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Indledning 
Gribskov Kommune fører tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Det 

indebærer også tilsyn med, at den pædagogiske praksis lever op til dagtilbudslovens 

formålsbestemmelser og til de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastlagt på 

området.  

I Gribskov Kommune er tilsynet med til at understøtte udviklingen af dagtilbud af høj kvalitet. Det 

pædagogiske tilsyn bidrager til en tæt dialog om dagtilbuddets opgaveløsning og skaber indsigt og 

viden til dagtilbuddet, samarbejdspartnere og omverden. Tilsynet er derfor et vigtigt redskab til at 

udvikle den pædagogiske praksis. Tilsynet består bl.a. af observationer af øjebliksbilleder i den 

pædagogiske praksis, hvor uddrag af observationerne dokumenteres i tilsynsrapporten. 

 

Det pædagogiske tilsyn i Gribskov Kommune bygger på åbenhed, tillid og dialog. Det 

indebærer bl.a., at alle anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg dokumenteres skriftligt i 

tilsynsrapporter, som er tilgængelige på Gribskov Kommunes hjemmeside.  

 

I Gribskov Kommune ligger ansvaret for gennemførelsen af tilsynet hos centerchefen på 

dagtilbudsområdet. Tilsynet understøttes i praksis af sekretariatet på dagtilbudsområdet samt 

lederen af dagplejen og dagplejekonsulenterne. 

 

Tilsynsbesøg 
Dagtilbudstype: Integreret dagtilbud 

Dagtilbuddets navn:  Troldehøjen 

Adresse: (alle matrikler) Skovgårdsvej 36 

Dagtilbudsleder:  Jette Kongsgaard  

Daglig pædagogiske 
leder(e): 

Trine Erlangs Sørensen 

Medarbejderrepræsentant:  

Evt. repræsentant fra 

forældrebestyrelsen:  

 

Tilsynsbesøget gennemført 
dato: 

1/9-2020 

Tilsynsbesøget gennemført 
som anmeldt/uanmeldt: 

Anmeldt tilsyn 

Tilsynsførende:  Mie Stensgaard Hansen 

 

Børnegruppen  
Antal indskrevne børn i 
børnehave: 

53 børn 

Antal indskrevne børn i 
vuggestue:  

28 børn 
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Bemærkninger: Ingen bemærkninger 

 

Personaleforhold  
Personalenormering og 
fordeling mellem 
pædagoguddannede og ikke 

uddannede medarbejdere: 

Børnehaven: 

6 pædagoger på hhv. 37. 32 og 30 t. 

5 medhjælpere på hhv. 37, 32, 30 og 28 t. 

Vuggestuen: 

6 pædagoger på hhv. 34, 32 og 30 t. 

Kompetenceudvikling, 
deltagelse i netværk:  

Vuggestuen har deltaget i det fælles kursus omkring Tidlig Tilknytning og 
børnehavens personale skal afsted på samme kursus i efteråret. 

Bemærkninger:  Troldehøjen sender deres personale på kursus i det omfang det giver mening i 
forhold til de pædagogiske udfordringer de møder. F.eks. oplevede 
institutionen en stigning i skilsmissebørn og sendte derfor nogle 
medarbejdere afsted på kursus i dette emne, så medarbejderne var i stand til 
at yde den korrekte pædagogiske hjælp til disse børn. 

Troldehøjen har prioriteret at ansætte udelukkende pædagoger i vuggestuen. 
Ifølge Troldehøjen er denne prioritering valgt bl.a. med afsæt i 
Gribskovmodellens tilgang omkring tidlig opsporing, indsats og fokus på tidlig 
tilknytning.  

 

Pædagogisk læringsmiljø og 

inkluderende børnefællesskaber  
 

Relationer og samspil: 

• Samspillet mellem 
børn og voksne  

• Børnenes indbyrdes 
samspil  

• Plads til og accept af 
forskellighed  

• Inklusion og 
antimobbestrategi  

Medarbejderne i Troldehøjen møder børnene med positive forventninger. Det 
mærkes og ses bl.a. på måden de voksne taler til børnene, hvordan børnene 
taler indbyrdes og hvordan børnene er sammen.  

