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Tilsyn med private børnehaver i Struer Kommune 

 

Ordinært tilsyn i: Struer Friskoles børnehave 

Deltagere fra børnehaven: Lise holm (leder i børnehaven), Morten Brøchner Povlsen (leder af friskolen) og 

Karen Feddersen (medarbejderrepræsentant, pædagog i børnehaven) 

Navn på tilsynsførende: Signe Valentin Bak 

Dato for tilsyn: 18. august 2021 

 

Struer Kommunes formål med gennemførelse af tilsyn (jf. Dagtilbudslovens rammer): 

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene og den måde hvorpå, 

opgaverne udføres jævnfør Dagtilbudslovens §5. Forvaltningen udfører det faglige og pædagogiske tilsyn, 

der skal tilse og sikre, at daginstitutioner herunder det daglige pædagogiske arbejde praktiseres i 

overensstemmelse med dagtilbudsloven. Tilsynet skal ligeledes tilse daginstitutionens muligheder for at 

fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor 

legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i børneperspektiver. Samtidig skal tilsynet 

bidrage til udvikling og refleksion i forhold til de overordnede målsætninger i de seks pædagogiske 

læreplaner og tilse at disse opfyldes. 

 

Rammer for tilsynet med hensyn til frekvensen for tilsyn og om der både føres anmeldte og uanmeldte 

tilsyn: 

Faglige og pædagogisk udviklingsorienterede tilsyn føres som anmeldte tilsyn minimum hvert 2. år, 

eventuelle uanmeldte tilsyn og som individuelle situations- og behovsbestemte tilsyn. Deltagere ved de 

faglige og pædagogiske tilsyn er ledelser, medarbejderrepræsentant og tilsynsførende afdelingsleder fra 

forvaltningen. Tilsynet afsluttes med en tilsynsrapport.  

 

Anledning, fokus og formål med det aktuelle tilsyn eller tilsynsrunde: 

Det aktuelle tilsyn er et anmeldt tilsyn. Tilsynet vil omhandle temaerne: Børnegruppen, Medarbejdere og 

leder, Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, Forældreinddragelse, 

Overgange, Sundhed og forebyggelse, Mad og måltider, Mental sundhed, Fysisk aktivitet, Seksuel sundhed, 

Hygiejne, Solbeskyttelse, Alkohol, Magtanvendelser. Tilsynet sætter ligeledes fokus på arbejdet med 

børneperspektiver og børneinddragelse, læringsmiljøer og inklusion. 
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Børnegruppen 

Er børnene aldersopdelt?  

JA NEJ 

X  

Er børnegruppen opdelt på andre måder? 

JA NEJ 

X  

 

Lederens beskrivelse af børnegruppens opdeling: 

Børnene er opdelte efter alder, når vi er på udflugt. 
Børn, der får særlig tilrettelagt sprogstimulering, er placeret i to grupper, hvoraf den ene er lidt lettere og 
den anden lidt sværere. Børnene indplaceres alt afhængig af omfanget og arten af barnets udfordring. 
Små legegrupper er opdelte efter barnets interesse, udviklingsstadie og personlighed. 
Spisegrupper efter alder fra efterår til ⅓. Fra August til Februar er børnegruppen flere formiddage opdelt 
i en førskole gruppe (Hugin) og en alm børnehavegruppe (Fenris). 
 

 

Lederens beskrivelse af de pædagogiske overvejelser, som ligger bag opdelingen: 

Overordnet har nærværet bedre betingelser, jo mindre grupperne er, og derfor er de vigtige for os. 
Grunden til at vi laver de opdelinger er, at vi på den måde bedre kan ramme niveauet på det enkelte 
barns udviklingstrin, og give alderssvarende og tilpas udfordringer til barnet.  
De små legegrupper bruger vi dels i fht til aktiviteter som fortælling, drama og kreative forløb. Og de små 
legegrupper bruger vi desuden meget bevidst i fht. at lære nogle børn legeteknikker, få relationer, 
sociale kompetencer, fokus og koncentration. 
 

