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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 institution 

Dagtilbuddets navn:  Naturbørnehuset i Annisse 

Adresse: (alle matrikler) Helsingevej 4 

Dagtilbudsleder:  Pernille Hossy 

Daglig pædagogiske 
leder(e): 

 

Medarbejderrepræsentant: Pædagog i vuggestuen Helle Girotti 

Evt. repræsentant fra 

forældrebestyrelsen:  

Bestyrelsesformand Stine Munnicke 

Tilsynsbesøget gennemført 
dato: 

25/8-2020 

Tilsynsbesøget gennemført 
som anmeldt/uanmeldt: 

Anmeldt pædagogisk tilsyn 

Tilsynsførende:  Mie Stensgaard Hansen 

 

Børnegruppen  
Antal indskrevne børn i 
børnehave: 

36 børn 

Antal indskrevne børn i 
vuggestue:  

17 børn 
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Bemærkninger:  

 

Personaleforhold  
Personalenormering og 
fordeling mellem 
pædagoguddannede og ikke 

uddannede medarbejdere: 

Børnehaven:  

2 pædagoger på hhv. 37 t. og 30 t. 

2 PAU medhjælpere på hhv. 34 t. og 32 t. 

1 medhjælper på 35 t. 

 

Vuggestuen: 

2 pædagoger på 35 t. 

2 PAU medhjælpere 32 t. 

1 medhjælper på 35 t. 

Kompetenceudvikling, 
deltagelse i netværk:  

Personalet i vuggestuen har deltaget i et kursus omkring tilknytning og 
børnehavens personale skal afsted på det samme kursus til efteråret. 

Bemærkninger:  Det har været godt at alle var afsted til det samme, da det skaber et fælles 

sprog og en fælles forståelse. 

 

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  

Naturbørnehuset har en tilgang til børnene, der bygger på nysgerrighed på 
børnenes intentioner, dette ses ved at den voksne sætter sig på hug og får 
øjenkontakt og spørger ind til barnet. De voksne sætter ord på deres 
handlinger; ”må jeg hjælpe dig?”, ”hvad ville du vise mig?”, ”kan du vise mig 
hvad du mener?” Det giver en ro og giver barnet en fornemmelse af at den 
voksne er interesseret og gerne vil hjælpe. 

Børnene hjælper hinanden og de var interesserede i hinanden. Bl.a. sad flere 
børn og lavede perler og der var hyggelig småsnak omkring bordet; ”hvad 
laver du?”, ”det er en flot farve” og ”vil du række mig…?” 

Personalet har fokus på hverdagspædagogikken og automatisering af rutiner, 

da de oplever, at det giver børnene en ro og noget tryghed i at kende 
rutinerne og at de ved hvor de voksne er og hvad planen er. Dette gøres bl.a. 
ved hjælp af ord, men også anvisninger fra de voksne. Den voksne siger og  
viser at nu skal der ryddes op, ved at tage noget legetøj og lægge det på 
plads, dette opfanger vuggestuebørnene og gør det samme.  

Personalet er bevidste om at børn har brug for noget forskelligt og har fokus 
på at få børnene til at se hinandens og egne kompetencer; der sad en dreng 
alene bag ved skuret og han havde vendt en mooncar om og sad og slog på 
den med en pind. En voksen går hen til ham og siger, at det var en sjov lyd 

han fik ud af det. Hun hentede en spand fra sandkassen og sagde, hvad siger 
den her for en lyd? Dette så flere af børnene og de begyndte at hente ting til 
drengens ”orkester”, som startede en ny leg og den voksne kunne trække sig 
i baggrunden. 
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Allerede i vuggestuen er der fokus på tryghed og tilknytning gennem rutiner. 
Personalet i vuggestuen fortæller, at de gør meget ud af at indkøring af nye 
børn tager den tid det tager. Der var et barn på stuen, som var startet for to 

uger siden og for første gang spiste med. Den voksne som var primærvoksen 
på barnet, var opmærksom på at være tæt på og samtidig give plads og 

sætte ord på hvad hun gjorde og ikke forcere noget.  

Der er en ro i naturbørnehuset, selv ude på legepladsen, da de voksne er 
omkring børnene og formår at skabe små stationer, der giver en rolig 
stemning og indbyder til leg og fordybelse. 

 

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 

Naturbørnehuset er et hus, der bærer præg af at være et naturbørnehus, 
forstået på den måde, at der er tænkt over de indvendige kvadratmeter, men 
at det primært er de udendørs kvadratmeter, der bliver brugt.  

Stuerne er indrettet med udgangspunkt i børnenes behov, legetøj i øjenhøjde, 

billeder og plakater, der indbyder til samtale.  

