
 

 
Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg  
 

På baggrund af tilsynet har konsulenterne udarbejdet nedenstående sammenfatning. Tilsynet kan 

bl.a. indeholde opmærksomhedspunkter og henstillinger. Såfremt der gives en henstilling, skal 

lederen udarbejde en handleplan, der efterfølgende skal godkendes af Dagtilbudschefen. 

Institutionslederen er forpligtiget til at give en orientering om tilsynet og de eventuelle 

opmærksomhedspunkter og/eller henstillinger til forældrebestyrelsen. 

 

Dato for samtale 17.6.19 

Sags nr. 28.06.08-K09-10-19 

Institution (og enhed) Jelling Børnegård 

Leder Jannie K. Nygaard Jensen 

Souschef Kirsten Bak Andersen 

Pædagog Trine Frost Kristensen  

Forældrebestyrelsesrep. Formand Malene Kjær-Haunstrup Sørensen 

Tilsynskonsulenter Lene Vemmelund og Jette Hummel 

 

Samlet konklusion: 

 

Vi fører i Vejle kommune tilsyn med alle daginstitutioner. Vi har besøgt Jelling Børnegård to gange 

i forbindelse med tilsynet, hvor vi den første gang har observeret på deres pædagogiske praksis, ud 

fra hvad forskningen siger om højkvalitetsdagtilbud. Der er forud for tilsynet lavet en lege og 

læringsmiljøvurdering, hvor personalet har svaret på en række spørgsmål vedrørende lege og 

læringsmiljøet og arbejdet med læreplanen i institutionen.  

Ved andet besøg er der givet en tilbagemelding til ledelse, medarbejdere og 

forældrebestyrelsesformanden, på de observationer vi har foretaget og der har været en dialog ud fra 

dette.  

Jelling Børnegård er en integreret institution der ligger ”på landet” i Jelling by. Institutionen er 

spændende indrettet med buer i rummet samt bygget i kip i fællesrummet. Rummene har 

gennemsigtighed med ruder imellem og indretningen er inspireret af Reggio Emilia pædagogikken. 

Der arbejdes med funktionsopdelt rum og disse har forskellige funktioner, eksempelvis et rum med 

konstruktionslegetøj, et atelier mv. Rummene fungerer samtidig som base rum for børnegrupperne.  

 

  

 

Observation den 14.6.19: 

Vi observerer fra kl. 9.00 hvor børnene sidder ved flere borde, der er en summen og god snak ved 

bordene børn og voksne imellem. Vi oplever en struktureret vokseninitieret leg hvor den voksne er 

styrende.  Pædagogen vi følger er nærværende, engageret og guidende og hun sikrer derved, at alle 

børn er med i fællesskabet. Emnet er dyr som der tales om og der leges med dyr. Vi oplever et godt 

forløb hvor børnene bliver mødt med lydhørhed og der hele tiden er interaktion mellem børnene og 

den voksne.  Pædagogen er i børnehøjde og arbejder parallel med børnene i deres lege aktiviteter. 



Der inddrages bevægelse i samlingen og der er hver dag et lille Mindfullness forløb med børnene 

inden frokost.  

 

 

Læreplanen: 

Børnemiljøet og den pædagogiske refleksion omkring rummene er i fokus og der skal arbejdes med 

disse på kommende pædagogisk dag. Fokus er også på de fysiske læringsmiljøer.  

Institutionen er inspireret af Reggio Emilie tænkningen i forhold til rummenes indretning. 

Personalet er bevidste om, hvordan de understøtter børnenes udvikling og læring. Der skal arbejdes 

med læringsfeedback – en feedbackkultur og dermed kollegialt feedback på hinandens praksis. 

 

Evaluering i personalegruppen peger på, at der skal arbejdes målrettet med læreplanen. Der arbejdes 

udfra et fælles værdisæt omkring det gode børneliv og der er en koordineret forståelse af 

børnesynet, men dette skal sættes på dagsorden og ”nytænkes” også i forhold til nye medarbejdere. 

 

Den gode historie/fortælling og det at være med til at redefinere fortællingerne om børnene har en 

opmærksomhed i personalegruppen. 

 

Der arbejdes også med redskabet ICDP i den pædagogiske praksis. 