 

Medarbejdere og leder 

Fordeling af antallet af dagtilbuddets medarbejdere på følgende kategorier med hensyn til relevant 

uddannelse (skriv antal) 

Ingen pædagogfaglig uddannelse: 1 

Pædagogisk grunduddannelse (PGU):  

Pædagogisk assistent (PAU): 

Pædagoguddannelse: 3 

Videregående leder og/eller anden akademisk uddannelse: 

Pædagogstuderende: 

Pædagogisk assistent elev: 

Anden relevant uddannelse: 
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Lederens beskrivelse af nøgle/ressourcepersoner (sprogansvarlig, flersprogsansvarlig, nøgleperson for 

fysisk og psykisk overgreb etc.): 

Nøglepersoner: 
Sprogansvarlig, herunder flersproget: Karen og Lise 
Fyrtårns møder med kommunen: Karen 
Sprogtest: Pædagoger 
Motorisk udfoldelse: Rebecca og Karen 
Natur og science: alle 
De grønne spirer: Rebecca 
Fortælling: Karen og Rebecca 
Musik: Karen og Lise 
Børnehuse: Rebecca 
Fødelsdagsgaver til børnene: Shushma 
Apv: Karen (Mio) og Lise 
Ledelse, herunder fysisk og psykisk overgreb, magtanvendelse og lignende: Lise 
 

 

Er fordelingen mellem uddannede og ikke uddannede passende? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

 X     

 

Medarbejderudvikling og medarbejdertrivsel 

Lederens beskrivelse af de kurser og uddannelsesforløb der er blevet afholdt midler til i de forløbne 2 år: 

Efter ønske fra både personale og ledelse har vi søgt om optagelse ved de grønne spirer. Det har optaget 
os meget det forløbne år. Og i den forbindelse har Rebecca og Shushma været på kursus: Børneliv i 
skoven. I denne uge er vi netop blevet godkendt, og har modtaget vores grønne flag. 
Lise har været på kursus i årsnorm. 
 

 

Er antallet af opsigelser acceptabelt?  

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

 X     

 

Er niveauet af sygefravær acceptabelt? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

 X     

 

Lederens beskrivelse af samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne i børnehaven: 

I Struer FriBørnehave har skolelederen det overordnede ansvar for såvel børn, personale, retningslinjer, 
den styrkede pædagogiske læreplan etc. Afdelingslederen har det daglige ansvar for ovenstående. 
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Afdelingslederen forbereder personalemøder og weekender.  
Samarbejdet mellem personale og ledelse er af afgørende betydning. Derfor er det også i samarbejde, at 
der arbejdes både ift. det enkelte barn, børnegruppen/erne, forældre og planlægning af årets aktiviteter. 
Dette gør vi på personalemøder, som vi har holdt ca. hver 14. dag. Når der er brug for ekstra snakke, 
finder vi tid til det. 
Vi har en sund arbejdskultur, hvor alle kan få drøftet for dem relevante emner og spørgsmål. Det falder 
naturligt, da dialog og samarbejde både har været drivkraften ved at starte en ny børnehave og under 
corona, hvor opfindsomhed og at se nye veje og muligheder har været afgørende for såvel børn, forældre 
og personalets trivsel. 
Der er således også et højt engagement mellem personalet i børnehaven. Og da lederen indgår som en 
del af holdet, og har god fornemmelse af, hvad der optager personale, forældre og børn, er der ikke langt 
fra ide til handling, uanset om ideen kommer fra børn, forældre eller personale. 
Medarbejder:” At der nu er to faste pædagoger, ud over lederen, i børnehaven har højnet det faglige 
niveau, og der gribes endnu hurtigere til handling, når det opstår en udfordring eller problematik, enten 
praktisk eller i forhold til et barn. At vi er en tæt lille personalegruppen gør samarbejdet effektivt og alle 
personaler har derfor på ethvert tidspunkt overblik over, hvad der foregår i institutionen. Dette giver 
også en meget stor sammenhængs følelse i personalegruppen og hermed et endnu bedre arbejdsmiljø.” 
 
 

 

Er samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne velfungerende? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

 X     

 

Er det interne samarbejde i medarbejdergruppen velfungerende? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

 X     

 

 

Er planlægningen af praktiske aktiviteter, bemanding, normering med videre velfungerende? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

      

 

 

Arbejder i struktureret med medarbejderinddragelse i ledelsen af børnehaven? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

  X    

 

Afholdes der timer til tillidsrepræsentantarbejde i børnehaven? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 
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Afholdes der timer til arbejdsmiljørepræsentantarbejde i børnehaven? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

     X 

 

Afholdes der medarbejderudviklingssamtaler (MUS) hvert år? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

 X     

 

Forældreinddragelse 

Lederens beskrivelse af samarbejdet med forældre og forældrebestyrelse: 

I og med vi er en del af en friskole, prioriterer vi samarbejdet og fællesskabet med forældrene højt. 
I dagligdagen har vi oftest tid til en dialog. Vi tager forældrene alvorligt, hvis de kommer med noget, vi 
skal reagere på. Generelt er det vigtigt for os, at forældrene er trygge ved, at have deres barn i vores 
varetægt.  Vi opfordrer forældrene til altid at ringe hvis de har nogen spørgsmål eller kommentarer og 
opstår der de mindste bekymringer sætter vi tid af til at afholde et kortere eller længere møde. De fleste 
forældre, der vælger en Fribørnehave, ønsker at gøre en forskel her. Under corona har det naturligvis 
ikke været så let, men vi er på vej “tilbage” til, hvor forældre af og til deltager i udflugter og bruger lidt 
ekstra tid i børnehaven igen. 
De har indflydelse på deres barns liv i børnehaven. Det var blandt andet efter forældres ønske at vi kom 
videre i arbejdet med at officielt at blive en grønne spirer børnehave.  
 
