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Anmeldt pædagogisk tilsyn 

 
Rundvisning af 
Dagtilbuddet 

 
Efter aftale med Skolelederen Finn blev tilsynet afholdt med 
repræsentanter af pædagoger, da afdelingslederen er rejst. 
 
Da jeg ankom, var børnene ude at lege. Det var lidt svært at finde 
institutionens indgang, men Jane fortæller at de har muret den gamle 
indgang til, og de påtænker at dekorere denne mur med skilt til 
Frihaven og dens indgang. 
 
Jeg bliver vist rundt inde i huset som består af en stue- og 1. sal. I 
stueetagen var der flere små rum, køkken og 2 garderober. Hvert rum 
har en læringsfunktion og samtidig har de indrettet nogle af rummene 
med borde der gør, at børnene og 1 voksen spiser i små grupper.  
 
Frihaven har netop afsluttet læringsprojektet ”Krible Krable” der har 
været synlig i æstetikken, fortæller forælderen derfor er der lidt bart, 
dog er næste projekt ”halloween” ved at tage form i deres æstetik. 
Derudover ser jeg deres kufferter der bruges til læring, der er indrettet 
sofa med bøger, køkken/dukkerum, konstruktionsrum og puderum. 
Læringsmiljøerne står overskuelige og ryddelige i børnehøjde. Vi fik 
en dialog omkring brugen af puderummet, hvor Frihaven har deres 
retningslinjer for brugen, og de synes den fungerer fint. 
 
Derudover havde de en dokumentationstavle til forældrene, hvor 
deres detailplan er tilgængelig. I sidste rum lå der ca. 3 børn og sov. 
Frihaven fortæller, at de er ved at sætte 1. sal i stand og der skal 
indrettes soverum øverst.  
 
Op til 1. sal er en tømrer ved at lave ny trappe, da den gamle var 
meget stejl. Denne trappe der mangler færdiggørelse af gelænder, er 
med store trappetrin og fin hældning til at børn kan gå op med en 
voksen når de skal sove. Jane fortæller at der vil være voksensyn når 
det bliver effektueret, da jeg gør opmærksom på sikkerheden. 
Derudover skal der være personalerum, mødelokale mm. 
 
Da jeg kommer ud på legepladsen er nogle børn i gang med at hjælpe 
hinanden med at gynge i hængekøjerne. De voksne har positioneret 
sig på legepladsen og der er en god stemthed.  
 

 
Opfølgning, her i 
blandt 
handleplaner jf. 
anbefalinger eller 
henstillinger fra 

 
Ingen bemærkninger. 



 

sidste tilsyn. 
 
 
Sikkerhed 
 
Gennemgang af 
legeplads 
 

 
Legepladsen består af 2 dele, der er den indhegnede med diverse 
legeredskaber og udfordringer. Dernæst er der låge til et stort areal 
der ikke er indhegnet. I dette område forefindes bål, overdækket hus, 
skov mm.  
 
Siden sidst har Frihaven fået revet de redskaber ned der ikke 
overholdte dansk standard for legepladssikkerhed. Dernæst har de 
fået ny gynge, balancebom, hængekøjer mm der er opsat af et 
legepladsfirma. Dermed er redskaberne af dansk standard.  
 
Pædagogerne fortæller at de har regler for anvendelse af bålet og de 
fornemmer at børnene kender dem. Jeg anbefaler at dette bliver 
skrevet ned i en sikkerhedspolitik eller retningslinjer for sikkerhed, så 
forældre, personale og nyansatte kender dem. Derudover fortæller de, 
at sandet i kassen skiftes 1 gang årligt på forældredagen, hvor 
forælderen fortæller at arbejdsdage kun bliver brugt til forfaldent 
arbejde.  Samtidig snakkede vi om sikring af legepladsen hver dag, 
hvor de fortæller at der er en medarbejder om morgenen der tjekker 
legepladsen for efterladenskaber eller ødelagte dele. Jeg anbefaler at 
have dette systematiseret og indføre en logbog, hvor der bliver noteret 
vedr. tjekket. 
 