 

Institutionen vil gerne arbejde mere systematisk med evaluering og sikre de justeringer der skal til, i 

forhold til kommende indsatser. 

 

AKT funktionen er beskrevet men er ikke effektueret endnu grundet et lederskifte. 

 

Lederen har afholdt læringssamtaler med den enkelte pædagog og drøftet hvilke mål der skal være i 

fokus. Der skal efterfølgende laves en strategipil på de opmærksomheder og optagetheder der er 

fremkommet under læringsdagene. Emnet skal med på kommende pædagogisk dag. 

 

 

Sprog: 

Sproget inddrages i den pædagogiske praksis ved at arbejde med temauger/fokusuger, hvor børnene 

over en længere periode arbejder med forskellige ord. Der er tematiske forløb der understøtter 

børnenes kommunikative kompetencer. Personalet er optaget af, at understøtte sproget ved at tale 

langsomt og tydelig. Samt også, at børnene ikke taler grimt til hinanden og andre. Forældrene 

understøtter dette og er engageret i, at børnene har opmærksomhed på sprogbrugen. 

Personalegruppen er gode til at videndele omkring de enkelte børns sproglige og kommunikative 

udfordringer. Der laves 3 års sprogvurderinger på alle børn og sprogvurderinger ved 4 og 5 årige 

børn efter behov. Personalet overvejer om de skal anvende metoden ”Hit med lyden”. 

Sprogpædagogen er i gang med at udbrede dialogisk læsning noget mere i hele personalegruppen. 

Sprogpædagogen har visioner om at udarbejde en mappe med det sprogmateriale hun har til 

understøttelse af sprog indsatser. 

 

 

 

Forældresamarbejde:  

Forældrene oplever at der er skabt mere ro i huset efter der er iværksat Mindfullness og at det 

mærkes efterfølgende under frokosten at børnene er nede i aourasel. 



Der er i forældrebestyrelsen arbejdet meget med kommunikation og information forældregruppen 

og ledelsen imellem. At der skal være en synlighed og inddragelse af forældeperspektivet. 

Formanden udtaler, at der er sket meget godt i det sidste halve år. Det er vigtigt, at de gode historier 

kommer ud i forældregruppen. At personalet har fokus på at fortælle de gode oplevelser de har 

sammen med børnene. Der foregår en forventningsafstemning i forældrebestyrelsen omkring hvilke 

og hvor mange informationer der dagligt kan gives til de enkelte børns forældre. 

Omkring leg inddrages forældrene meget i, hvilken læring der er for børnene i forskellige lege og 

dermed er dette også med til at sikre at få ”Forældrene på banen”. 

 

 

 

 

Opmærksomhedspunkter: 

Der er ikke mange spor i rummet efter børnene. Der mangler visuelle kodninger i forhold til 

guidning af børnene eks. med billeder på stole og tilgængelighed i forhold til legesager.  

 

Jelling Børnegård arbejder Reggio Emilia inspireret. Dette træder ikke tydeligt frem for os, når vi 

træder ind i institutionen. Vi savner spor efter børnene og at den pædagogiske tanke bag Reggio 

Emilia træder tydeligt frem.  

 

Opmærksomhed på retorikken i de informationer der er på hjemmesiden og have fokus på det der 

tilbydes og som foregår som gode daglige indsatser. Skrive om de intentioner der er. 

Redigere og opdatere institutionens hjemmeside. 

 

 Fokus på selvhjulpenhed så børnene selv hælder vandet op ved spisning som et eksempel. Dette 

gøres forskelligt ved bordene.  

 

Have fokus på, at børnene inddrages mere i samlingen og er aktivt deltagende, ved at pædagogerne 

kobler sig på børnenes tanker og ideer.  

 

Den nye styrkede læreplan og de intentioner der ligger på institutionens hjemmeside skal 

indarbejdes i forhold til medejerskab i hele personalegruppen. 

AKT beskrivelsen og funktionsbeskrivelsen skal effektueres og indarbejdes i personalegruppen. 

Drøfte EVA´s materiale til selvevaluering som en mulighed til understøttelse af bevidst reflekteret 

pædagogisk praksis. 

 


