling; Sprog og 
kommunikation; Opmærksomhed.  

KIDS er en praksisundersøgelse af indholdet i Den styrkede pædagogiske læreplan, som 

er dagtilbudsloven i praksis. Der kan læses mere om Den styrkede pædagogiske læreplan 

på emu.dk, som er Danmarks Læringsportal under Børne- og undervisningsministeriet. 

Der opfordres hermed til at gå ind på emu.dk og studere dagtilbudsloven og hvordan den 
kan udformes i praksis.  

Vurderingen er en temperaturmåling og KIDS-rapporten der er produktet af undersøgelsen 

deles med tilsynsmødets deltagere og er udgangspunkt for dialog på tilsynsmødet om 
udvikling af daginstitutionens pædagogiske miljø.  

KIDS anvendes som dialogværktøj til udvikling af daginstitutionens pædagogiske miljø, 
herunder ses et resumé af tilsynsmødets dialog. 

 

Pædagog fra børnehuset har gennemført den interne KIDS-undersøgelse, i børnehaven 

ved observation af en aktivitet. Børnehuset vil evt. fremadrettet anvende KIDS områdevis, 

som evalueringsmetode. Den interne evaluator bemærkede sammenhængen – KIDS´ 

velegnethed i forhold til undersøgelse af den pædagogiske kvalitet i den styrkede 

pædagogiske læreplan. KIDS kan bruges i evalueringsøjemed til evaluering af KIDS- 
områderne særskilt, når det vurderes aktuelt og med et formål. 
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Tilsynsmødets dialog handlede hovedsageligt om den overordentlige gode udvikling, som 

Rosmus Børnehus har gennemgået siden sidste tilsyn. Der er kommet ro i 

vuggestueafdelingen, ved at børnehavebørnene er rykket ud af huset. Børnehaven har 

omvendt logikken fra ”inde med stuevis opdeling og legepladstid”, til ”ude med 

spisegruppeopdeling og vokseninitierede aktiviteter og små legegrupper inde”.  

Bygningens vuggestueafdeling og børnehaveafdeling indendørs er sammenhængende 

(ingen vægge og døre der adskiller), derfor har det en kæmpestor betydning, at der nu 

ikke længere er støj og andre former for forstyrrelser der siver hen til vuggestuens åbne 

arealer imellem de 2 stuer, som er steder, hvor børnene kan lege og bevæge sig uden for 

de 2 vuggestuegrupperum. Vuggestuen har dermed fået god plads og læringsmiljøer, der 

ikke begrænses af ydre omstændigheder, som vuggestuen før har været nødsaget til at 

tilpasse sig efter pga. støj og lyd af liv fra børnehaven.  

Sideløbende med denne forbedring af det fysiske miljø, har vuggestuen hævet 

fagligheden ved at arbejde efter princippet 1 voksen til 4 børn. Faglig kompetenceudvikling 

er og skal være forløbende! Hvilken form for faglighed, der er behov for at udvikle på, er 

med 1:4 strukturen blevet meget mere tydelig.  

Samtidig med de ovenstående ændringer, indføres der en evalueringskultur, der er 

kendetegnet ved brugbare kendte og simple evalueringsmetoder, og systematik. Der er 

ved valg af evalueringsmetode lagt vægt på, at alle medarbejdere kommer til orde og deler 

sine erfaringer, synspunkter og faglighed. Indlejring af fagligheden sker gennem fælles 

arbejde der gøres. 

Implementeringsarbejdet omkring den styrkede pædagogiske læreplan bliver gjort i 

fællesskab. Skrivearbejdet er udført af en arbejdsgruppe bestående af vuggestueansatte 

og børnehaveansatte samt leder. Den styrkede pædagogiske læreplan for Rosmus 

Børnehus, viser på en fin og god måde, hvordan der i børnehuset arbejdes ud fra den 

styrkede pædagogiske læreplan. Og det store arbejde med Den styrkede pædagogiske 

læreplan, der er blevet gjort og stadig er i gang, kan i høj grad kan mærkes i hele huset.  
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I takt med at børnehaven har ændret logik, er der indendørs foretaget ændringer af steder 

