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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: Privat integreret daginstitution  

 

Dagtilbuddets navn:  Gribskov naturbørnehus 

Adresse: (alle matrikler)  

Dagtilbudsleder:  Fine Schlichting 

Daglig pædagogiske 
leder(e): 

 

Medarbejderrepræsentant: Amanda Buch Arnesen, Katarina Kjeldgaard 

Evt. repræsentant fra 
forældrebestyrelsen:  

Christina Schmidt  

Tilsynsbesøget gennemført 
dato: 

18.11.2021 

Tilsynsbesøget gennemført 
som anmeldt/uanmeldt: 

Anmeldt 

Tilsynsførende:  Sara Wik 

  

 

Børnegruppen  
Antal indskrevne børn i 
børnehave: 

Aktuelt 42 (i gennemsnit er der 39,3) 
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Antal indskrevne børn i 
vuggestue:  

Aktuelt 20 (i gennemsnit 21,5) 

Bemærkninger:  

  

 

Personaleforhold  
Personalenormering og 
fordeling mellem 
pædagoguddannede og ikke 
uddannede medarbejdere: 

Pædagoger: 

4 på 37 timer 

2 på 33 timer 

1 på 32 timer 

Medhjælpere: 

4 på 37 timer 

1 på 31 timer 

1 på 30 timer 

1  pæd. assistent på 22 timer 

Kompetenceudvikling, 
deltagelse i netværk:  

I 2022 starter Gribskov Naturbørnehus op med læreplanskursus og et 
planlagt forløb med læreplaner. 

Der er fokus på førstehjælpskursus og sikkerhed. 

Gribskov Naturbørnehus har en naturprofil. De har derfor fokus på kurser der 
matcher profilen. De er medlem af De grønne spirer som bl.a. udbyder kurser 
som de benytter sig af. 

Bemærkninger:   

 

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  

Ved dagens tilsynsbesøg er hele børnehaven ude på legepladsen. Gribskov 
Naturbørnehus har en stor legeplads med mange muligheder for leg og 
fordybelse. Børnene leger i store og små grupper rundt omkring på 
legepladsen. Der observeres voksne der har fordelt sig over hele legepladsens 
område. Der er både voksne der er aktive med i legen og voksne der er 
tilgængelige og går lidt rundt. 

I en stor sandkasse midt på legepladsen er en gruppe på 10-12 børn i gang 
med at grave sammen med en voksen. Alle børn er udstyret med hver sin 
skovl. De er aktivt med i legen og fælles om at grave et stort dybt hul. Der er 
en voksen der leger sammen med børnene i sandkassen. En anden voksen 
sidder på kanten af sandkassen og taler med en mindre gruppe børn. Der er 
god stemning i børnegruppen, de synger og griner samtidig med de graver. 

Til dialogmødet beskriver medarbejderrepræsentanten hvordan man i 
Gribskov Naturbørnehus er delt op i flere forskellige fællesskaber. Der er det 
mindre fællesskab i hver enkel gruppe og det store fællesskab ude på 
legepladsen. Medarbejderrepræsentanten fortæller videre at det betyder 
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meget for børnene at være gruppeopdelt og øve sig i de mindre relationelle 
kontekster for derefter at komme ud i det store fællesskab på legepladsen.  

Det pædagogiske arbejde med fællesskab og relationer beskrives af lederen 
som værende en af de vigtigste opgaver og fokusområder i Gribskov 
Naturbørnehus. Igennem dette arbejde kommer de ind til deres 
kærneværdier,  som handler om at skabe plads til og accept af forskellighed. 
Alle børn i Gribskov Naturbørnehus skal opleve at være en betydningsfuld del 
af fællesskabet. Det pædagogiske arbejde med inklusion integreres i 
hverdagens rytme og gøremål. Børnene inddrages således i de praktiske 
opgaver som f.eks. at fodre og passe dyrene.  

I Gribskov Naturbørnehus arbejder de med kufferten fra Fri for Mobberi som 
en del af deres inklusion og antimobbestrategi. De bruger materialet særligt i 
samlinger til at tale med børnegruppen om følelser og det at være en god 
ven.  

Der er frokosttid i vuggestuen. På stuen med de mindste vuggestuebørn er 
der 7 børn og 2 voksne (en pædagog og en vikar) De voksne sidder ved hvert 
sit bord med en gruppe børn. Der er pizza på menuen. ”mmm, pizza” siger 
pædagogen. Flere af børnene er lidt skeptiske til maden. Pædagogen 
opfordrer vikaren til også at tage lidt mad og spise sammen med 
børnegruppen fordi børnene spejler sig i den voksne. 