Til vores skovdag i juni havde vi stor tilslutning og opbakning fra alle familier, hvor mange familier brugte 
3 -4 timer sammen med os - 4 forældre havde lyst til at være med hele dagen. Det glæder os meget. 
Aktuelt lige nu, er vi igang med at planlægge et loppemarked, som 2 forældre (der ikke er i bestyrelsen) 
har taget initiativet til. 
 
Vi ser forældrene som en stor ressource. 
verordnet planlægning af året, ideer og drøftelser foretages af børnehavens bestyrelse. 

 

Er samarbejdet mellem børnehaven og forældregruppen velfungerende? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

  X     

 

 

Fungerer arbejdet med overgange (fra hjem/andet pasningstilbud til børnehave, fra børnehave til skole) 

tilfredsstillende i jeres område? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

 X     
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Sundhed og forebyggelse 

Lederens beskrivelse af børnehaven med hensyn til mad og måltider – herunder om der er udarbejdet en 

handleplan for mad og måltider: 

Vi har udarbejdet en Kostpolitik: 
“Børnenes madpakker er forældrenes ansvar. 
Maden er brændstoffet for dit barns udvikling, så god næringsrig mad, giver barnet optimal udviklings 
potentiale, mens en ulødig kost ikke gør. 
Det er okay at lægge en lille kiks, mælkesnitte, lyst franskbrød med nutella eller lignende i madpakken en 
gang imellem, fx om fredagen. Ser vi en madpakke, der tit indeholder disse ting, tager vi en snak med det 
pågældende forældrepar. 
Børns appetit er svingende. I perioder spiser de meget, andre perioder ikke så meget. Vi tvinger ikke 
børnene til at spise, men vi sørger for, at vi har en god stemning omkring bordet. Vi taler om maden, vi 
fortæller historier, hygger og sludrer. Den mad, som børnene ikke spiser, kommer med hjem i 
madkassen. Vi smider ikke mad ud. Herved kan forældrene følge med i, hvor meget barnet spiser, og 
hvilke madvarer barnet eventuelt ikke har lyst til at spise. Og forældrene kan bedre regulere, hvad barnet 
får. 
Vi holder bordskik. Det vil sige, at børn og voksne skal sidde på stolene, mens vi spiser. Vi taler helst ikke 
med mad i munden. Vi spiser pænt, og vi taler pænt om vores egen og andres mad. Børnene skal blive 
siddende, til (næsten) alle er færdige. Vi rydder alle op efter os selv. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vores udvalg, der arbejdede med madordning før corona, fik desværre ikke mulighed for at løse den 
opgave bla. pga. corona og deres børn skulle desuden videre i skole.  
Vi er igang med at lave et nyt udvalg, der overtager opgaven. 
I tæt samarbejde med forældrene indretter vi vores spisesituationer således, at alle børn kan være med. 
Nogle børn kan have det svært med egne eller andres madpakker, og disse udfordringer løses i 
samarbejde med forældrene, så alle kan få et hyggeligt og meningsfuldt måltid. 
 

 

Har alle børn i børnehaven adgang til frisk og koldt drikkevand hele dagen? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

 X     

 

Tilbyder børnehaven sund morgenmad, frokost og mellemmåltider? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

 X     

 

 

Fremmer I aktivt børnenes viden om sund mad? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

  X    
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Er er udfordringer med usund kost blandt børnene i børnehaven? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

    X  

 

Er der brug for at gøre en ekstra indsats omkring mad og måltider? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

    X  

 

Er der udfordringer med overvægt i børnehavens børnegruppe? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

    X  

 

Lederens beskrivelse af børnehaven med hensyn til arbejdet med børnenes mentale trivsel og sundhed: 

Alle børn er meget vigtige for os. Vi arbejder ud fra et grundtvig koldsk menneskesyn, der angiver, at det 
at være barn har værdi i sig selv. Det er derfor en stor del af børnehavens hverdag, at hvert enkelt barn 
har det godt og oplever sammenhæng i hverdagen. Ligesom det er vigtigt, at barnet oplever sig, som 
værdifuld for fællesskabet. 
I hverdagen forsøger vi at forebygge børn, der ikke trives, ved at skabe et så spændende, trygt, varieret 
og hyggeligt miljø som muligt. 
 