Fremadrettet har Frihaven igangsat udvikling af legepladsaktiviteter. 
De vil lave voksenstyrede kasser der blandt andet kan indeholde kridt, 
sjippetove, bolde mm. Dernæst fortæller pædagogerne, at de også 
kan have aktiviteter med save, hvor børnene er med til at save i træer 
eller lign. Jeg fornemmer en personalegruppe der reflekterer over 
deres læring med børnene. 
 
Der har været brandtilsyn i forbindelse med åbningen af Frihaven for 
ca. 1½ år siden. Derudover snakkede vi om vigtigheden af, at have 
sikring på alle vinduer og specielt på 1. sal. De rum jeg blev 
præsenteret for i rundvisning var der sikring på vinduerne. Dernæst 
aftalte vi, at Frihaven ville få afskærmning på komfur, da de bruger 
køkkenet til smør selv ca. 1 gang månedligt og ved bagning af boller 
som sker ofte. 
 

Sundhed og 
hygiejne 
 
Gennemgang af 
sundhed og 
hygiejne 

Frihaven har gjort brug af kommunens tilbud, hvor 
sundhedsplejersken kommer på hygiejnebesøg. Det var et godt 
besøg, og de fik snakket bleskiftning, brugen af sprit og rengøring af 
sengetøj. Frihaven sørger for, at hvert barn har sit eget håndklæde.  
 
Jeg ser en institution der har et rent og pænt miljø for børn og 
personale. Der forefindes et gennemgangsrum med 2 toiletter, der kun 
bruges til børn der er på legepladsen. Derudover er der et primært 
badeværelse til børnene. 
 
Frihaven tilbyder morgenmad og eftermiddagsfrugt. Børnene har selv 
madpakke med. Køkkenet er ikke godkendt til at lave mad, men 
Frihaven overholder fødevarestyrelsens retningslinjer for ” fødevare 
aktiviteter under bagatelgrænsen”. 

   



 

Det pædagogiske 
arbejde 
 
Gennemgang af det 
pædagogiske 
arbejde jf. struktur, 
organisering og 
planlægning. 

Frihaven er en forholdsvis ny privat institution der udvikler sit 
pædagogiske arbejde løbende. Pædagogen Mette kommer fra anden 
kommune med pædagogiske arbejdsredskaber som Frihaven gør 
brug af med udgangspunkt i deres pædagogiske læreplan der blev 
godkendt ved opstart.  
 
Frihaven har udarbejdet et læringsgrundlag, hvor de 6 
læreplanstemaer er uddybet. Samtidig har de defineret hvorledes de 
arbejder med børn i udsatte positioner. Dernæst har de lavet en 
detaljeret gennemgang af deres hverdag med eksempler, hvorledes 
de inddrager de 6 læreplanstemaer. Endvidere har de defineret 
hvorledes de arbejder med sprogvurdering af de 3 årige, plan for 
brobygning med skoler og dokumentation. 
 
Som skrevet tidligere har Frihaven arbejdet med læreplanstemaerne 
Natur og naturfænomener og emnet var ”krible krable”. De har 
projekter af 2-3 måneders varighed. Jeg kan se, at der er arbejdet 
med alle læreplanstemaer det sidste år. Vi fik en debat om, hvorledes 
de vælger disse emner og hvordan børnene inddrages, da det er 
vigtigt at følge børns spor og undersøge hvad barnet ved i forvejen. 
Frihaven fortalte, at ved projektet omhandlende cirkus, blev der brugt 
spørgsmål til børnene ved samlingerne, for at finde ud af hvad 
børnene vidste. Derudover fik vi en snak om forskellen på lærings- og 
erkendelsesmål, hvor Frihaven har stort fokus på, hvad børnene skal 
lære. Dette er fint formuleret og relevant for aldersgruppen. I snakken 
reflekterede Jane over, om det var en ide at lave detailplaner for hver 
gruppe af børn, da de har delt børnene op i 2 grupper 3-4½ år og 4½-
5 årige. Dette vil jeg anbefale, da Frihaven kan blive mere konkret i 
deres lærings- og erkendelsesmål ift. alder.  
 