På den anden stue i vuggestuen er de ældste vuggestuebørn. Der er 5 børn 
og 2 voksne. De sidder samlet rundt et bord og spiser frokost. De voksne er 
fordybet i samtale med børnene, taler anerkendende til dem og støtter 
børnegruppen i at give plads til at alle kan byde ind i samtalen. De har været 
på tur i løbet af formiddagen og taler med børnene om hvilke dyr de har set 
på turen. Børnene byder ind og fortæller om deres oplevelser. En af drengene 
har svært ved at bevare koncentrationen og kan ikke sidde ved bordet mere. 
Den voksne spørger om han vil hjælpe hende med at hente og dele ud klude. 
Det vil han gerne og de går sammen ud på badeværelset. 

I Gribskov Naturbørnehus er udgangspunktet at alle børn oplever en 
meningsfuld deltagelse i fællesskabet. Når personalet ser børn der har svært 
ved at være med, f.eks. ved måltidet eller rundt om bålet, så er man 
opmærksom på at de ikke bliver ekskluderet fra fællesskabet, men at de 
inkluderes ved af få en anden opgave. Der henvises til spisesituationen fra 
tidligere hvor den urolige dreng blev inkluderet ved at få opgaven med at dele 
klude ud : ”han bliver ikke den der går fra, men den der går ud og bliver en 
del af fællesskabet” forklarer medarbejderrepræsentanten. 

 

Det fysiske og inspirerende 
børnemiljø: 

• Støjniveau, 
indeklima, hygiejne, 
garderobe, legeplads 
mv.  

• Plads til fysisk 
udfoldelse og 
stilleaktiviteter mv. 

• Inspirerende og 
stimulerende 
indretning ude og 
inde 

Gribskov Naturbørnehus holder til i en ældre bygning som oprindeligt er 
bygget som skole. Det er tydeligt at huset ikke er formålsbygget, hvilket 
skaber nogle utraditionelle bevægelsesmønstre når man bevæger sig indenfor. 
Der er flere gennemgangsværelser. F.eks. skal man gå gennem vuggestuen 
eller et legerum når man skal til børnehaven. 

Vuggestuen er aldersopdelt. Der er to stuer hvor børnene er fra 0 til 2 år og 
en stue hvor børnene er fra 2 til 3 år. De to småbørnsstuer er placeret i den 
ene ende af huset og er ikke udsat for lige så mange forstyrrelser (grundet 
gennemgangsværelser) som den store vuggestuegruppe. Den store 
vuggestuegruppe holder til i et gennemgangsværelse hvor der er en foldedør 
ind til køkkenrummet, der er således en dør på hver sin side af stuen. Der 
observeres flere gange at personalet bruger stuen til gennemgang for at 
komme til og fra køkkenet. Vuggestuens stuer er store og der er højt til loftet. 
De bærer præg af at huset er formålsbygget som skole. 

Børnehaven er delt op i tre grupper/stuer når de er indenfor. Storegruppen 
holder til i køkkenrummet, som er børnehavens centrum. Rummet bliver 
omtalt som hjerterummet i daglig tale. Det kræver meget af storegruppen at 
være i dette rum, fordi det er det store gennemgangsrum i institutionen. Her 
går man ind og ud fra terrassen, man kan komme til hjerterummet fra de 
andre børnehavestuer og man kan tilgå hjerterummet fra vuggestuen. Det er 
et stort rum hvor halvdelen er indrettet som køkken hvor der er en fast kok 
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som står for dagens måltider. 

Køkkenet er organiseret sammen med storegruppen for at skabe en 
delagtiggørelse og fællesskab omkring hverdagens rutiner og gøremål. Foran 
den ene køkkenø er der placeret en lang forhøjning/trappe som børnene kan 
træde op på. På denne måde kan børnene være med i madlavningen. Der 
observeres ved dagens tilsyn at børnene kommer ind fra legepladsen og 
smager på maden og taler med kokken. 

Kokken er også pædagogisk uddannet og har fokus på at inkludere børnene i 
køkkenet. 

Madordningen er lige kommet tilbage for 14 dage siden, efter et års pause. 
Det er tydeligt at både voksne og børn er glade og spændte over den nye 
ordning. Der tales om det i hele huset, fra vuggestue til børnehave. Der er et 
naturligt fællesskab omkring måltidet og det at alle spiser og smager på den 
samme mad. 

Gribskov Naturbørnehus har en stor legeplads tilknyttet huset. Legepladsen 
har mange små kroge og forskellige områder og legemiljøer. Der er en stor 
sandkasse der ligger centralt på legepladsen. Ved dagens tilsyn fungerer 
sandkassen som det store samlingspunkt. Derudover er der en lille have med 
krydderurter, små bakker, tipier, bålsted, rutsjebane, gynger og et lille hus 
hvor der ved dagens tilsyn foregår en kreaaktivitet med ler. Der er geder der 
går frit rundt på legepladsen.  