Da det er “små børn” er relationen mellem barnet og den voksne afgørende for det lille barns tryghed. 
Derfor er vi meget opmærksomme på, at alle børn har “gode” voksenrelationer. Vi arbejder jævnligt med 
relationscirklen for at kortlægge om alle børn har en tæt relation til en af de voksne. Desuden bruger vi 
god tid til at køre nye børn ind i børnehaven, så de lige fra starten oplever at være trygge og føler, at de 
kender de voksne. 
 
Observerer vi et barn, der er trist, tager vi omsorg om barnet med trøst, og hjælp til at få sat ord på det, 
der er svært. Vi hjælper barnet med en løsning. Er der et barn, der mistrives, taler vi med forældrene om, 
hvad vi i fællesskab kan gøre for, at barnet skal komme i trivsel igen. Vurderes det nødvendigt kontaktes 
ppr med henblik på et tværfagligt samarbejde om at bringe barnet i trivsel. (at finde en løsning.) 
 
Vurderer vi, at barnet har brug for ændringer i fht. den kost, de indtager, søvn, skærmvaner, sprog, 
omgangsformer eller andet, taler vi med forældrene om det, og forsøger at give dem inspiration ift. hvad 
de kan gøre.Udtrykker forældrene selv bekymringer eller usikkerhed omkring disse emner kommer vi 
med inspiration og vejledning, samt henviser til relevante fagpersoner. 
 

 

Har alle børn et fortroligt tillidsforhold til mindst en voksen? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

 X     
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Arbejder børnehaven målrettet med at forebygge mobning? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

 X     

 

Er der børn i børnehaven som ikke trives og/eller er udfordret på den mentale sundhed? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

   X   

 

Har personalet den nødvendige viden om forudsætningerne for børns trivsel og mentale sundhed? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

 X     

 

Lederens beskrivelse af børnehaven med hensyn til arbejdet med børnenes fysiske og motoriske udvikling: 

Børn mellem 3-6 år er i bevægelse, og det er også gennem denne de erfarer og udvikler sig, derfor er vi 
meget opmærksomme på denne del af barnets udvikling, både i de planlagte aktiviteter som i de 
børneinitierede lege. Feks. indgår bevægelse i vores sprogstimulering. Jo flere erfaringer barnet kan gøre 
sig sig omkring et emne eller en mestring, jo bedre forudsætning ser vi for udvikling. 
 
Vi arbejder målrettet med at være Stille og vild. 
Vi har hver dag ca 20-30 min stilletid, hvor vi lige falder lidt til ro. Det kan ske på flere måder, f.eks kan vi  
ligge med tæpper, høre en historie, og mærke kroppen slappe af. Af og til når vejret og forholdene 
tillader det, gør vi det ude. Stilletid kan også være et fodbad med meditationsmusik i baggrunden, yoga 
eller andet. Det vigtigste er, at vi lige falder lidt til ro, pulsen falder lidt, og vi er ikke “på”, vi interagerer 
ikke. Efter stilletid er nogle faldet i søvn. Andre er klar til leg med fornyet energi og overskud. 
Lige så vigtig er det, at kunne være vild. Det er sjovt at være vild. At mærke hvordan pulsen stiger, når 
man er vild… leg er ofte mere intensiv, når den bliver vild. Vi arbejder med at være vild, uden andre slår 
sig på en.  Børnene lærer at kapere at blive “fanget”, så robusthed bliver også en del af det. At være vild, 
kan også være at være fjollet… Vi vil også gerne, at de stille børn, tør være vilde. Det vilde kan være: 
brydekampe, fangelege, forhindringsbaner,  lege med “uhygge”, som feks. spøgelser” mm. 
Udover det fysiske og motoriske ved at arbejde med det stille/ vilde, opnår børnene desuden en 
forståelse for deres toneleje samt kropsbevidsthed. 
 
Vi er i en god proces omkring at videreudvikle på vores cykeldage, så de nu også indeholder lege som 
stopdans og cykelbaner med forskellige udfordringer. De børn, der mestrer cyklen godt, kommer med på 
små cykelture i området, hvor der trænes trafikregler. 
Vi har derfor i det forgangne år investeret i blandt andet kegler.  
 
Generelt arbejder vi hele tiden på, at børnene bliver mere selvhjulpne  i fht alder og udvikling, da det 
giver dem selvtillid og gør dem selvstændige. 
 
Læringsmiljøet er indrettet således, at der er forskellige muligheder for motorisk udfoldelse. Dette 
benyttes både i børnenes frie leg og i de pædagogiske aktiviteter. Vi har fokus på at alle børn udfordres 



 

10 

 

grovmotorisk på legepladsen, samt finmotorisk ved bla. at klippe med saks, lave perler (både på snor og 
plade), håndtere insekter mm. 
 