I vuggestuen er bordene placeret tæt på det store vinduesparti, så børnene 
kan følge med i det der foregår udenfor, hvilket også indbyder til snak om 
farver, årstider o. lign. Der er billeder på væggen af børnene ved det 

pågældende bord, så børnene ved hvor de skal sidde. Det giver noget tryghed 
og genkendelighed. Ved siden af stuen, hvor der spises er der et legerum, 
dette rum blev åbnet, da de første børn var færdige med at spise og en 
voksen tog børnene med derind, så de resterende børn fik ro til at spise 
færdig. 

Garderoben er lys og afskærmningen mellem børnehave og vuggestue er et 
lavt hegn, så børnene kan se hinanden og det giver rummet luft og giver en 
god fornemmelse af at børnene har øje for hinanden på tværs af alder og 
stuer. 

Det samme gør sig gældende på legepladsen, hvor legepladserne også kun er 
adskilt af et lavt hegn og at børnene er velkomne på begge sider, dog har 
børnene under corona været adskilt. 

I naturbørnehuset er der tænkt over muligheden for at opdele børnene i 

mindre grupper, ikke kun p.gr.a. corona, da personalet har en oplevelse af at 
børnene trives i mindre grupper og alle bliver set og hørt. 

På børnehavens legeplads er bla. det gamle hønsehus blevet omdannet til et 
uderum, med borde og stole og også bålhytten, der ikke fungerede optimalt, 
er blevet indrettet til et uderum. Dette giver mulighed for flere forskellige 

aktiviteter på legepladsen, der indbyder til fordybelse og stillesiddende 
aktiviteter som tegne, perler, smykkeværksted, højtlæsning o.a. Legepladsen 
er indrettet med store træer og buske, der gør at disse uderum, ligger 
”skjult”, så der også er plads til løbeleg, gemmeleg og cykler uden at det 
forstyrrer. Det er en legeplads, der har små gemmesteder, bakker til 
motoriske udfordringer, sandkasser og legehuse. 

 

Leg og læring – aktiviteter i 
den pædagogiske hverdag  

• Legefællesskaber  
• Spontan og 

selvorganiseret leg 
• Rammesatte og 

pædagogiske 
legeaktiviteter  

• Læringsaktiviteter  
• Alsidigt, trygt og 

inddragende 

læringsmiljø 

 Aktiviteterne i naturbørnehuset er planlagt omkring et tema, f.eks. Høst, så 
er børnehavebørnene på besøg på Ramløse Mølle og se hvordan der laves 
mel, hos nogle biavlere og se honningen blive ”høstet” og vuggestuebørnene 
er på tur ud og kigge på mejetærskere og traktorer. Disse ture bliver så 
opfulgt af samtale, billeder og tegninger, da personalet er optagede af om 
børnene får det ud af det som personalet tænkte var målet.  

Der er fokus på at der skal være plads til både voksenstyrede og 
børneinitierede lege og personalet er opmærksomme på at alle børn er en del 
af et fællesskab. F.eks. gik et vuggestuebarn rundt og fejede lidt væk fra de 
andre, hvorefter den voksne gik over og begyndte at feje med, dette fik flere 
børn med og til sidst blev det til en leg, hvor de fløj på kostene.  

Så personalet er bevidste om at være deltagende i aktiviteterne og legene, 
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enten som aktive deltagere eller på sidelinien, klar til at give opbakning og 
gode råd. 

Den pædagogiske læreplan  
Hvornår har dagtilbuddet 
sidst udarbejdet en 
pædagogisk læreplan 

(måned, år): 

Den pædagogiske læreplan er udarbejdet i juni 2020. 

Etablering af 
evalueringskultur i 

dagtilbuddet:  

Der er fokus på evaluering og personalet arbejder efter SMTTE modellen. 
F.eks. lavede de et projekt omkring håndvask og håndhygiejne i forhold til 

corona og byggede det op omkring SMTTE modellen og det har helt tydeligt 
båret frugt. Personalet oplever det er en stor hjælp at arbejde så systematisk 
med deres projekter. 

Det pædagogiske 

læringsmiljø på tværs af de 

seks læreplanstemaer:  

Aktiviteterne planlægges med fokus på at alle læreplanstemaerne er til stede. 

Bemærkninger: Personalet er bevidst om at evalueringsdelen kan blive bedre og har fokus på 

at få det gjort. 

 

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

Alle børn sprogtestes. 

Der er 2 sprogansvarlige i huset, 1 i hver afdeling. 

Tilrettelæggelse af 
sprogstimulering i 

dagtilbuddet: 

Der er sproggrupper i både vuggestue og børnehave for de børn, der har brug 
for en  ekstra indsats. Disse grupper mødes 1 gang om ugen, hvor der 

arbejdes med sprogforståelse og udtale ved hjælp af rim og remser, 
forskellige spil med fokus på turtagning. 