Der er også en mindre legeplads på den anden side af huset som er mest for 
vuggestuen. Ved rundvisningen fortæller lederen at de har mange planer for 
hvordan de gerne vil udvikle legemiljøerne på vuggestuens legeplads. 

Tilsynet spørger ind til hvordan man sikrer sig at alle børn bliver set og 
inkluderet i fællesskabet på legepladsen, når den er så stor med så mange 
forskellige legeområder. Lederen fortæller at de er meget opmærksomme på 
at aftale indbyrdes hvilke roller de voksne har når de er ude på legepladsen. 
Nogle af de voksne har praktiske roller hvor de går rundt og hjælper børn der 
for eksempel skal på toilettet, skifte tøj etc. Andre har roller hvor man 
fordyber sig i leg og aktiviteter med børnene. Lederen fortæller at der altid er 
en skærpet opmærksomhed omkring hvor børnene opholder sig når de er på 
legepladsen. 

 

Leg og læring – aktiviteter i 
den pædagogiske hverdag  

• Legefællesskaber  
• Spontan og 

selvorganiseret leg 
• Rammesatte og 

pædagogiske 
legeaktiviteter  

• Læringsaktiviteter  
• Alsidigt, trygt og 

inddragende 
læringsmiljø 

I Gribskov Naturbørnehus har de et ugeskema som de tager udgangspunkt i 
med faste aktiviteter på bestemte dage (f.eks. kreadag, turdag, dyrepasdag). 

Dagen starter med en morgensamling som holdes indenfor. Samlingen er ofte 
bygget op omkring rim og remser. Personalet oplever at samlingen er en god 
måde at mødes på, det styrker børnefællesskabet med en daglig samling. 
Efter samling går de i gang med dagens aktiviteter som varer frem til frokost. 
Den nye madordning har skabt nogle nye rammer for måltidet og 
fællesskabet. Efter frokost er det puttetid for de mindste, de større børn har 
ofte lidt afslapning inden de går ud på legepladsen. 

Der observeres både spontan selvorganiseret aktivitet og rammesatte 
pædagogiske legeaktiviteter ved dagens tilsyn.  

Personalet fortæller hvordan de arbejder med at følge børnenes perspektiver. 
De vil gerne være fleksible ift. planlægning af aktiviteter og ture med henblik 
på hvad der rører sig i børnegruppen. For eksempel kan en turs formål ende 
med noget helt andet end hvad man i udgangspunktet havde planlagt, hvis 
man er opmærksom på hvad der interesserer børnene. 

Forældrerepræsentanten fortæller om institutionens køkkenhave. I 
køkkenhaven har de dyrket forskellige grønsager hvor børnene får viden om 
processen fra jord til bord.  

Lederen fortæller at hun er meget optaget af hvordan hun kan styrke den 
kultur som er grundlaget for Gribskov Naturbørnehus. Omdrejningspunktet 
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for Gribskov Naturbørnehus er ifølge lederen værdierne omkring fællesskabet 
og det at skabe noget sammen. I praksis styrker de fællesskabet ved at 
inddrage børnene i hverdagens gøremål som tidligere beskrevet. 

Gribskov Naturbørnehus har fået ny leder i 2021. 

Den pædagogiske læreplan  
Hvornår har dagtilbuddet 
sidst udarbejdet en 
pædagogisk læreplan 
(måned, år): 

Gribskov Naturbørnehus har ikke udarbejdet en skriftlig læreplan ud fra de 
nye styrkede læreplaner.  

Lederen forklarer at hun har haft fokus på at lære huset og personalegruppen 
at kende for derefter at kunne skabe de nødvendige processer ift. 
udarbejdelse af læreplanerne.  

Bestyrelsen er informeret og bakker op om at huset skal have ro til at lande i 
det nye lederskab.   

Etablering af 
evalueringskultur i 
dagtilbuddet:  

Der evalueres på personalemøder og stuemøder 

Det pædagogiske 
læringsmiljø på tværs af de 
seks læreplanstemaer:  

Dette punkt kan ikke beskrives når der ikke foreligger en pædagogisk 
læreplan. 

Bemærkninger: Der drøftes til mødet at der ifølge dagtilbudsloven skal foreligge en skriftlig 
pædagogisk læreplan. Dette kommer til at fremgå som en henstilling i 
tilsynsrapporten med en deadline for en skriftlig udarbejdet pædagogisk 
læreplan og et opfølgende tilsyn. 

 

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

Gribskov Naturbørnehus har et godt samarbejde med den tilknyttede logopæd 
der kommer fast i huset. De har en løbende dialog med logopæden der giver 
sparring ift. hvordan de kan arbejde med børn der har sproglige udfordringer. 