 

Stimulerer personalet alle dele af børnenes motoriske (grov-, fin- og sansemotorisk) og fysiske udvikling? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

 X     

 

Lederens beskrivelse af børnehaven med hensyn til børnenes naturlige seksuelle udvikling: 

Vi har ikke aktiviteter, hvor børns naturlige seksuelle udvikling er fokuspunkt. 
Når eller hvis et barn viser seksuel interesse, taler vi med barnet/børnene om det. Vi taler om, at det er 
helt naturligt, måske om at det kilder og om, hvordan det kan leges i børnehaven. Det kan ikke foregå 
alle steder, og vi vil gerne børnene beholder tøjet på. I samtaler med både enkelte børn og i 
børnegruppen tales om køn og krop og alle spørgsmål besvares med åben naturlighed svarende til 
barnets alder og udvikling. Vi taler med forældrene om børns naturlige seksuelle udvikling og 
nysgerrighed, og vejleder, samt støtter de forældre der kan opleve den naturlige opførsel som 
grænseoverskridende eller bekymrende. 
 

 

Har børnehaven taget stilling til, hvordan man bedst forholder sig til, og bedst støtter op om, barnets 

naturlige seksuelle udvikling på den aktuelle aldersgruppe? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

   X   

 

Er der udfordringer med at håndtere arbejdet med seksuel udvikling? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

     X 

 

Har personalet den nødvendige viden om, hvordan man bedst forholder sig til, og støtter op om, barnet i 

sin seksuelle udvikling på det aktuelle alderstrin? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

   X   

 

Lederens beskrivelse af børnehaven med hensyn til arbejdet med hygiejne: 

De grundigere håndvaske er næsten blevet en vane. 
Generelt er niveauet for rengøring både den almindelige rengøring og rengøring af legetøj, blevet højere 
end før corona. 
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Vi er opmærksomme på at lære børnene at vaske hænder efter toiletbesøg, efter man har pudset næse 
og før vi spiser. De børn der har brug for det, får hjælp med at vaske hænder, mens de største børn 
vejledes i at huske grundigheden ved håndvask.  
I børnehaven er beskidte lege velkomne og giver efterfølgende rig lejlighed for at tale om, og arbejde 
med hygiejne.  
De største børn deltager i rengøring efter måltiderne og lærer derved, hvad der skal til for at holde de 
fysiske omgivelser rene.  
 
Børnene deltager i oprydning og rengøring af legetøj og stuer, for på den måde at opleve et medansvar i 
forhold til at holde omgivelserne rene og indbydende. 
 

 

Har børnehaven formuleret hygiejnerutiner med henblik på at reducere sygdomme og infektioner? 

JA NEJ 

 X 

 

Har børnehavens personale den nødvendige viden om hygiejne (generel hygiejne, håndhygiejne og 

infektionshygiejne)? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

 X     

 

Inddrages forældre i gode håndhygiejnerutiner for børn og voksne, fx ved at tage emnet op på bestyrelses- 

og forældremøder eller arrangere temadage om emnet? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

 X     

 

Er der udfordringer med at opretholde god hygiejne i dagtilbuddet? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

     X 

 

Lederens beskrivelse af børnehaven med hensyn til håndtering af ophold i solen: 

Børnene er smurt ind i solcreme om morgenen, når de kommer i børnehaven. På de solrige dage smører 
vi dem ind igen, når vi har spist frokost.  
Vi opfordrer forældrene til at medbringe solhat.  
 
Vi er opmærksomme på, at de enkelte børn ikke leger timevis i direkte sol. 
 
Det meste af vores legeplads er skov, så vi har meget skygge. Børnene opfordres til at søge skygge, når 
solen bager andre steder på legepladsen. På særligt solrige dage planlægges aktiviteter på de 
skyggefulde pladser, på den måde trækker børnene naturligt i skygge. 
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Er børnehavens legeplads(er) indrettet solsikkert, så der er mulighed for skygge hele dagen? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

 X     

 

Har børnehavens personale kendskab til aktuel viden og anbefalinger om solbeskyttelse? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

 X     

 

Er der udfordringer i forhold til at beskytte børnene mod solen? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

     X 

 

Lederens beskrivelse af børnehaven med hensyn til alkohol: 

Vi har endnu ikke oplevet, at have situationer med alkohol involveret.  
Alkohol accepteres naturligvis ikke i børnehaven. 
Morten og Lise er igang med at udarbejde en alkoholpolitik.  
Som en del af APV’en er der på personalemøde gennemgået hvordan personalet forholder sig, hvis 
forældre møder meget berusede op i børnehaven. 
 