og rums brug. Der indrettet garderobe til en børnegruppe, hvor der tidligere var 

kreativværkstedsområde og gruppesamlingssted for ældste gruppen. Der er udgang til 

legepladsen fra dette rum. En af stuerne er blevet til soverum, hvilket har frigivet 

motorikstedet i vuggestuearealet til tidsubegrænset brug for vuggestuen. Den anden stue 

har udgang til legepladsen og bruges som spisegrupperum for ældstegruppen. Og til 

vokseninitierede små-gruppe-aktiviteter. Fællesrummet er indrettet med legemiljøer, og 

bruges af børn, der har aftale med en voksen om at lege der. Børnene leger enten alene 

eller i små grupper indendørs. Døren til fællesrummet står åben ud mod legepladsen, 

ligesom de fleste andre ydredøre. Der er ingen tunge døre som børnene skal bakse med.  

Der er foretaget en nyetablering af et udebadeværelse i forlængelse af et skur, som før 

blev brugt som værksted. Skuret er i samme ombæring blevet etableret og er nu et 

spisegrupperum, med kreavækstedsting, grovværkstedsting og udvalgte bøger. Et andet 

skur der var til opbevaring af køretøjer, er også blevet isoleret, og er nu et 

spisegrupperum. Her står køleskabene, som hver spisegruppe opbevarer madpakker i. På 

gulvet er der en måtte, så børn og voksne kan sidde lunt. Orangeriet i hovedhuset er 

under udvidelse. Arbejdet er i gang, rummet bliver gjort større og der kommer udgang 

direkte til legepladsen. Der er overdækkede steder under udhæng og ved et skur og en 

bålhytte. Når det blæser er det anstrengende, at gøre ophold der for længe ad gangen. På 

bålhytten er der sat campingsejl for de åbne vinduessteder, ved skuret sættes der stofsejl 

op og gøres læ, med hvad der haves for hånden. Der er behov for flere permanente læ og 

ly steder, hvor børn kan samles i større grupper, i en velkendt hverdagsstruktur. Altså 

permanente og holdbare løsninger der skal bruges hele året rundt. Hver dag ude. Rosmus 

Børnehus er i ansøgningsproces omkring etablering at en lavo, der skal opstilles 

permanent ved legepladsens ydreende. Her er der ingen læ, idet stedet ligger ud til en 

åben mark. Etablering af en permanent løsning, vil skabe flere steder med ly og læ på 

legepladsen, hvilket vil være en nødvendighed, for børn og voksen i udebørnehaven.  

Det er vigtigt at løsninger bliver solide og permanente, i forhold til at bevare de gode 

fysiske rammer som vuggestuen har fået ved ændring af logikken.  
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Det er bemærkelsesværdigt at trivslen i børnehuset opleves markant højere ved dette 

tilsyn end ved de 2 forrige. Børn og voksne er glade for forandringerne. Børnehaven 

ønsker at være udebørnehave. Og vuggestuen har fået gode forhold.  

Legetid vil fra nu af blive en del af strukturplanen. Legetid skal samle større grupper af 

børn. Legetid skal bestå af forskellige former for lege og aktiviteter ud fra de 6 

læreplanstemaer, som kan udfordre børn i grupper opdelt ud fra nærmeste 

udviklingszone. Legen skal være det bærende. Lege skal være gode og 

meningsskabende set ud fra både voksenperspektivet og børneperspektivet. Der bruges 

mange pædagogtimer i mindre børnegrupper med handleplansbeskrevet pædagogik. Der 

kan evt. udarbejdes et legekatalog til vokseninitierede lege i legetid, som kan støtte nye 

medarbejdere i deres arbejde.  

Et fremadrettet udviklingsfokus i vuggestuen er fortsættelse af faglig specialisering på 0-2 

års- området.  Ved tilsynet var der 2-4 ud af 10 børn i den ene vuggestuegruppe, og derfor 

meget høj ratio. Kontinuerligt fagligt fokus og 1:4 struktur almindelige dage.  Kollegial 

sparring med ICDP – i vuggestuen, fælles sparring for stuerne for at opnå kulturelt 

ensartet faglighed. Der er planlagt temadag i december 2020 om ICDP og 

faglighedskultur.  

