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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: Selvejende integreret daginstitution 

Dagtilbuddets navn:  Sandslottet 

Adresse: (alle matrikler) Godhavnvej 3 A, 3220 Tisvildeleje 

Dagtilbudsleder:  Dagtilbudslederen er pt. sygemeldt og der er ansat en konstitueret 
dagtilbudsleder, Katja Lind. På tilsynsdagen har Katja Lind været i Sandslottet 
i 4 dage. 

Daglig pædagogiske 
leder(e): 

Souschefen var ikke tilstede (sygemeldt) 

Medarbejderrepræsentant: Cecilie Eiberg 

Evt. repræsentant fra 
forældrebestyrelsen:  

Peter Cordes 

Tilsynsbesøget gennemført 
dato: 

13. oktober 2022 

Tilsynsbesøget gennemført 
som anmeldt/uanmeldt: 

Anmeldt tilsyn 

Tilsynsførende:  Helle Kierstein 

 

Børnegruppen  
Antal indskrevne børn i 
børnehave: 

38 

Antal indskrevne børn i 
vuggestue:  

16 
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Bemærkninger: Sandslottet oplever pt. en del udmeldinger af børn. Det kan have 
sammenhæng med personalesituationen, herunder den uro med 
personaleudskiftninger som bestyrelsen nævner.  

 

Personaleforhold  
Personalenormering og 
fordeling mellem 
pædagoguddannede og ikke 
uddannede medarbejdere: 

5 pædagoger ansat på 37, 37, 35, 25 og 20 timer 

7 pædagogmedhjælpere ansat på 37, 37, 37, 30, 16, 12 og 8 timer 

Kompetenceudvikling, 
deltagelse i netværk:  

Alle har deltaget på intro med Tea Thyrre Sørensen og enkelte har været på 
yderligere Tea Thyrre Sørensen forløb. 

Alle har deltaget på Sprogklar kick-off og enkelte skal deltage på yderligere 
forløb. 

Personalet sendes løbende på kurser og lignende, når det ses relevant i 
praksis. 

Bemærkninger:  Forældrebestyrelsesrepræsentanten, som har været forælder i Sandslottet i 
nu fem år og en del af forældrebestyrelsen, fortæller at de sidste par år har 
været præget af en del personaleudskiftning. 

Personalerepræsentanten fortæller at de ikke har opnået et fælles sprog efter 
Tea Thyrre Sørensen forløbet, idet der har været personaleudskiftning, og at 
det dermed har været svært når kun få personer har været med i forløbet, at 
skabe et fælles sprog. 

 

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 tilsyn i Sandslottet ses forskellige samspil mellem børn og 
voksne. Det opleves at der ved aktiviteter rundt i mindre grupper, ses voksne 
som er rolige og nærværende. De voksne sidder sammen med børnene og er 
i dialog og samspil med børnene. Mens oplevelsen i skift og overgange bærer 
præg af manglende struktur og rutiner, og en fornemmelse af, at her er 
voksne der er nye sammen, og der er således ikke en klar retning for, hvem 
der gør hvad – således opleves at de voksne taber sensitivitet overfor at se 
og møde børnene og hvad de har brug for i overgangene. 

I vuggestuen ses voksne der italesætter børnenes behov og initiativer, og 
også sætter ord på hverdagen. Personalet fortæller, at de gør rigtig meget ud 
af at italesætte alt, for bl.a. at stimulere børnenes sproglige udvikling. 

I vuggestuen leger børnene på gulvet sammen med en voksen. Hun 
sætter ord på børnenes lege og intentioner. En dreng går og synger 
”traktor-traktor”. Den voksne kigger på drengen og spørger ”skal vi 
finde en traktor?”. Drengen nikker og de finder sammen traktoren 
frem. 

Her ses ligeledes voksne der anerkender og møder børnene følelsesmæssigt. 

En pige i børnehaven er lige blevet afleveret, det er svært at sige 
farvel til mor i dag. Den voksne ser at pigen er ked af det og sætter 
sig med pigen på skødet. Hun græder. Den voksne holder om hende 
og siger ”det er svært at sige farvel i dag”. De sidder et stykke tid i 
garderoben, og så er pigen klar til at komme med ind og lege. 