Medarbejderne er nysgerrige på børnenes intentioner og stiller åbne 
spørgsmål til børnenes forslag. F.eks. ”Vil du vise mig hvad du skal bruge den 
til” eller ”Det ser spændende ud, hvad laver I?” 

Denne måde at opfordre til dialog, smitter af på den måde børnene er 
sammen indbyrdes. De hjælper hinanden og ser at forslag til lege bliver lyttet 
til og mødt med interesse. 

De voksne opfordrer børnene til at søge hjælp hos hinanden, hvilket gør at 

børnene får øje på hinandens forskellige kompetencer og disse kompetencer 
bliver italesat og giver alle børn en følelse af at være gode til noget og at 
være en del af et fællesskab. 

De voksne er nærværende og er bevidste om deres rolle som forbilleder.  

 

Det fysiske og inspirerende 
børnemiljø: 

• Støjniveau, 
indeklima, hygiejne, 

garderobe, legeplads 

Troldehøjen har tænkt hele barnets sanseapparat ind i deres indretning, både 
ude og inde. Der er mulighed for fordybelse, f.eks. et legorum og flere 
dukkekroge, og der er mulighed for kreative aktiviteter, f.eks. fri adgang til 
papir, tusser, perler o. lign. I det store fællesrum er der plads til fysisk 
udfoldelse, hulebygning, konstruktionsleg og et klatrestativ, der indbyder til 
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mv.  
• Plads til fysisk 

udfoldelse og 

stilleaktiviteter mv. 
• Inspirerende og 

stimulerende 
indretning ude og 
inde 

bevægelseslege. 

På børnehavens legeplads ses det samme mønster, der er karusseller, 
trampoliner, bakker og god plads til løbe-og bevægelseslege, men også små 

kroge, pileflethytter og mulighed for fordybelse. 

I vuggestuen er legepladsen ligeledes indrettet med mulighed for mange 
aktiviteter og opdeling af børnene i mindre grupper. Der er gynger, plads til 
scooter kørsel, alderssvarende klatrestativ og en sandkasse, der indbyder til 

leg. 

Indretningen bærer præg af at der er tænkt over at skabe flere rum i det 
store rum, og at disse rum er indrettet ud fra børnenes behov. Der er billeder 
og plakater i glade farver, der hænger så også børnene kan se dem. Der 

hænger meget børnekunst på væggene, som det er tydeligt at børnene selv 
har været med til at hænge op, det giver institutionen et hyggeligt og 
hjemligt udtryk. 

I vuggestuen hænger der plakater og tavler, der indbyder til dialog og 
sprogforståelse, f.eks. i legekøkkenet var der store tavler med billeder af 

forskellige madvarer, der inspirerer til både samtale og leg; ”Hvad har du 
lavet? Er det kød eller brød?” 

Der er billeder af det enkelte barn på deres stol, hvilket giver barnet en 
fornemmelse af at høre til og øver genkendelsen. 

Troldehøjen har fokus på at bruge alle deres lokaler, så børnene bliver opdelt i 
mindre grupper og der kan tilbydes flere forskellige aktiviteter samtidig, f.eks. 
yoga, lego, spil og klippe/klistre. 

Umiddelbart kan det virke kaotisk at der er så mange lokaler i brug og at der 
er gang i mange ting samtidig, dog er oplevelsen at børnene godt kan 
navigere i det, da rammen er tydelig og at børnene ved, hvor de voksne er. 
Det giver børnene en oplevelse af at blive mødt med tillid og en tro på, at de 
godt kan. De største børnehavebørn kan også være et par stykker ”alene” på 
legepladsen, så de med små skridt vænner sig til skolelivet. 