Daglig leder deltager i meget høj grad i den pædagogiske praksis i både børnehave og 

vuggestue. Han indgår som pædagog i både vuggestue og børnehave efter behov, men 

også for at være i god kontakt med medarbejderne i deres daglige praksis. Ledelsesstilen 

er særdeles praksisnær, hvilket giver en god sammenhæng for ansatte, børn og forældre 

omkring fællesskabet i daginstitutionen. Jeg oplever evaluerende pædagogisk praksis. Der 

bliver talt om justeringer af praksis undervejs imens leder er i med i praksis. Evaluerende 

pædagogisk praksis foregår med brug af modellen ”kontrol cirklen” hvor man visuelt kan 

bevæge os i 3 rum ”kontrol” – ”Indflydelse” – ”rammer og vilkår”. Ved større 
justeringer/evalueringer bruges mødet på midten. 
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BØRNEMILJØET I INSTITUTIONEN 

Børnehuset oplyser:  

”Rosmus Børnehus er forholdsvis nybygget, men grundet ændringer i antal børn og deres 

alder, er vi pt. midt i en mindre justering af de fysiske rammer. Vores udeområder 

forbedres (skure værksteder renoveres, så de bliver mere anvendelige, der bygges endnu 

et ude-toilet). Der arbejdes på rejsning af tipi. Målet er at alle kan være mere ude. 

Der justeres også inde. Dels udvidelse af ”orangeri” samt mulig hems og justering omkring 

toiletter. De nye rammer vil styrke vores muligheder for at arbejde med opdelte 

børnegrupper samt udeliv. 

 

I Rosmus Børnehus er et godt børnemiljø udgangspunktet for børnenes hverdag i 

institutionen. Vores rammer og struktur i hverdagen er blandt andet med til, at sikre et godt 

fysiske børnemiljø. Bevidsthed i personalegruppen omkring at skabe gode stemninger, 

med veloplagte og tryghedsskabende voksne, og med udgangspunkt i ICDP, danner 

rammen omkring det psykiske børnemiljø. Vi er bevidste omkring, hvordan indretning, rod, 

farver og så videre har af betydning for børnenes trivsel, udvikling og læring hvilket særligt 

danner rammen om vores æstetiske børnemiljø. Med fokus på børnemiljøet, tilrettelægger 

vi læringsmiljøerne med inddragelse af børnenes oplevelser samt ud fra 

børneperspektivet. Vi bruger i høj grad vores ude-miljø og har struktureret børnene i 

mindre grupper. Dette er medvirkende til, at reducere støjniveauet, skabe gode 

stemninger og fremmer børnenes lyst til at bevæge sig, udfolde sig samt fordybe sig.” 

 

”Børneperspektivet en vigtig del af den pædagogiske tilrettelæggelse af vores hverdag. 

Der er rigtig mange børneperspektiver i spil i en børnegruppe. Det er den voksnes ansvar 

at italesætte det gældende perspektiv i aktiviteten og følge op på alle børnene. I Rosmus 

Børnehus er børnenes stemme vigtig og har værdi; Er vi nysgerrige på børnenes 

hensigter når de henvender sig; De voksnes planer må gerne blive forstyrret af børnenes 

henvendelser. Det kan siges kort og præcist: Børneperspektiv er, at sætte sig i barnets 

sted og se verden ud fra barnets øjne. I Rosmus Børnehus mener vi, at alle børn og alle 
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mennesker har værdi i sig selv! Denne grundværdi arbejder vi ud fra, i alle aspekter af 

vores fællesskab for børn og voksne i Rosmus Børnehus. 

Børnesynet i Rosmus Børnehus er særligt karakteriseret ved vores anerkendende tilgang. 

Det betyder i praksis, at vi hele tiden arbejder på et miljø, hvor vi møder barnet der hvor 

det er og altid ser meningen bag ved barnets handlinger – det er den voksnes ansvar. I 

Rosmus Børnehus er leg hverdagens omdrejningspunkt, og skal tænkes ind i alle 

situationer. I Rosmus Børnehus er alt leg vigtigt fordi det udvikler: Fantasi, spejling, 

relationer, empati, sociale kompetencer, mulighed for, at finde en bedste ven, 

medbestemmelse, læring, forhandlinger og sprog. Vi bakker vi op om og støtter børnenes 

leg. Her justerer de voksne sig efter legen, og er deltagende, igangsættende og værner 

om den gode leg. Her skabes fleksible rammer efter legen, med fokus på ro og fordybelse. 