Forælderen fortæller, at det er tydeligt hvad børnene lærer, at det er 
engageret pædagoger, børnene lærer noget, der er god information af 
læreplansarbejdet, og hun lærer selv noget. Alt i alt er der stort 
ejerskab til læringsgrundlaget i Frihaven.  
 
Frihaven fortæller, at de evaluerer ca. hvert ½ år deres 
læreplansarbejde. Jeg nævnte, at hvert 2. år i lige år skal vi have 
evaluering af de pædagogiske læreplaner, og det vil blive i 2016. 
 
Derudover fortæller Frihaven hvorledes der arbejdes med brobygning 
til skolerne. De har et godt samarbejde med de kommunale 
institutioner, hvor Jane fortæller om et konkret brobygningseksempel 
til kommunal skole. Ydermere fortæller Mette hvorledes de arbejder 
med læring der skal gøre børnene parate til skolen. Dette 
pædagogiske arbejde er en løbende proces over hele 
børnehavetiden. Pædagogerne fortæller også deres ritualer (kultur) 
når børnene skal starte på Møn friskole, der er en del af 
samarbejdet/ledelse med Frihaven. 
 
Frihaven har på nuværende tidspunkt ikke sprogvurderet nogen børn, 
da de har brugt en del tid til at finde samarbejdspartnere der kunne 
hjælpe dem frem til materialerne. Dette er lykkedes nu vha. 
kommunens sprogkoordinator Cecilie. Dermed er de klar til at gå i 
gang. Jeg anbefaler at sprogvurdere alle 3 årige og 5 årige, med fokus 
på det receptive talesprog. Endvidere har EVA undersøgt, at ca. 



 

halvdelen af 0. klasses børnene har sproglige vanskeligheder. Dog 
siger dagtilbudsloven, at man som institution skal sprogvurdere, hvis 
der er en formodning om vanskeligheder. 
 
I forhold til børn i udsatte positioner gennemgås fokusbørn på 
personalemøder med mulig henblik på en handleplan. Skoleleder er i 
gang med at undersøge samarbejdet med PPR-F ift. fremtidigt 
arbejde med børn i udsatte positioner. Derudover bruger de en cirkel, 
hvor de ser hvorledes relationen er med hvert enkelt barn, så alle børn 
får en god og sund relation til de voksne. Frihaven arbejder også med 
inkluderende miljøer ved at dele børnene op i mindre grupper og få 
skabt gode relationer, lave voksenstyrede aktiviteter som er nævnt 
tidligere og være foran legen. Pædagogerne var gode til at give 
eksempler på dette. 
 
Ifølge Dagtilbudsloven § 7 skal institutioner arbejde med det fysiske, 
psykiske og æstetiske børnemiljø. Dette skal fremgå af den 
pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, 
bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Jane og Mette 
fortæller at det ikke er blevet sendt til kommunen, men de vil i 
samarbejde med skolelederen udarbejde dette. Jeg aftaler med 
Frihaven, at dette sendes til undertegnet senest i udgangen af 2014. 
 

 
Forældre- 
samarbejde 
 
Gennemgang af 
forældre-
samarbejde. 

 
Der er et godt samarbejde med forældrene. Repræsentanten er 
begejstret for det pædagogiske arbejde personalet præsterer. Alle 
rundt om bordet fornemmer en god forældreopbakning.  
 
Frihaven brander sig ikke så meget som de gerne ville, dog har de 
venteliste til deres institution. Der foregår rekruttering gennem 
forældrenes gode historier.  
 

 
Forældre-
bestyrelse 
 
Gennemgang af 
forældrebestyrelse
ssamarbejde. 
 