Her ses ligeledes en accept af forskellighed og forskellige behov fx ses et par 
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børn, som løber rundt og leger på en stue – den voksne ser og imødekommer 
børnenes behov. Hun siger til børnene at det er ok med løbelegen, men at de 
så skal trække ud i fællesrummet. 

Ved dagens tilsyn ses gode relationelle samspil børnene imellem. 

To drenge leger i et lille rum for sig selv. De er fordybede i en leg, 
hvor de hænger magneter på et skostativ af metal. De taler og laver 
aftaler for legen. Den ene dreng hænger magneter op – den anden 
”slår” magneterne ned igen. De gentager dette igen og igen, mens de 
griner. 

 

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 

Sandslottet er indenfor opdelt i 1 vuggestuegruppe og 2 børnehavegrupper – 
mellem disse grupper er køkkenet, et stort fællesrum og to små runde rum. I 
det ene rum er en 1. sal med plads til fordybelse for de største børn, og med 
udsigt over taget og legepladsen og i loftet en stjernehimmel. Det er lyse og 
venlige lokaler med mange små hyggekroge, og med god plads til leg og 
aktivitet. Vuggestuen har to grupperum og et puderum, så de kan fordele sig 
i løbet af dagen. I børnehaven er der tre grupperum og det store fællesrum. 
Fordelingen i flere rum medvirker til at støjniveauet er lavt. 

På væggene hænger billeder, tegninger og andet udsmykning nede i 
børnehøjde.  

Sandslottet har en stor legeplads. Fra garderoben er udgang til et stort 
overdækket gårdrum, med borde og bænke. Legepladsen går rundt om huset. 
Her er bakker, hoppepude, gynger, rutsjebane, bålhytte, højbede og små 
samlinger af træer. Vuggestuens legeplads er skærmet fra den øvrige 
legeplads med et lille hegn. Børnehavebørnene bruger også dette område, når 
vuggestuebørnene ikke 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 

Børnehavegrupperne deles to gange om ugen i aldersopdelte grupper på 
tværs af stuerne. I gruppen af 3-årige deltager ligeledes de største børn fra 
vuggestuen – her planlægges og arbejdes med læreplanstemaer. Aktiviteterne 
tilrettelægges med inddragelse af børnenes interesser. 

På dagens tilsyn er børnene ikke i de aldersinddelte grupper, men organiseret 
stuevis. Her ses primært selvvalgte og selvorganiserede lege – de voksne er 
tilgængelige ved aktiviteterne.  

Ved dagens tilsyn ses et medinddragende læringsmiljø, med plads til 
medbestemmelse fx ved formiddagssamlingen i den ene børnehavegruppe 
bliver børnene spurgt til, hvad de har lyst til at lave, og fordeler sig herefter i 
mindre grupper med udgangspunkt i børnenes interesser. Fx ses et 
inddragende læringsmiljø, hvor de voksne følger børnenes interesse for 
tidligere dages aktivitet med at lave figurer ved at folde papir. De sætter sig 
ned med materialer til rådighed og aktiviteten videreudvikles – det startede 
med foldede flip-flapper i papir, til nu kastestjerner og en kampvogn – 
børnene er meget fokuserede i aktiviteten.  

Her ses også hvordan de voksne igangsætter og inspirerer børnene til at 
videreudvikle på leg. Fx at lege med fantasien. 

På legepladsen er børnene i gang med forskellige lege. Inde mellem 
nogle træer er en voksen og tre børn i gang. De taler om Tronningen, 
som er en blanding mellem en trold og en dronning – hun er her i 
børnehaven og hun har lagt nogle spor som børnene kigger på. Den 
voksne fortæller mig at det startede med en lille fantasihistorie inde 
på stuen og denne er der løbende blevet bygget videre på i flere uger. 
Alt fra om man kan se Tronningen? Til hvilket tøj har hun mon på? 
Hvad kan hun? Børnene fantaserer og kommer med ideer og legen 
videreudvikles. 