I Rosmus Børnehus ser vi, at forskellighed i børnegruppen er en god ting, det giver alle 

børn mulighed for, at møde og forholde sig til børn, der er anderledes og har anderledes 

behov. Dette ser vi giver en fremtidig rummelighed og robusthed som alle børn kan 

profitere af. I Rosmus Børnehus har vi den tilgang, at en udsat position ikke nødvendigvis 

er vedvarende, men ved en hurtig og effektiv indsats, kan vi hjælpe børn og familier godt 

videre. Derfor vil vi gerne kende til og snakke med forældre, om hvad der sker barnets og 

familiens liv, så vi kan samarbejde om at skabe sammenhæng for barnet. Dette er et tema 

vi vil have særligt fokus på og vi har planer om at vi vil informere om det i en eller andet 

form for kampagne. En god forældre kontakt er vigtigt i den gode proces omkring et barn i 

en udsat position. Vi anerkender og accepterer børnenes forskellighed, og tilrettelægger 

de pædagogiske læringsmiljøer efter de enkelte børns behov og forudsætninger. Vi 

prioriterer mindre grupper. Vi er omstillingsparate, så strukturen kan rumme alle børnene, 

det er en fælles opgave. Vi er bevidste omkring det enkelte barns udfordringer og 

forudsætninger for at indgå i fællesskabet, og med denne viden tilrettelægger vi 

læringsmiljøer, hvor alle børn får lov til at ”shine”. Vi vil integrere alle børn i de 

pædagogiske læringsmiljøer, ud fra deres forudsætninger. Vi holder os opdateret og 

nysgerrige på ny viden, der kan understøtte arbejdet med vores børnegruppe. Vi inddrager 

relevante faggrupper i arbejdet omkring børn i udsatte positioner. I Rosmus Børnehus skal 

alle føle sig som en vigtig del af Børnefællesskabet. Alle børn kan bidrage aktivt, på egne 

præmisser, til Børnefællesskabet hvor tryghed er fundamentet og hvor forudsætningen for 
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et godt Børnefællesskab kræver nærværende voksne. Børnefællesskaber er dynamiske 

og vi som personale skal kunne omstille os, og have for øje, at Børnefællesskaber kan 

opstå på tværs af alder, køn ect. De voksne har en stor rolle i at gøre alle børnene 

spændende i forhold til leg. Vi har fokus på forskellige former for fællesskaber, og hvor vi 

arbejder på at inddrage alle børn.”  

 

”Lærings/legemiljø vuggestuen: 

Hver formiddag kl. 8.30 afholdes der samling i hver vuggestuegruppe. Samlingen kan 

foregå stuevis, men kan også foregå på tværs med eventuel alders opdeling. Vi har i 

perioder haft fokus på motorik og musik i samlingsstunden, hvor der netop har været 

aldersopdeling på tværs af stuerne. Dette for at kunne differentiere indholdet så børn har 

mulighed for at blive inkluderet.” 

 

”Lærings/legemiljø børnehaven: 

Vi har i denne måned haft fokus på mindre grupper. Der er blandt andet aktiviteter som gå 

ture i mindre grupper, været på skolens motorikbane i mindre grupper samt et 

ler/perleværksted i mindre grupper. Det er en fast voksen på den pågældende aktivitet i en 

hel uge, og dermed kan vi invitere og gruppesammensætte på tværs, så alle får mulighed 

for at være med. ” 

 
 

 

KOMPETENCEUDVIKLING SIDEN SIDSTE TILSYN – OG PLANLAGT 

Vi har siden sidste tilsyn fået uddannet en autismepilot – som vejleder i husets grupper 

efter behov. 