Børn med sproglige udfordringer sprogvurderes.  

Tilrettelæggelse af 
sprogstimulering i 
dagtilbuddet: 

I Gribskov Naturbørnehus har de en sproggruppe hvor de samler børn med 
sproglige udfordringer. Der er sprogansvarligt personale i vuggestuen og i 
børnehaven. 

Bemærkninger:   

 

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

I Gribskov Naturbørnehus er man opmærksom på hvilke rammer de tilbyder 
børn i udsatte positioner. Det er vigtigt at rammerne er tilpasset barnets 
behov, udvikling og trivsel. Der er fokus på at have et tæt samarbejde med 
forældre og eventuelle tværfaglige instanser omkring børn i udsatte 
positioner. Derudover er der opmærksomhed omkring dialog internt i 
personalegruppen for således at være opdateret på det enkelte barns aktuelle 
behov og udfordringer. 

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

Psykolog kommer hver 6. uge til sparring 

Der er et godt og etableret samarbejde med den tilknyttede logopæd. 

Der er samarbejdsmøder med fysioterapeut, ergoterapeut og 
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og Gribskovmodellen: sundhedsplejerske. 

Bemærkninger:   

 

Samarbejde med forældre  
Forældresamarbejde: 

• Forældremøder 
• AULA/intra  
• forældrebestyrelsen 

I Gribskov Naturbørnehus ønsker de at understøtte en kultur hvor der er et 
tæt samarbejde med forældrene. Det er vigtigt at forældrene oplever et åbent 
hus hvor man altid gerne må skrive eller ringe.  

De bruger famly som digital kommunikationsplatform med forældrene. 

Der er forældremøder og trivselssamtaler samt overleveringssamtaler hvis der 
er behov for det. 

Bemærkninger:  

 

 

Samarbejde med skoler og 
lokalsamfund  
Samarbejde med skoler: 

• brobygningsmøder 
• overleveringspapirer  

Børnene i Gribskov Naturbørnehus starter på flere forskellige skoler efter 
endt børnehavetid. En pædagog i storegruppen har tovholderfunktionen ift. 
brobygning og dialog med de relevante skoler. Der udarbejdes 
overleveringspapirer til skolerne af personalet i storegruppen. 

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

Der er en god kontakt og dialog med lokalsamfundet i Mårum. På deres ture 
ud af huset møder de ofte lokale bekendtskaber som skovfogeden, 
rideskolen, smeden etc. Børnene inviteres også ind i lokale beboeres haver 
for at samle mirabeller eller æbler om efteråret.  

Der er en opmærksomhed om at handle lokalt. 

Bemærkninger:   

 

 

Tilsynsbesøgets vurderinger 
Anbefalinger på baggrund af 
tilsynsbesøget: 

Gribskov Naturbørnehus er et dagtilbud med fokus på fællesskab og det 
gode børneliv. Dette kommer til udtryk i mange af hverdagens aktiviteter, 
både ved at observere børnenes leg og samspil på legepladsen eller snak og 
samvær omkring måltidet. Der observeres glade børn der er fordybet i leg 
og aktiviteter. Der observeres voksne der er i et anerkendende relationelt 
samspil med børnene som skaber gode rammer for trivsel og udvikling. 

Institutionen kan være udfordret ift. mange gennemgangsværelser og 
herunder forstyrrelser når man som gruppe er fordybet i aktivitet. Der 
observeres flere gange hvordan andre voksne går igennem vuggestuen 
mens de sidder og spiser rundt om bordet. Der anbefales at man kigger på 
rutinerne omkring gennemgangsværelserne for at skabe ro omkring måltid 
og aktiviteter. 

Gribskov Naturbørnehus havde ikke udarbejdet en pædagogisk handleplan 
ved tilsynsbesøget. Dette er drøftet på dialogmødet med lederen, 
formanden for bestyrelsen og medarbejderrepræsentanten. De er 
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indeforstået med at dette er lovpålagt og kommer til at fremgå som en 
henstilling i indeværende rapport.   

Henstillinger på baggrund af 
tilsynsbesøget: 

Konkrete aftaler/handlinger: 

Gribskov Naturbørnehus mangler at udarbejde den styrkede pædagogiske 
læreplan. Der er aftalt med ledelsen at denne skal udarbejdes hurtigst 
muligt.  

Opfølgning på tilsynsbesøget:   Der kommer opfølgning på tilsynsbesøget i løbet af august 2022, hvor der er 
aftalt at første skriftlige udkast af den styrkede pædagogiske læreplan skal 
være klar. 

 

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet: (dato og navn) 

Sara Wik, 19.11.2021 
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