Børnene er på vej ind fra legepladsen og jeg spørger en pige i børnehaven 
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hvordan det er at gå i Sandslottet: ”Det er sjovt og vi kan lave mange 
ting – men nogle gange er her også travlt”. 

I læringsmiljøet ved skift og overgange observeres voksne der tager sig af 
praktiske ting, hvilket medvirker til at fjerne blik og nærvær overfor børnene. 

Der observeres mere uro blandt børnene, hvilket kommer til udtryk i 
børnenes måder at blive mere kropslige urolige, mere højlydte og det virker 
til at børnene ikke ved hvad der forventes af dem og hvad de skal.   

Det er spisetid i Sandslottet. Børnene er kommet ind fra legepladsen, 
har vasket hænder og er klar. De voksne er i gang med at flytte børn i 
grupper, hjælpe børn med vådt tøj, hente rullebord, hente flere 
kopper osv. Imens sidder nogle børn klar ved bordene – andre børn 
har selvorganiseret sig med leg i hyggekrogen – nogle børn rejser sig 
igen fra bordet og begynder og lege. Der er uro og ventetid, før alle er 
klar til spisning. 

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

August 2020 

Etablering af 
evalueringskultur i 
dagtilbuddet:  

I Sandslottet er der i øjeblikket ingen struktureret evalueringskultur – 
personalerepræsentanten beskriver, at det kan være svært at strukturere en 
evalueringskultur, når ledelsen mangler til at gå forrest. 

I øjeblikket evalueres temaerne løbende mundtligt på stuemøder. 

Det pædagogiske 
læringsmiljø på tværs af de 
seks læreplanstemaer:  

Der arbejdes med temaer i hele huset, på tværs af læreplanstemaer, i 
aldersopdelte grupper. Temaerne er tilrettelagt af de voksne i den enkelte 
gruppe. Denne planlægning tager udgangspunkt i temaet og i hvordan de 
voksne medinddrager børnenes interesser og spor, for herigennem at skabe 
det bedste udgangspunkt for børnenes deltagelse i temaerne. 

Bemærkninger:  

 

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

I Sandslottet er der 1 sprogansvarlig pædagog, som laver sprogvurderinger 
på alle børn ved 3,4 og 5 år. 

 

Tilrettelæggelse af 
sprogstimulering i 
dagtilbuddet: 

Sprogvurderingerne bruges generelt i Sandslottet, til at tilpasse sproglige 
aktiviteter til børnene. Viser sprogvurderingen sproglige udfordringer hos et 
barn, samarbejdes der med stuepædagogen, og der tilrettelægges sproglige 
aktiviteter i små grupper, der stimulerer de specifikke udfordringer. 

Ved komplekse eller større sproglige udfordringer kontaktes talepædagogen. 
Der er også ind imellem samarbejde med sprogskolen. 

I Sandslottet har de generelt fokus på sprog. Særligt i vuggestuen, hvor de 
har fokus på at sætte ord på alt i hverdagen, for her igennem at arbejde med 
sproget. 

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

Personalet i Sandslottet har fokus på at inkludere alle børn. Hvis et barn fx er 
udfordret i de sociale relationer, så er den voksne i nærheden og hjælper 
barnet ind i fællesskabet. Dette gøres fx ved at den voksne italesætter 
barnets styrker og kompetencer overfor de andre børn, og dermed synliggør 
hvad barnet kan bidrage med i legen. 

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

I Sandslottet har de samarbejde med talepædagog, psykolog og 
fysioterapeut, som fast kommer i huset, for sparring. 

Sandslottet gør også brug af FKI og FSI 

Forældrerepræsentanten fortæller, at forældrene i Sandslottet føler, at 
personalet er opmærksomme og proaktive på det enkelte barns trivsel og 
udvikling. 

Bemærkninger:   

 

Samarbejde med forældre  
Forældresamarbejde: 

• Forældremøder 
• AULA/intra  
• forældrebestyrelsen 

Sandslottet tilbyder forældresamtaler ca. en gang årligt. Her drøftes barnets 
trivsel og udvikling og forældrene kan få gode råd og vejledning med hjem, til 
understøttelse af barnets udvikling. 