Derudover har vi haft nye personaler på ICDP niveau 1 forløb og har pt 2 personaler 

afsted. Vi har haft en vuggestuegruppe på temadag omkring ”De gyldne øjeblikke” ved 

psykolog Rikke Yde Tordrup. Vi har ligeledes været igennem et praksiskonsulent forløb i 

hele huset, hvilket har givet nogle aha oplevelser i forhold til den daglige praksis. Vores 

udviklingsarbejde har siden sidste tilsyn omhandlet udarbejdelse samt implementering af 
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den styrkede pædagogiske læreplan. Der har været afsat meget tid til denne proces, da 

vores sigte har været, at alle i børnehuset er hørt i processen til hver værdi og tema. Dette 

har givet et godt produkt, som alle føler ejerskab omkring. 
 

Planlagt kommende kompetenceudvikling og udviklingsarbejde: 

I den kommende periode har vi fortsat fokus på at løfte og fastholde ICDP’en i 

Børnehuset. Dertil er vi i samarbejde med indskolingen i gang med drøftelser omkring at 

uddanne et par personaler i NUSSA. Grunden til vi vil lave det sammen med indskolingen 

er, at vi har gode erfaringer med Autismepilot uddannelsen, som blev taget af en fra skole 

og en fra børnehuset, som fungerer rigtig godt også efterfølgende ift. sparring og brug af 

hinandens ressourcer. I efteråret 2020 har vi, som efterfølger på vores læreplansproces, 

fokus på definition af vores kerneopgave samt organisationskultur. Vi har en pædagogisk 

dag i slut oktober start november omhandlende kerneopgaven og i december har vi en 

tema aften omkring organisationskultur med ICDP, med oplægsholder ude fra. 
 

 
 

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN  

 

Den styrkede pædagogiske læreplan består af læreplanstemaerne og det pædagogiske 

grundlag. Arbejdet med pædagogiske grundlag, skal være kendetegnende for den 

forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og 

dannelse, den skal også evalueres. Det kan ske i form af evaluerende pædagogisk praksis 
- løbende evaluering af praksis og selvevaluering. Se emu.dk 

Formålet med evalueringerne at der sikres sammenhæng mellem det pædagogiske 

læringsmiljø i daginstitutionen og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Evalueringerne skal udarbejdes systematisk, og bruges til udvikling af og justering i 
pædagogisk praksis. 
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Institutionen oplyser: 

Den er næsten færdig, mangler lidt opsætning og billeder til vores endelige udgave. 

 

Tilsynsmødets dialog: 

På tilsynsmødet blev prototypen af A5 folderen, som er trykt i et eksemplar, før den er helt 

klar til udgivelse til børnehusets personale og forældre vist frem. Det er en fin folder som 

formidler med billeder af børnehavelivet i Rosmus Børnehus, tekst om læreplanskravene 

og hvordan der i børnehuset arbejdes ud fra den styrkede pædagogiske læreplan. Det er 

tydeligt, at det er Rosmus Børnehus´ læreplan. På bagsiden af folderen, er der gjort plads 

til at alle børnehusets medarbejdere kan skrive under på læreplanen. For også at formidle, 

hvordan der arbejdes evalueringsbaseret jf. dagtilbudslovens krav om evaluering 

anbefaler tilsynet, at beskrive evalueringskulturen, herunder skrive hvilke 

evalueringsformer der bruges og med visning af et eksempel på en evaluering ud fra en 
praksisbeskrivelse.  

 

 

EVALUERINGSKULTUR 

Børnehuset oplyser: 

Vi tager afsæt i SMTTE modellen når vi tilrettelægger, udfører og evaluerer aktiviteter. 

Vi har for 2020 udarbejdet en årskalender til forældrene samt en til personalebrug. Dertil 

har vi hver måned et nyhedsbrev med en tilhørende aktivitetskalender. (Covid 19 har givet 
benspænd, men formen er klar til brug.) 

Vi bruger dataindsamling når vi evaluerer og justere praksis, dette eksempelvis ved 

overgangen fra spise til sove i vuggestuen samt fra spise til legeplads i børnehaven. I 

forhold til dette har vi indsamlet data på den måde, at en fra hvert team har været 

observatør i disse overgange på forskellige dage. Derefter har vi evalueret på team møder 
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ud fra observatørens observationer. Modellen ”Mødet på midten” bruges, med specifikke 
observationspunkter såsom stemninger, personalets ageren og samspillet. 

