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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:  Tingbakkens Børnehuse 

Adresse: (alle matrikler) Esbønderup Børnehave, Kornbakken 12, 3230 Græsted 

Børnehuset Skovkanten, Esrum Hovedgade 21B, 3230 Græsted 

Dagtilbudsleder:  Thomas Bøg Lindvig 

Daglig pædagogiske 
leder(e): 

 

Medarbejderrepræsentant: Hanne, pædagog og TR for FOA 

Louise, pædagog 

Evt. repræsentant fra 
forældrebestyrelsen:  

Bestyrelsesformand Michala, som ikke deltog i mødet, men som jeg talte med 
under besøget.  

Tilsynsbesøget gennemført 
dato: 

15.og 16/6 2020 

Tilsynsbesøget gennemført 
som anmeldt/uanmeldt: 

Anmeldt tilsyn 

Tilsynsførende:  Mie Stensgaard Hansen 

 

Børnegruppen  
Antal indskrevne børn i 
børnehave: 

Esbønderup Børnehus: 23 børn 

Skovkanten: 19 børn 
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Antal indskrevne børn i 
vuggestue:  

Esbønderup Børnehus: 7 børn 

Skovkanten: 19 børn 

Bemærkninger: Børnehaven og vuggestuen i Skovkanten er fysisk adskilt. 

 

Personaleforhold  
Personalenormering og 
fordeling mellem 
pædagoguddannede og ikke 
uddannede medarbejdere: 

Esbønderup Børnehus: 

3 pædagoger på 37 t. Den ene pædagogstilling er pt. ledig og besættes efter 
sommerferien. 

2 medhjælpere på 37 t. og 1 på 36 t. 

Skovkantens Børnehave:  

1 pædagog på 20 t. 

2 medhjælpere på 37 t. og 1 på 29 t. 

Skovkantens vuggestue: 

2 pædagoger på 37 t. og 1 på 30 t. 

2 medhjælpere på hhv. 37 og 32 t. 

Kompetenceudvikling, 
deltagelse i netværk:  

Alle medarbejdere har deltaget i DGI kurser. 

Vuggestuens pædagoger har alle deltaget i kurset om Tilknytning.  

Der er uddannede praktikvejledere til at være praktikvejledere for studerende 
og 2 mere fra Skovkanten skal på uddannelsen til efteråret som led i faglig og 
personlig udvikling. 

En pædagog i Esbønderup er i gang med at tage en sprogvejleder 
uddannelse. 

Sprogansvarlige deltager i sprognetværk 

It ansvarlige deltager i IT netværk 

 

 

 

Bemærkninger:  Det er en prioritet i Tingbakkens Børnehuse, at personalet videreuddanner sig 
både fagligt og personligt. Der er flere medhjælpere, der har uddannet sig til 
pædagoger. Nye medhjælpere i faste stillinger opfordres til at videreuddanne 
sig. 

 

Pædagogisk læringsmiljø og 
inkluderende børnefællesskaber  
 

Relationer og samspil: 

• Samspillet mellem 

I Tingbakkens Børnehuse er der en god stemning, glade børn og nogle 
voksne, der er nærværende. Det ses ved, at de voksne sidder på gulvet, i 
sandkassen og er nysgerrige på børnenes intentioner. Aktiviteterne bærer 
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børn og voksne  
• Børnenes indbyrdes 

samspil  
• Plads til og accept af 

forskellighed  
• Inklusion og 

antimobbestrategi  

præg af at det er børnenes ideer. F.eks. blev der gravet efter ædelstene i 
sandkassen i Esbønderup, det gav anledning til snakke om størrelse, farver, 
hvor mon vi skal grave og hvor har vi lige gravet.  

I Skovkanten var der børn, der gerne ville male på legepladsen og hurtigt 
blev der fundet pensler og vand frem, hvorefter børnene ”malede” 
legehusene, hvilket åbnede for snakke om højt oppe, langt nede, 
arbejdsmænd og kunst. 