 

Har børnehaven udarbejdet en handleplan for alkohol, herunder opsporing og støtte til børn og familier 

med alkoholproblemer? 

JA NEJ 

 X 

 

Lederens beskrivelse af børnehaven med hensyn til magtanvendelse: 

Magtanvendelse er sidste mulighed, der må tages i brug, hvis barnet er til fare for andre eller sig selv. 
Bruges der magt, registreres det i henhold til loven i et magtanvendelsesskema.  
Vi forsøger at hjælpe børnene gennem “det svære” gennem dialog, forståelse og opbakning. 
 

 

 

Er der børn, som det i særligt omfang er nødvendigt at udøve magtanvendelse overfor? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

    X  

 



 

13 

 

Har personalet den nødvendige viden om retningslinjerne for magtanvendelse på dagtilbudsområdet? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

  X    

 

Er der behov for at gøre en ekstra indsats i forhold til at mindske magtanvendelsen i børnehaven? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

     X 

 

Fysiske rammer 

Lederens beskrivelse af børnehavens fysiske rammer: 

Børnehaven er en smuk arkitekttegnet bygning, som er bygget til at være børnehave. Rummene er store 
og lyse, da der er mange vinduer.Rummene er ikke traditionelt firkantede, hvilket giver rig mulighed for 
at indrette kroge, med forskellige læringsmiljøer. Det er ligeledes muligt for børnene at vælge et 
afskærmet område til en given leg, og herved lege uforstyrret. 
Vi har god plads, da vi har ca 30 børn, når vi er flest. ( en tidligere afd. leder har fortalt, huset engang 
rummede 52 børn). Dog er det upraktisk, garderoberne ikke ligger i forbindelse med toiletterne, da vi 
opholder os meget ude. 
Legepladsen og skoven er vi glade for, der er mange muligheder for leg, eksperimenter og fordybelse. 
Både børn og forældre deltager i indretning og løbende udvikling af de fysiske rammer og oplever på 
denne måde et stor tilhørsforhold til både lokalaer og legepladsen. 
 

 

Er forældrenes løbende tilkendegivelser af tilfredsheden med udendørsfaciliteterne tilfredsstillende? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

 X     

 

Er forældrenes løbende tilkendegivelser af tilfredsheden med indendørsfaciliteterne til ”tummel og leg” 

tilfredsstillende? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

  X    

 

Er forældrenes løbende tilkendegivelser af tilfredsheden med indendørsfaciliteterne til ”ro og fred” 

tilfredsstillende? 

Ved ikke I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 

 X     

 

Børneperspektiver, inklusion og læringsmiljøer 

Hvordan inddrager det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet børnenes perspektiv? 
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Vi ser og vurderer på vores læringsmiljøer ved at se på børnene. Hvordan leger de pågældende sted? 
Hvad er de optagede af? Hvordan kan vi gøre miljøet endnu bedre i fht legen? Skal det gøres vildere eller 
mere stille? Er der steder, hvor der slet ikke leges? Eller hvordan fungere overgangene på feks 
badeværelset? Vi forholder os jævnligt til hvert enkelt læringsrum ude og inde, i fht om noget skal/kan 
ændres. 
 
Vi prøver forskellige muligheder af, og der er således altid en bevægelse i gang et eller andet sted i 
børnehaven. 
Læringsmiljøerne justeres jævnligt i forhold til børnenes interesser, men også i forhold det tema eller 
fokusområde der arbejdes med, for på den måde at understøtte børnenes egen udforskning af emnet. 
Læringsrummene kan også være indrettet efter personalets ønske om at inspirere til leg og fantasi. 
Nogle gange går det godt, andre gange er børnene optagede af andet, og så må personalet hitte på 
noget nyt eller vente med deres ideer. 
 
I børnenes egne lege, hjælper vi med praktiske løsninger, eller inspirere legen til at blive dybere...det kan 
rent praktisk gøres på flere måder. Feks kan det gå ud på at bygge en stald til hestene i legen, men det 
kan også være viden om hvordan hestene så skal passes (de skal have græs, vand og hø, strigles, nusses 
og trænes mm). Børnenes egne producerede læringsmiljøer bliver således til en form for “pop-up-
læringsrum”, der kan blive stående en dag eller en måned, afhængig af, hvor lang tid børnene gerne vil 
lege legen videre. Så længe de ønsker det, er der nysgerrighed til temaer i legen, som er godt for barnet 
udvikling uanset om det handler om øve sociale, fysiske eller andre færdigheder, så er det en udvikling 
lige der, hvor barnet er. 
Det er vigtigt for læringsrummene, at de voksne skaber ro omkring dem, så børnene kan lege uden for 
mange forstyrrelser. 
 