Vi bruger også kollegaer og leder til at observere på samspil, børn og børnegrupper hvor 

stuen føler noget kører skævt. Disse observationer/data gennemgår vi efterfølgende på 

stuemøder eller team møder ved relevans. Modellen ”Mødet på midten” bruges. Og der 
gøres brug af Autismepilotuddannelsen og dens systematik ift. observationer. 

I læreplanen vil det fremgå at evalueringsformen er ”mødet på midten” – og der vil blive 
linket til den i læreplanen. 

 

Vi evaluerer løbende praksis på stuemøder samt team møder. Personalemøder bruges til 

at evaluere emner, der i store træk vedrører hele huset. Modellen der bruges her 
er ”Mødet på midten” eller drøftelser i plenum efter størrelse på emnet. 

 

Selvevaluering foregår mest stue/gruppevis ud fra en given aktivitet. Vi sigter efter en 

indbyrdes evaluerende praksis, hvor nysgerrighed, åbenhed og dialog er redskaberne i 

vores fælles opgave ift. at være selvevaluerende. Også her er modellen – ”mødet på 
midten” 

 

Der er afsat tid på et tema-personalemøde til evaluering af de 2 læreplansmål for hver af 

de 6 læreplanstemaer. Vi forbereder i god tid hvilke læreplansmål vi skal evaluere og 
samler data ind på emnerne. Med model ”Mødet på midten” 

 

Tilsynsmødets dialog: 

Vær evalueringskultur er kendetegnet ved brug af de samme evalueringsmetoder hver 

gang. Det er vigtigt at vælge evalueringsmetoder som alle har gavn af at bruge. Det har 

man gjort i Rosmus Børnehus. Hav fremadrettet fokus på hvilke evalueringsformer til hvad 
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og struktur, indtil kulturen er indlejret. Når den er det og har kørt et godt stykke tid, 
anbefales en evaluering af evalueringskulturen. 

 

 

 

FORÆLDRESAMARBEJDE 

Institutionen oplyser: 

I Rosmus Børnehus vægter vi samarbejdet omkring børnene meget højt. Et godt og 

konstruktivt samarbejde øger trivslen hos det enkelte barn. Vi bygger dette samarbejde på 

en gensidig Åbenhed, Tillid, forståelse samt forventningsafstemning. Vi er nysgerrige 

sammen! Personalets grundholdning er, at familier har forskellige kultur og værdier – og 

det anerkender vi. Vi arbejder vi ud fra et helhedssyn på barnet og den holdning, at vi 

bliver bedre sammen. Vi ved af erfaring, at når familien trives, trives barnet også og vi står 

altid til rådighed med faglig sparring og kan formidle kontakt til relevante fagfolk. 

Vi lægger stor vægt på det daglige forældresamarbejde. Det er i vores øjne vigtigt vi 

hurtigt kan tage en drøftelse med forældrene, hvis vi eller de oplever noget anderledes 

ved deres barns adfærd. Der kan tit være svært at få en snak med stuepædagogen, når 

man kommer om morgenen eller henter om eftermiddagen. Derfor har vi meddelt alle 

forældre, at de kan skrive en besked til stuepædagogen på AULA og så afsættes der tid til 

en snak hurtigst alt efter behov. 

 

Vi har en god kommunikation med forældrene. Især i denne tid (covid 19- tid) er der 

mange forældre, der spørger indtil symptomer, retningslinjer osv. Vi bruger tid på at 

formidle vigtigt nyt ud bla. Via AULA, men er også opmærksomme på, ikke at drukne 

forældre i informationer, da det mister sin effekt. 

 

Vi arbejder ud fra den tænkning, at relationer kan bære meget igennem. Dette afspejler sig 

i vores tilgang til forældresamarbejdet på den måde, at oplever en forældre eller en 
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medarbejder at noget køre skævt ift. samarbejdet, så siger man fra og vi opløser konflikten 

evt. med personaleskift.  

 

Vi har en meget forskellig forældregruppe hver med forskellige livs normer og værdier. Vi 

differentierer også i samarbejdet ift. Netværksmøder, TF møder eller samtaler hvor nogle 

forældre får på skrift, samt gennemgået med os, hvad vi vil sige på mødet, hvor andre 

forældrepar bare har brug for at møde op til en dagsorden. 