 
Møn friskoles skolebestyrelse har det overordnede ansvar og ledelse 
over Frihaven. Frihaven har en forældrebestyrelse, som råder over et 
budget og samarbejder med Frihavens personale om pædagogiske 
læreplaner, aktiviteter og det daglige arbejde. 
 
Der er et samarbejde mellem skolebestyrelse og forældrebestyrelse, 
hvor en repræsentant fra hver bestyrelse er inviteret med til møder 
både i Frihaven og på skolen. For tiden er der en diskussion om, 
hvordan man sikrer det bedst mulige samarbejde imellem de to 
bestyrelser samt indflydelse.  
 

 
Personale og 
ledelse 
 
Gennemgang af 
personale og 
ledelse. 
 

 
Der er ansat 3 pædagoger og 2 pædagogmedhjælper. I institutionens 
garderobe er der billeder af de ansatte og der er markeret hvem der 
åbner og lukker Frihaven hver dag. Forælderen er rigtig glad for 
denne synlighed af personalet. Der er ansat 3 på 37 timer, 1 på 34 
timer og 1 på 30 timer.  
 
Afdelingslederen er stoppet og der er en pædagog på barsel, så indtil 
jul vil der være ansat 3 pædagogmedhjælpere og 2 pædagoger indtil 
jul. 
 



 

Skolelederen Finn er engageret i Frihaven, og bruger også sin 
ledelsestid her. Personalet synes at han tager mere del i ledelsen. 
Derudover arbejder de med et godt vikarkorps, og prøver så vidt 
muligt, at børnene præsenteres for kendte voksne. Ift. sygefravær, har 
forælderen oplevelse af lavt sygefravær blandt personalet.  
 
Frihavens personale har ønske om, at få kursus vedr. særlig sensitive 
børn. 
 
Frihaven er god til at få sendt alle erklæringer, oplysninger, 
indmeldelseslister mm ind til tiden. De skal være opmærksomme på, 
at APV og handleplan skal sendes når institutionen har været i gang i 
3 år. 
 

 
Retningslinjer 
 
Gennemgang af 
retningslinjer. 
 

 
Frihaven fortæller at der er lavet forskellige politikker, dog havde de 
ikke nogen med. Men de mente der var lavet medicinpolitik, 
rygepolitik, alkoholpolitik og kostpolitik. Vi fik en snak om sorgpolitik, 
som jeg vil anbefale. 
 

 
Evaluering 

 
Det er tydeligt at der er en god stemning i Frihaven. Det er engageret 
medarbejdere der er gode til at reflektere over deres pædagogiske 
arbejde med børnene. Det er tydeligt at de vil dette her for børnenes 
bedste. Det er en privat institution der er god til at samarbejde med 
forskellige instanser. Samtidig er de åbne overfor nye tiltag, og de har 
blik for den nyeste forskning indenfor børneområdet. 
 

 
Evt. anbefalinger.  

 
Anbefalingerne skal ses som punkter I kan arbejde videre med hvis 
det giver mening i Frihaven. 

- Jeg anbefaler at anvendelsen af bålet bliver skrevet ned i en 
sikkerhedspolitik eller retningslinjer for sikkerhed. 

- Jeg anbefaler at have legepladstjek systematiseret og indføre 
en logbog, hvor der bliver noteret vedr. tjekket. 

- Jeg anbefaler at sprogvurdere alle 3 årige og 5 årige 
- Jeg anbefaler en sorgpolitik. 

 
Vi aftalte at Frihaven ville få afskærmning på komfur. 
 
 

 
Evt. henstillinger. 

 
Ifølge Dagtilbudsloven § 7 skal institutioner arbejde med det fysiske, 
psykiske og æstetiske børnemiljø. Jeg aftalte med Frihaven, at dette 
sendes til undertegnet senest i udgangen af 2014 
 

 
 
Med Venlig Hilsen 
 
Charlotte Skovgaard 
Pædagogisk Konsulent 



 

 