I de voksenstyrede aktiviteter kan børnene få medbestemmelse, afhængigt af aktiviteten. Der er også 
aktiviteter som regellege, hvor vi øver os i at følge nogle på forhånd opsatte regler. Her er der ikke 
medindflydelse på regelsættet. 
 
I hverdagen er børnene meget bevidste om,  at vi vægter deres mening og interesser højt, og de ytrer 
deres ønsker til forskellige aktiviteter. Det kan være alt lige fra ansigtsmaling, gåtur i skoven, en 
sortskægs historie, abe sang på legepladsen eller en hyggestund på tæppet med en god bog. Personalet 
noterer ønskerne, hvis de ikke er mulige at leve op til i nuet, sørger vi efterfølgende for at de 
gennemføres, når der er mulighed for det. 
 

 

Hvordan tages der i det pædagogiske læringsmiljø højde for børn i udsatte positioner? 

På samme måde som over for de øvrige børn, blot med den viden vi har omkring pågældende barn. 
Måske skal der kun være 2 børn i legen. Vi støtter legen til ikke at blive mere kompliceret, end at det 
udsatte barn kan få en god oplevelse ud af legen.  
 
Vi taler løbende om, hvordan forskellige børn kan inkluderes i fællesskabet, når det ikke sker af sig selv. 
Sammen udformer vi et tiltag (en aktion). Af og til benytter vi skemaer, for at undersøge hvor ofte eller få 
gange  noget sker. Efter en uge eller to drøfter vi status, og om hvorvidt aktionen skal ændres, fortsætte 
eller stoppe. 
 
Ledelsen forsøger at italesætte og anerkende personalet gode initiativer og tanker. 
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Når en medarbejder har brug for hverdags- sparring, findes der tid til det, så medarbejderen har 
redskaber at gå videre med. 
Ledelsen sørger for at der skabes rum og tid til sparring mellem personalet, så gode og dårlige erfaring 
kan udveksles og der kan sparres i forhold til fremadrettede handlinger. 
 

 

Hvordan lykkedes I med at etablere et pædagogisk læringsmiljø hele dagen med fokus på både leg, 

planlagte vokseninitieret aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner? 

Vi vurdere jævnligt på de fysiske rammer ude og inde, og om de fungerer godt for børnenes leg. Gør de 
ikke det, ændrer vi dem. 
Vi støtter op om hinanden, sådan at når en kollega f eks er i gang med en aktivitet, kan denne 
gennemføres med mest mulig nærvær. Dette kan betyde, at ikke alle kan være med samtidig, eller at det 
meget urolige barn lige skal have brugt kroppen lidt, før det barn kan være med, eller måske have en 
pause med noget andet til det er klar til at indgå i aktiviteten.  
Vi er meget bevidste om overgangene, hvor der let opstår uro, når så mange børn er samlet. Da uro 
hurtigt “smitter”, kan det blive ret højlydt, og være meget utrygt for mange børn. Det ønsker vi ikke, og 
vi arbejder derfor meget på, at få skabt rolige/hyggeligere overgange, blandt andet ved at synge efter 
madpakker, hvor der også skal ryddes op, skiftes bleer mm.  
Da vi ikke er flere børn og voksne end vi er, kender vi hvert enkelt barn godt både i fht trivsel og 
udvikling, det er meget centralt i fht at kunne give barnet lige den støtte, som det har brug for. Det er 
ligeledes centralt i fht at støtte op om fællesskaberne i børnehaven, både i leg, planlagte vokseninitieret 
aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner. 
 
Vi bruger dagligt et pictogram til alle børn, så de er forberedte på, hvad de skal eller kan være med i. 
 
Vi er besvidste om at have et god arbejdsmiljø, da personalets trivsel også er afgørende for, at de er sig 
deres læringsrum bevidste. Med det menes, at vi som pædagogisk personale jo hele tiden udgør et 
læringsrum for barnet, hvor det er vigtigt vores respons på barnet er venligt og positivt mv. Derfor er det 
vigtigt, personalet har det godt på arbejdspladsen. 
 

 
 
 
Hvordan inddrager I lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børnene? 
 

Vi er på udflugter i lokalområdet hver uge. Derfor kender og bruger vi de lokale læringsrum som feks 
anlægget og havnen godt. 
Coronaen satte en stopper for andre planer vi havde i forhold til eksempelvis plejehjem. Vi håber, at 
kunne genoptage disse det kommende år. 
Vi dyrker det gode naboskab. Vi hilser og får en snak over hegnet med dem, der passerer børnehaven. 
Vores lokalmiljø er bevidste om børnehaven og tænker på os, når de har noget ekstra at tilbyde. Det kan 
være naboer der kommer med spande og jordbærkasser til krea, fagskolen der kommer og synger med 
os over hegnet, eller naboer der bare lige stikker hovedet ind og fortæller om noget særligt spændende 
de har set i området. 
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Hvordan sikrer I et læringsmiljø, der understøtter og udvider børnenes erfaringsverden, så alle børn kan og 
tør deltage i forskellige fællesskaber? 
 