 

Tilsynsmødets dialog: 

Ved dialogen på tilsynsmødet fortalte forældrerepræsentanten om at være ny forældre i 

børnehuset. Og, at det er rart at komme ind i børnehuset. Det er godt at komme med og 

hente sit barn ude på legepladsen, her er det det nemt at falde lidt i snak med personale 

og andre forældre og det er godt at se sit barn sammen med de andre børn på 

legepladsen. På legepladsen er børn og voksne i gang om man kan få en oplevelse af 

børnehaven, indendørs før corona gik afhentningen mere op i praktiske ting, som at sætte 

madkasse i køleskab, få sagt goddag og farvel. Der er stor tilfredshed med at bringe og 

hente på legepladsen.  

 

Vuggestuebørn og forældre kommer ind i vuggestuen eller på vuggestuelegepladsen, 

afhængigt af, hvor vuggestuen er henne. Der bliver åbnet og lukket separat på hhv. 

børnehave og vuggestuelegeplads.  

I vuggestuen har personalet i forbindelse med en praksisbeskrivelse fået rettet deres 

opmærksomhed på ”selvfølgeligheder” og hermed på hvad børneperspektivet kan 

”fortælle os”. Dette har skærpet opmærksomheden yderligere på det differentierede 

forældresamarbejde og på ligeværdighed i forældresamarbejdet.  

 

Forældre kan også have brug for vejledning. Der blev på tilsynsmødet talt om, hvordan 

dette eventuelt vil kunne tilbydes med afsæt i ICDP og med en eventuel opgradering i 

antallet af ICDP-vejledere internt i huset, således at der er ICDP- vejledere i både 

børnehaveafdelingen og vuggestueafdelingen. 
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Forældretilslutningen til arrangementer for hele børnehuset er nærmest total. Ved 

forældremøder med børnefaglige temaer og med oplægsholdere er tilslutningen ikke så 

god. Den bedste måde at mødes på omkring samarbejdet om børnene ud over 

hverdagssituationerne, er erfaringsvis arrangementer med underholdning, samvær og 

praktiske opgaver omkring børnehuset. Der er en del håndværkere i forældrekredsen, som 

samarbejder omkring praktiske forbedringer og forældre der fx donerer sponsorgaver i 

form af spritdispenser til husets indgang.  

 
 

SOM EN DEL AF LOKALSAMFUNDET 

Børnehuset oplyser: 

På trods af at Rosmus Børnehus ligger ude på landet, med sparsomme 

transportmuligheder, er der et godt lokalområde, der kan tilbyde mange spændende 

læringsmiljøer. Nogle af de læringsmiljøer vi har mulighed for er: Ree Park; Munkholm 

Zoo; Bondegårdsbesøg; Mejetærsker besøg på parkeringspladsen; Menighedsrådet og 

kirke besøg til jul, hvor meningsrådet betaler bussen, ligesom indimellem donerer bus til 

ture for børnehuset; Jægere, skovarbejdere og andre lokale erhverv kan tilbyde os 

oplevelser og inspirerende læringsmiljøer; Hal, gymnastiksal, motorikbanen området bag 

skolen og indskolingen; Biblioteket på skolen… 

 

Tilsynsmødets dialog: 

På tilsynsmødet blev der også talt om muligheden for at besøge grusgrav og se store 

lastbiler.  

 

 

 

 
ARBEJDET MED SYDDJURS KOMMUNES POLITIKKER   
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Rambøll Sprogvurdering 

Retningsliner følges systematisk. Sprogvurdering foretages af en voksen fra barnets 

gruppe. Der er et fokuseret samarbejde med forældre om sprogvurdering og 

sprogstimulering. Børnehuset har ingen sprogvejleder, der opfordres på tilsynsmødet til at 

undersøge, om det kunne være en god idé at få uddannet en medarbejder som 

sprogvejleder. Skolen har en læsevejleder, der vil kunne samarbejdes med i forbindelse 

med overgang mellem børnehave og skole. 