Der afholdes overgangssamtaler fra vuggestue til børnehave. Ligeledes 
tilbydes overgangssamtaler fra børnehave til skole. Her deltager forældre, 
skole og personale fra Sandslottet. 

Der afholdes forældremøder med tema fx PPR. Herudover afholdes også 
sociale arrangementer som spiseaftner. 

I Sandslottet bruges Aula aktivt til information. Her synliggøres og italesættes 
blandt andet arbejdet med læreplanstemaer. 

Forældrebestyrelsen er fuldt besat og forældrerepræsentanten oplever et godt 
samarbejde mellem bestyrelse og personale. Forældrerepræsentanten 
fortæller at der har været en del arbejde i forældrebestyrelsen i de seneste 
par år, grundet stor personaleudskiftning. 

Bemærkninger:  

 

Samarbejde med skoler og 
lokalsamfund  
Samarbejde med skoler: 

• brobygningsmøder 
• overleveringspapirer  

Sandslottet har primært samarbejde med Sankt Helene Skole afd. Tisvilde, 
hvortil størstedelen af børnene går til. De besøger skolen op mod skolestart, 
og får også besøg af skolen i Sandslottet fx er der læsedage, hvor skolebørn 
fra 4. klasse kommer og læser højt for de største børnehavebørn i små 
grupper. 

Sandslottet inviterer en gang om året ”gamle” børn tilbage i Sandslottet til 
julefrokost, sammen med deres klasse. 

Sandslottet besøger øvrige skoler, hvortil der er børn.  

Der afholdes ligeledes overleveringsmøder på børnene inden skolestart, her 
deltager forældrene, skolen og Sandslottet. 
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Inddragelse af lokalsamfund: 
(biblioteker, museer, 
erhvervsliv, idrætstilbud, 
ungdomsskolen/HUC mv.) 

Sandslottet inddrager og har et bredt samarbejde med lokalsamfundet. 

De tager på det lokale bibliotek og den lokale biograf og benytter området 
ved Sankt Helene Centret. Sandslottet bruger også biblioteket i Helsinge, 
hvor de blandt andet har været til ”sprog- fitness” og IT forløb for de største 
børnehavebørn. Sandslottet gør også brug af naturvejlederne og af 
musikskolen, der tilbyder musikforløb i institutionen. 

Bemærkninger:   

 

Tilsynsbesøgets vurderinger 
Anbefalinger på baggrund af 
tilsynsbesøget: 

Ved tilsynsbesøget observeres personale der møder børnene på en 
omsorgsfuld og anerkendende måde. 

Der opleves en god stemning omkring børnene i huset, men læringsmiljøet 
er også præget af uro i strukturer og rutiner i hverdagen. 

På baggrund af tilsynets observationer, anbefales det, at personalet i 
Sandslottet sætter fokus på overgange og rutiner i hverdagen. Det 
anbefales at arbejde på at skabe en struktur som er kendte af de voksne 
”hvem gør hvad”, for herigennem at skabe ro, struktur og genkendelighed 
for børnene. 

Det anbefales at Sandslottet arbejder med at skabe en evalueringskultur 
både på ledelsesniveau og personaleniveau, herunder at skabe en 
systematisk måde at evaluere elementerne i den pædagogiske læreplan på. 

Henstillinger på baggrund af 
tilsynsbesøget: 

Konkrete aftaler/handlinger: 

Der henstilles til at Sandslottets bestyrelsen har fokus på de mange 
personaleudskiftninger, herunder den indvirkning det har på læringsmiljøet. 

Den tilsynsførende på dagtilbudsområdet følger op på henstillingen omkring 
den 1. februar 2023. Her vil en status på personalesituationen være central. 

Opfølgning på tilsynsbesøget:   Omkring 1. februar 2023. 

Ut. har d. 6. februar 2023 bedt om en redegørelse for personalesituationen. 
Ut. har d. 9. februar 2023 modtaget denne redegørelse.  

Ut. vurderer at Sandslottet har imødekommet henstillingen. 

 

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet: (dato og navn) 

 17.11.2022 Helle Kierstein 
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