Vi skaber et trygt miljø, hvor der er plads til at kunne deltage i takt med at det enkelte barn er klar. De 
børn, der har brug for en hånd til det, de får det. 
 
Rent praktisk betyder det, vi bruger meget tid på at tale om, hvordan vi er overfor hinanden, hvordan 
man er en god kammerat - hvad der gør os glade eller kede af det - hvad kan man gøre, hvis feks vennen 
ikke lytter. Vi arbejder jævnligt med materialet trin for trin. 
Vi gør også en indsats for, at børnene kender hinanden alle sammen. Vi øver at lytte til hinanden og 
huske hvad nogen fortæller, vi øver os også i at hele gruppen støtter dem, der kan have svært ved at 
fortælle foran mange andre. 
 

 
Hvordan understøtter ledelsen de pædagogiske medarbejderes arbejde med at inkludere børn i udsatte 
positioner i de almene fællesskaber? 
 

Gennem sparring såvel i hverdagen, som på personalemøder får vi, personale og ledelse, fundet nye 
mulige tiltag, vi kan afprøve i fht. at inkludere børn i udsatte positioner i de almene fællesskaber. Vi 
samarbejder også med forældrene om at finde frem til lige nøjagtig de ting, der er meningsfulde for 
deres barn, for derefter at kunne lave et forløb omkring netop dette i børnehaven. På den måde får også 
det udsatte barn mulighed for at brillere indenfor et emne, og vise de andre børn netop sine egne 
kompetencer. Generelt har vi i børnehaven fokus på, at vi alle er forskellige, og det er ok. Forskellighed 
gør vores hverdag spændende og bringer nye ideer på bordet, som man aldrig selv havde fundet på. 
 
Hvis denne opgave er større, end vi kan finde konstruktive tiltag til, søger vi rådgivning til dette ved PPR. 
 

 
 
Ordinært tilsyn i Struer Friskoles børnehave 

Tilsynsførendes anmærkninger og sammenfatning samt primære opfølgningspunkter til næste tilsynsbesøg: 

 

Struer Friskoles børnehave er en børnehave præget af pædagogisk høj faglighed, tryghed og nærvær i det 

relationelle arbejde med børnene, hvilket afspejler sig i glade børn, der virker til at trives og udvikles 

positivt. 

Børnehaven bærer præg af højt kvalificerede pædagoger samt en dygtig afdelingsleder, der har et godt og 

udviklende samarbejde med både medarbejdere og forældre. 

 

Både personale og ledelse er meget optaget af at skabe de bedste rammer for struktur i overgange for 

børnene, også i forhold til de små overgange, der foregår hver dag. Dette skaber en utrolig tryghed og 

forudsigelighed for børnene. 
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Struer Friskoles børnehave fremstår som trygt sted med høj faglighed og respekt for forskellighed. Der er 

en anerkendende tilgang til alle børn og fokus på børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse hele 

dagen. 

 

Børnehavens afdelingsleder og personale er i en god proces med implementeringen af den styrkede 

pædagogiske læreplan. Der er ikke en udfordring med at leve op til denne i praksis. Dog bemærkes det, at 

der bør skabes en styrket indsats i forhold til dokumentationsdelen af den styrkede læreplan herunder også 

evalueringsdelen. 

 

Ledelsen opfordres til at planlægge og gennemføre en proces omkring arbejdet med børns naturlige 

seksuelle udvikling ud fra et børneperspektiv med en samlet personaleflok. 

Denne proceskunne blandt andet blandt bestå af dialog omkring køn, retorikken i forhold til køn, nøgenhed 

og grænser i forhold til blufærdighed og resultere i et nedfældet fælles, professionelt tankesæt i forhold til 

pædagogisk håndtering af børns naturlige seksuelle udvikling. 

 

Slutteligt opfordres ledelsen til at sikre, at der formuleres og nedskrives hygiejnerutiner med henblik på at 

reducere sygdomme og infektioner.  

 

Opfølgningspunkter: 

• Arbejdet med den styrkede læreplan med fokus på dokumentationsdelen, herunder 
evalueringsdelen 

• Arbejdet med børns naturlige seksuelle udvikling ud fra et børneperspektiv og personalets viden i 
forhold til det set ud fra et bredt perspektiv hvor temaer kunne være mangfoldighed, forskellige 
familieformer mv. 

• Formulering af hygiejnerutiner med henblik på at reducere sygdomme og infektioner 
 
 