 

 

Rambøll TOPI  

Retningslinjer følges, systematisk. Forældresamtaler tager udgangspunkt i TOPI, 

sprogvurdering og Klar til læring. De er ikke kalender sat, men vi indkalder løbende 

forældre til samtaler. Hvis der er særlige udfordringer ved evt. TOPI eller sprogvurderinger 

indkaldes der hurtigst til møde. 

 

 

 
Tilsynsmødets dialog:  

 

Der er meget administrativt arbejde ikke kun med TOPI og Sprogvurdering, men også 

støtteansøgninger til børn i udsatte positioner. Da børnehuset pga. den brede 

mangfoldighed og kulturelle diversitet har en stor andel af børn, der skal søges støttetimer 

og indsatser til, går der et stort timeforbrug til administrativt arbejde med handleplaner, 
beskrivelser, ansøgninger mm.  

Tilsynet har gennem en årerække oplevet at Rosmus Børnehus har en god bredde og 
mangfoldighed kulturelt set, at mangfoldighed er kendetegnende for Rosmus Børnehus.  
Samarbejdet omkring børnene er tydeligt og jeg oplever høj værdighed og ligeværdighed 
trods store forskelle. Det er berigende at være en del af sådant et miljø. Som tidligere 
nævnt, er det tilsynets oplevelse at trivslen i børnehuset er meget god i den nye 
udebørnehave-logik, her er der endnu mere plads til det mangfoldige fællesskab. Det gode 
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mangfoldighedsarbejde er tidskrævende, idet der er mangfoldige hensyn der skal arbejdes 
ud fra. 

 

 

Klar til læring - Sammen om læring og trivsel  

Børnehuset oplyser: 
”I Rosmus Børnehus er tryghed, god trivsel samt gode relationer en forudsætning for 

læring – Det er den voksnes ansvar, at skabe rammerne og mulighed for denne læring. 

Vores vision med vores styrkede læreplan er, at have den som et samarbejdsredskab 
imellem os og forældrene i dette samarbejde. 

Klar til læring bliver præsenteret som samtaleskabelon ved overgange i Rosmus 

Børnehus. Både fra overgang vuggestue – børnehave og børnehave – skole. Vi er ved at 

indarbejde ”klar til læring” som vores eneste samtaleskabelon, så forældrene bliver 

præsenteret for dette og ikke noget nyt hver gang. (Det skal i proces)”. 

 

 

Tilsynsmødets dialog: 

 

Der blev fortalt om behovet for et mere specifikt samarbejde med skolen om de 6 klar-til- 

læringskompetencer, med henblik på at børnene skal kunne opleve en større 

sammenhæng i overgangen. Overgangen sker jo ad 2 omgange først til SFO og derefter 

til skole. Hvad skal barnet kunne når det starter i tidlig SFO og senere i skolen?  
 

 

ICDP  

Alle faste medarbejdere har nu eller snart ICDP modul 1. Der er en kommende ICDP- 
kultur temaaften i kalenderen - den er blevet udskudt knapt et år pga. corona. Det er 
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hensigten at ICDP skal afspejles mere i samarbejdskulturen end nu, hvor den primært er 
en medarbejderkompetence som bruges i eget arbejde med barnet og børnegruppen.  

 

Tilsynsmødets dialog: 

En medarbejder har ICDP modul 2. Vejledning foretages pt ikke, men der er tanker om at 
opgradere IDCP 2 i huset med endnu en medarbejder, en fra vuggestuen, således at det 
kan blive aktuelt, at tilbyde forældrevejledning og give indbyrdes hinanden sparring i den 
forbindelse.  

 

 

 

 

UDVIKLINGSFOKUS  

 

• Fasthold den gode udvikling af specifik vuggestue og børnehavefaglighed samt 
udviklingen af det fysiske miljø, der understøtter fagligheden i læringsmiljøerne inde 
og ude, i vuggestue og i børnehave jf. den styrkede pædagogiske læreplan for 
Rosmus Børnehus.  

 

• Bliv helt tydelige på evalueringskultur  

 

• God ide med ICDP- kultur – kollegial sparring 

 

• Vokseninitierede legesituationer rammesat i struktur, for større grupper af børn 

 

• Overgangssamarbejde med skolen omkring barnets ”klar til læring kompetencer” 