 

Leg og læring – aktiviteter i 
den pædagogiske hverdag  

• Legefællesskaber  
• Spontan og 

selvorganiseret leg 
• Rammesatte og 

pædagogiske 
legeaktiviteter  

• Læringsaktiviteter  
• Alsidigt, trygt og 

inddragende 
læringsmiljø 

 Troldehøjen har en tydelig struktur i deres hverdag, der er nogle rammer og 
indenfor disse rammer er der plads til mange forskellige pædagogiske 
aktiviteter. Medarbejderne har fokus på at tilbyde forskellige aktiviteter til 
børnene, der udspringer af børnenes interesser og kompetencer. 
Medarbejderne er nysgerrige på hvad der rører sig i børnene og forsøger at 
tilpasse de pædagogiske aktiviteter til dette, inden for de udstukne rammer. 

F.eks. var der planlagt yoga for de største børn, men det blev vurderet at de 
havde mere brug for nogle løbelege udenfor. 

Børnene er gode til at navigere i de forskellige tilbud og de voksne er tydelige 
omkring hvilke aktiviteter der er og hvor de voksne er. 

Børnehaven har to ugentlige turdage, og institutionen råder over både to biler 
med plads til 5 børn i hver bil og 2 Christianiacykler. Dette gør at de kan 

komme vidt omkring og det benytter de sig af. 

I vuggestuen er der fokus på at børnene bliver tilbudt alsidige pædagogiske 
aktiviteter, f.eks. gåture, cykelture, leg på stuen, med fokus på opdeling og 
mindre grupper. 

I børnehaven er der samling hver dag inden frokost, dette har de valgt at 

gøre, da børnene på denne måde ikke afbrydes i deres aktiviteter mere end 
højst nødvendigt. Inden corona havde de også afslapning efter frokost, så alle 
børn fik en halv times ro og det er savnet af både voksne og børn. 

I vuggestuen er der samling hver formiddag, hvor der bliver sunget, snakket 

om vind og vejr og spist lidt frugt. 

Personalet i Troldehøjen opfordrer børnene på en anerkendende måde til at 
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blive selvhjulpne, f.eks. ved anvisninger og opmuntring, ”Jeg vil gerne vise 
dig hvor det skal hen”, ”Vil du selv prøve med gaflen” og ”Det tror jeg godt du 
kan”. 

Den pædagogiske læreplan  
Hvornår har dagtilbuddet 
sidst udarbejdet en 

pædagogisk læreplan 
(måned, år): 

Juni 2020 

Etablering af 

evalueringskultur i 
dagtilbuddet:  

Der er fokus på evaluering og på at evalueringen skal give mening og være et 

levende dokument og ikke bare et papir, der ligger i skuffen.  

Det pædagogiske 
læringsmiljø på tværs af de 

seks læreplanstemaer:  

Alle seks læreplanstemaer tænkes ind i de pædagogiske aktiviteter og 
projekter, der tilbydes. 

Bemærkninger: Der arbejdes løbende på læreplansarbejdet. 

 

Sprogvurderinger og sprogstimulering  
Sprogvurdering af 3-årige 
børn med sproglige 
udfordringer:  

Der er 3 sprogansvarlige, inkl. en tosprogsansvarlig i Troldehøjen. 

Disse sørger for at give relevant information videre og udfører sprogtest. 

Tilrettelæggelse af 
sprogstimulering i 
dagtilbuddet: 

I Troldehøjen er der øget fokus på sprogarbejdet, især omkring de tosprogede 
børn. Alle medarbejdere har et ansvar for at sætte fokus på sprog, 
sprogforståelse og inddragelse af sproget. Dette gør de ved at være 
opmærksomme på, at sætte ord på handlinger og følelser. 

Der er piktogrammer på stuerne, så børnene selv kan følge med i dagens 

program. 

Bemærkninger:  Troldehøjen har et godt samarbejde med kommunens tosprogspædagog. 