Naturbørnehuset har sat ekstra fokus ind på sprogarbejdet, da det viste sig at 
det var et indsatsområde efter sidste års TOPI. Derfor er der iværksat flere 
indsatser omkring sprog. Personalet er blevet enige om, at det er vigtigt at 
give børnene tid og have fokus på turtagning og øjenkontakt. Det er blevet 
italesat, at det er okay, at f.eks. håndvask tager længere tid, da det er vigtigt 
for personalet at have børnene med hele vejen og lægge stier for barnet, ved 

at give færre og langsommere beskeder. 

Samarbejdet med logopæd. fungerer godt. 

Bemærkninger:  Der er fortsat fokus på at personalet sætter ord på deres egne og børnenes 
handlinger, hvilket styrker både sprog og sprogforståelse. 

 

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

 I naturbørnehuset har de en oplevelse af at deres rammer fungerer godt og 
de rummer de udsatte børn. De arbejder udfra det inkluderende børnesyn og 
det er vigtigt at alle børn er en del af fællesskabet. 

Den forebyggende 
konsultative indsats (FKI), 
den fremskudte 

Socialfaglige Indsats (FSI 
og Gribskovmodellen: 

Forum på tværs og det tværfaglige samarbejde fungerer godt. 

Der er sparring med psykologen en gang om måneden og det er personalet 
glade for og det giver gode redskaber. 
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Bemærkninger:  Der har været en del udskiftning af rådgivere, hvilket har været en 
udfordring. 

 

Samarbejde med forældre  
Forældresamarbejde: 

• Forældremøder 
• AULA/intra  
• forældrebestyrelsen 

Naturbørnehuset har en forældregruppe, der er meget engagerede og som 
bestyrelsesformanden udtrykker det; føler et stort ejerskab for institutionen. 

Forældrene modtager hvert uge et ugebrev, hvor ugens aktiviteter beskrives. 
Forældrene har indtryk af, at det er nemt at komme til personalet med både 
undren og råd. 

Forældrebestyrelsen er meget aktive og gør meget ud af at inddrage resten i 
forældregruppen i tiltag, f.eks. arbejdsdag og kostpolitik.  

Der er stor opbakning til forældremøder og sociale arrangementer i huset, 
bl.a. spiseaftener, bedsteforældredag, julefest og sommerfest. 

Intra er stadig en udfordring for alle forældre og der skal stadig mindes om, 
at det skal bruges. 

 

Bemærkninger: Bestyrelsesformanden er opmærksom på, at der skal være en balance mellem 
graden af indblanding. Det er fint at engagere sig, men at bestyrelsen holder 

sig ude af den pædagogiske hverdag. 

 

 

Samarbejde med skoler og 

lokalsamfund  
Samarbejde med skoler: 

• brobygningsmøder 
• overleveringspapirer  

Naturbørnehuset leverer børn til Bjørnehøjskolen, hvor der også er et fint 
samarbejde. Før corona, var skolegruppen på skolen hver torsdag, hvor 
børnene har et lokale og lærer at finde rundt på skolen, lege på legepladsen 
og blive trygge.  

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

Naturbørnehuset benytter sig af de tilbud der er i nærmiljøet. 

De bruger Møllen i Ramløse og de har et samarbejde med nogle lokale 
biavlere.  

De har en aftale med nogle lokale landmænd om at de gerne må gå tur ned 
til gården og se på landbrugsmakiner. 

Børnene plukker æbler i nogle forskellige haver, efter aftale, og disse æbler 

laver de til saft i institutionen. 

De går i kirke til julegudstjeneste og deltager i den lokale forenings julefest. 

Inden corona gik de store børnehavebørn til svømning hver tirsdag. 

Skolegruppen besøger spejderhytten i Helsinge, hvor der også er en årlig 
overnatning for skolegruppen. 

Bemærkninger:  Naturbørnehuset ligger i et lille samfund og de er bevidste om at benytte sig 
af de tilbud der er. 
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Tilsynsbesøgets vurderinger 
Anbefalinger på baggrund af 

tilsynsbesøget: 

Tilsynsbesøget vurderer Naturbørnehuset i Annisse som et velfungerende 

dagtilbud, der lever op til deres faglighed og mål om at være et 
naturbørnehus. 

Det anbefales at der fortsat arbejdes med at tænke uderummet ind i den 
pædagogiske hverdag, f.eks. ved at etablere en udendørs garderobe. 

Ved implementeringen af AULA anbefales det at udnytte det gode 
samarbejde og engagement i forældregruppen til at få alle forældre med i 
de digitale muligheder som bliver en realitet med AULA.  

Det anbefales, at Naturbørnehuset i samarbejde med Bjørnehøjskolen får 

etabeleret alternative brobygningstiltag, hvor der kan tages hensyn til en 
hverdag med retningslinjer ifm. corona.  

Henstillinger på baggrund af 
tilsynsbesøget: 

Konkrete aftaler/handlinger: 

Ingen henstillinger 

Opfølgning på tilsynsbesøget:   Almindelig kadence 

 

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet: (dato og navn) 

 26/8 2020 

Mie Stensgaard Hansen 

 

 

 

 

 

 