Der er fokus på opdeling af børnegruppen i mindre grupper, så alle børnene 
bliver set og hørt. Dette er ikke kun på grund af corona. 

I Esbønderup Børnehus blev børnehavebørnene delt op i 3 grupper og på 
legepladsen blev der lavet 3 legestationer, hvor de 3 grupper på skift fik 
prøvet alle aktiviteter. Et sted kunne børnene cykle og lægge puslespil, det 
andet sted kunne børnene male og det sidste sted kunne børnene grave efter 
ædelstene. Dette gav de voksne en mulighed for at nå omkring alle børnene 
og skabe nærvær.  

Generelt for Tingbakkens Børnehuse er der børn i trivsel, børn, der hjalp 
hinanden og store børn, der hjalp de mindre børn. De voksne hjalp børnene 
med at løse konflikter med at sætte ord på børnenes følelser og handlinger, 
f.eks. ”Kan du se han blev ked af det, da du tog skovlen? Hvad kunne man 
gøre i stedet for?” ”Jeg hjælper dig lige”. 

Børnene havde gang i mange gode lege og opsøgte de voksne, når der var 
behov. De voksne var placeret på legepladsen, så der var opsyn, overblik og 
tilgængelighed. 

I både vuggestue og børnehave bliver der holdt samling i løbet af dagen. 
Fælles for disse samlinger var en stemning af fællesskab og fordybelse, fra 
både børn og voksne. I samlingerne var der tænkt piktogrammer og 
konkreter ind i forhold til sange og snak om dag, dato, årstider og det der 
måtte fylde for børnene på det pågældende tidspunkt. F.eks. blev en snak om 
at børnene skulle sidde i skrædderstilling til en fortælling om hvorfor det 
hedder skrædderstilling. Det gav børnene en historie og en forklaring, der 
blev bundet op på noget fysisk. 

Under måltidet var der ro og de voksne var opmærksomme på at samtale 
med børnene om maden, farver, smage og hvem, der henter. De voksne var 
opmærksomme på at sidde ned samtidig med børnene og havde god 
øjenkontakt med børnene undervejs. 

Der arbejdes med Fri for Mobberi til samlingerne og i hverdagen. 

 

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 

 Tingbakkens 3 Børnehuse har mange kvadratmeter at gøre godt med og 
medarbejderne er gode til at bruge kvadratmeterne, så de opfylder de behov, 
der er i børnegruppen, både indendørs og udendørs.  

De tre matrikler er forskellige, da Esbønderup Børnehus er bygget som 
institution og Skovkanten er to ældre villaer, der ikke oprindeligt var bygget 
som institution. 

Fælles for alle matrikler er dog, at der er fokus på et inspirerende 
læringsmiljø. Der er billeder og plakater, der indbyder til samtale. Bl.a. var 
der i Skovkantens vuggestue klistret billeder på gulvet, det gør at billederne 
skaber rum for leg og læring for børn i alle aldre og størrelser. 

Institutionerne har fokus på at indretningen indbyder til forskellige aktiviteter, 
hvor, der både er plads til fordybelse og fysisk udfoldelse. Der er motorikrum, 
hvor der kan tumles og mindre rum, hvor der kan leges konstruktionslege. 

Rummene er lyse og der er fokus på glade farver og børnenes kreationer 
pynter på vægge og i vindueskarme. 

Legepladserne er indrettet, så der både er gemmesteder og masser af plads 
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til forskellige aktiviteter. 

 

Leg og læring – aktiviteter i 
den pædagogiske hverdag  

• Legefællesskaber  
• Spontan og 

selvorganiseret leg 
• Rammesatte og 

pædagogiske 
legeaktiviteter  

• Læringsaktiviteter  
• Alsidigt, trygt og 

inddragende 
læringsmiljø 

 Aktiviteterne er en blanding af voksenstyrede aktiviteter og aktiviteter hvor 
børnene selv finder på indholdet. De voksne er tydelige omkring rammerne og 
indenfor de rammer kan børnene navigere.  