 

Børn i udsatte positioner  
Det pædagogiske 
læringsmiljø og børn i 
udsatte positioner. 

 Troldehøjens medarbejdere arbejder ud fra at alle børn skal være en del af et 
fællesskab og fokuserer på børnenes kompetencer og derigennem styrke 
deres selvværd. Personalet er opmærksomme på at have et godt og tæt 
samarbejde med familierne. De har bl.a. haft arrangementer, Troldeværket, 
med sundhedsplejerske, logopæd og lign. hvor forældrene kunne komme og 
stille spørgsmål. 

Den forebyggende 
konsultative indsats (FKI), 
den fremskudte 
Socialfaglige Indsats (FSI 

og Gribskovmodellen: 

Det tværfaglige samarbejde fungerer godt i Troldehøjen.  

Forum på tværs fungerer også godt og bliver brugt. 

Bemærkninger:  Der er et ønske om at få sat Troldeværket i gang igen. 
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Samarbejde med forældre  
Forældresamarbejde: 

• Forældremøder 
• AULA/intra  
• forældrebestyrelsen 

Der er et godt samarbejde med forældrene. Der er god opbakning til 

forældremøder og forældrene har tillid til at personalet gør det de skal. 

Bestyrelsen er på banen når det gælder, men ikke synlig i hverdagen. 
Dagtilbudslederen informerer bestyrelsen, når der er behov. 

Intra bliver brugt af både personale og forældre. 

Bemærkninger: Medarbejderne kan indimellem savne lidt spørgsmål om de pædagogiske 
aktiviteter fra forældrene og samtidig ser personalet det også som en 
tillidserklæring fra forældrene. 

 

 

Samarbejde med skoler og 

lokalsamfund  
Samarbejde med skoler: 

• brobygningsmøder 
• overleveringspapirer  

Troldehøjen afleverer børn til ml. 4 og 8 forskellige skoler, derfor er det ikke 

muligt at have et kontinuerligt samarbejde med alle skoler. De besøger 
skolerne i det omfang, det er muligt. 

Inddragelse af lokalsamfund: 
(biblioteker, museer, 
erhvervsliv, idrætstilbud, 
ungdomsskolen/HUC mv.) 

Troldehøjen bruger biblioteket og går Lucia hos naboen, Ahornparken, der er 
et bosted for udviklingshæmmede, til stor glæde for alle. 

1 gang årligt laver børnene i Troldehøjen Gode Gerninger, f.eks. samle 

affald, samle æbler, bager kager, som de sælger og giver pengene til 
velgørende formål. 

Børn og personale er glade for at bruge den omkringliggende natur. 

Bemærkninger:  Troldehøjen ligger lidt for sig selv, så det kan være en udfordring at bruge 
lokalområdet mere end de gør. 

 

 

Tilsynsbesøgets vurderinger 
Anbefalinger på baggrund af 
tilsynsbesøget: 

Tilsynsbesøget vurderer Troldehøjen til at være et velfungerende dagtilbud, 
hvor der er mulighed og plads til at tænke og omsætte tanker og ideer ind i 
den pædagogiske hverdag. 

Det anbefales at personalet og ledelsen fortsat skal have fokus på om alle 

børn og medarbejdere er med i de omstillinger og forandringer, der sker i 
Troldehøjen. Her tænkes der på omlægning af stuer og ny brug af stuer til 
pædagogiske aktiviteter. 

Det anbefales at Troldehøjen i tråd med det pædagogiske grundlag i 

læreplanen har fokus på børneperspektivet, når der planlægges og 
tilrettelægges aktiviteter i institutionen.  

Henstillinger på baggrund af 

tilsynsbesøget: 

Konkrete aftaler/handlinger: 

Ingen henstillinger. 

Opfølgning på tilsynsbesøget:   Almindelig kadence 
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Tilsynsrapporten er 
udarbejdet: (dato og navn) 

 3/9-2020 

Mie Stensgaard Hansen 

 

 

 

 

 

 