I Skovkanten er børnehavens lokaler opdelt i aktivitetsstationer, f.eks. er alle 
de kreative materialer er samlet et sted og igangværende projekter, kan 
efterlades til næste dag. Ligeledes er der et konstruktionsrum med klodser og 
lego. Dog er det stadig de voksne, der deler børnene op og sætter rammerne 
for aktiviteterne. 

Det er tydeligt at de kreative kreationer, der hænger rundt omkring i 
institutionerne, er lavet sammen med børnene og af børnene. Der er fokus på 
former, farver og kreationer, der indbyder til samtale, f.eks. sommerfugle, 
blomster og fantasifigurer. 

Leg og læring er tænkt ind i både indretning og aktiviteter, f.eks. 
hjemmelavede vindmøller, der sidder i hegnet, farver, årstider og vind. 
Billeder af børnene på bænkene i garderoberne, så de kan genkende sig selv, 
deres plads og de bogstaver, der er i deres navn. Puslespil, nærvær, snak om 
former og fornemmelse af rumlig intelligens. I vuggestuen i Esbønderup er 
der sat tavler op på væggene udenfor, hvor børnene tegnede med kridt, det 
indbyder til samtale om farver, konsistensen af kridt, det kan børstes af og 
man kan tegne på fliserne også. 

Personalet har fokus på at læring foregår hele dagen fra børnene kommer til 
de går hjem. Måden personalet møder børnene på og har fokus på børnenes 
forskellige behov og kompetencer. 

Skovkantens børnehave og vuggestue er placeret på to forskellige matrikler, 
derfor åbner de to huse fælles i børnehaven, så børnene og forældrene lærer 
personalet og børnehaven at kende. Ydermere er der fokus på at de to huse 
går på besøg hos hinanden, når det er muligt. 

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

Læreplansarbejdet er i gang og personalet har været på en fælles arbejdsdag, 
hvor der blev arbejdet med det pædagogiske grundlag.  

 

Etablering af 
evalueringskultur i 
dagtilbuddet:  

Medarbejderne arbejder med evaluering på deres personalemøder og i 
hverdagen, hvor de øver sig i at være nysgerrige på egen og andres praksis. 

Det pædagogiske 
læringsmiljø på tværs af de 
seks læreplanstemaer:  

Der bliver arbejdet med projekter, hvor alle 6 læreplanstemaer kommer i spil. 

F.eks. natur, hvor der klippes og klistres, ture ud af huset, sange og rim om 
dyr og bevægelseslege, der har med natur at gøre. 

Bemærkninger: Tingbakkens Børnehuse har fået udsættelse på aflevering, så d. 1/9 er 
læreplanen klar. 

 

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

Alle børn sprogvurderes og udfra disse vurderinger laves der handleplaner i 
form af relevante aktiviteter og evt. kontakt til logopæd. 

Tilrettelæggelse af Der er fokus på sprogarbejdet. Der arbejdes med rim og remser, dialogisk 
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sprogstimulering i 
dagtilbuddet: 

læsning, sprogkufferter og spil med børnene.  

Alle disse tiltag understøttes af konkreter og billeder, der skaber 
sammenhæng mellem ord og betydning. F.eks. en mariehøne, der bliver sendt 
rundt mellem børnene, mens der synges ”Mariehønen Evigglad”. 

I Esbønderup Vuggestue var der hængt billeder op af f.eks. en lastbil og så 
stod der ”Lastbil” på både dansk og et andet sprog, da de har en dreng der er 
tosproget. Dette er en hjælp til både drengen, personalet og forældrene. 

Bemærkninger:  Tingbakkens Børnehuse har fokus på sprog og sprogforståelse. 

 

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

 Personalet har fokus på at fremhæve børnenes kompetencer og ressourcer, 
så der er plads til alle børn og deres forskelligheder. Dette gøres ved at 
italesætte børnenes evner og invitere andre børn ind. 

Målinger fra Hjernen og Hjertet bruges også i indsatsen. 

Personalet er opmærksomme på at sætte tidligt ind allerede i vuggestuen og 
benytte sig af de muligheder der er. 

Personalet forsøger at have en god, faglig og tæt dialog med de familier, der 
har brug for noget ekstra opmærksomhed. 

De har fokus på at være åbne omkring barnets udfordringer og sparring i 
forhold til forældrene, så forældrene er med i hele processen. 

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

Forum på Tværs bliver brugt og personalet har en positiv oplevelse af dette. 

Der er en oplevelse af at der kan være lang vej til hjælpen, f.eks. psykologer, 
fysioterapeuter. 

Bemærkninger:  Personalet har fokus på tidlig indsats og god kommunikation fra vuggestue til 
børnehave. 

 

Samarbejde med forældre  
Forældresamarbejde: 

• Forældremøder 
• AULA/intra  
• forældrebestyrelsen 

Intra fungerer ikke optimalt hos alle forældre. 

Bestyrelsesformanden giver udtryk for, at der er et godt samarbejde med 
personalet. Bestyrelsen er opmærksomme på at de skal blive bedre til at 
bruge de muligheder de har i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesmedlemmerne 
er bevidste om at de skal blive bedre til at være opsøgende i forældregruppen 
efter emner, der kunne have interesse. 

Personalet synes forældresamarbejdet fungerer godt. 

 

Bemærkninger: Alle forældre skal med på Intra. 
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Samarbejde med skoler og 
lokalsamfund  
Samarbejde med skoler: 

• brobygningsmøder 
• overleveringspapirer  

Tingbakkens Børnehuse har et godt og velfungerende samarbejde med den 
lokale skole, Tingbakken Skole. 

Der planlægges i samarbejde med skolen et årshjul med fælles aktiviteter, 
hvor både de kommende skolebørn besøger FO, men også hvor FO kommer 
på besøg i børnehaven.  

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

Naturvejlederen bliver brugt til de aktiviteter han indbyder til, f.eks. 
dyrejagt i skoven, snitte nisser til jul. Han kan også bookes til besøg ved 
vandet, hvor han fortæller om livet i vandet. 

Der er et årligt besøg i kirken til juletid og præsten har haft besøg af de 
kommende skolebørn til nogle temaer om f.eks. ”himmel” og ”vand”. 

Børnene går Lucia på det lokale plejehjem Toftebo, hvor de også tager på 
besøg og bager og synger med de ældre. 

Bemærkninger:  Der er et ønske om samarbejde med Tegners museum og Esrum Kloster. 

 

 

Tilsynsbesøgets vurderinger 
Anbefalinger på baggrund af 
tilsynsbesøget: 

Tilsynsbesøget vurderer at Tingbakkens Børnehuse er et velfungerende 
dagtilbud, hvor personalet har fokus på det brede læringsmiljø og hvor der 
er plads til leg og udvikling af det enkelte barn. 

Personalet har blik for børnenes forskelligheder og kompetencer og der er 
plads til alle, både voksne og børn. 

Både børn, forældre og personale giver udtryk for at de trives i dagtilbuddet 
og det afspejles i tilsynsbesøgets observationer. 

På baggrund af tilsynsbesøget anbefales det at personalet er 
opmærksomme på at voksen snak ikke kommer til at foregå henover 
hovedet på børnene på f.eks. legepladsen. 

Personalet bør i et udviklingsperspektiv også være opmærksomme på 
hvordan de tænker deltagelseskriterier ind i deres samlinger med børnene.   

Henstillinger på baggrund af 
tilsynsbesøget: 

Konkrete aftaler/handlinger: 

Ingen henstillinger 

Opfølgning på tilsynsbesøget:   Almindelig kadence 

 

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet: (dato og navn) 

 26/6 2020 af Mie Stensgaard Hansen 
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