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1 INTRODUKTION
 
Forskning om kvalitet i dagtilbud kan opdeles i 3 elementer; strukturel kvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet. 
Strukturkvalitet omhandler de forhold, den pædagogiske praksis arbejder indenfor. Det kunne fx være fysiske rammer,
normering og uddannelse af personalet. Proceskvalitet handler om den pædagogiske kvalitet herunder interaktioner
mellem børn og voksne og børns sociale og emotionelle udvikling gennem leg og aktiviteter. Resultatkvalitet handler
om, hvorvidt børnene bliver skoleparate og udvikler f.eks. sproglige kompetencer af at gå i dagtilbud. Strukturel kvalitet
og proceskvalitet er i høj grad en forudsætning for resultatkvalitet, men man kan også til en vis grad arbejde målrettet
med resultatkvalitet. 
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2 STRUKTUREL KVALITET
 
Strukturel kvalitet kan forstås som de rammer og forhold, som den pædagogiske praksis arbejder inden for og er
påvirket af økonomi, organisering, ledelse mm. i dagtilbuddet. 
 

2.1 Normering, organisering og gruppestørrelse  
 
Normering og gruppestørrelse behandles ofte sammen i forskningen i dagtilbud på området, men der anvendes ikke en
ensartet måde at udregne normering på. Med normering menes her forholdet mellem antal voksne og børn. Når vi taler
om høj normering, mener vi høj personaletæthed – dvs. få børn pr. voksen. Gruppestørrelse er organiseringen af
børnene inden for en given normering og kan både omhandle fx antal børn på en stue, antal børn i en specifik
aldersgruppe eller gruppesammensætningen i forbindelse med særlige aktiviteter. 
  

2.1.1 Nomering
 
Hvor mange børn er der pr. voksen i dagtilbuddet? 
 
Lederens besvarelse: 
Vi har ansat 7 pædagoger (8. pr 1.1) incl leder, der har en del børnetimer. 
4 medhjælpere og 1 pædagogisk assistent. 
 
Vuggestuen har 3 voksne til de 10 mindste og 1 fast voksen på de 4 ældste. 
 
I børnehaven har vi delt børnene ind i grupper så hver pædagog/medhjælper har ca 6 børn i sin gruppe indtil kl 12. Om
eftermiddagen er der 3 voksne til ca 25 børn. 
 
Vi laver ny arbejdsplan ca hver 3. måned, for at tilrettet mødetider efter børnenes fremmøde. I perioder med mange nye
vuggestuebørn, laves planen typisk oftere, så vi kan tage særligt højde for deres mødetider. Vi har medhjælpere, som vi
kan "skrue" op og ned for, at efter børnetallet. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
De tilsynsførende spørger ind til, hvordan man oplever fagligheden sat i spil, når der er så mange uddannede i
personalegruppen. Ledelsen giver udtryk for at der opleves en kæmpe faglighed på bl.a. personalemøderne. Her
kommer de mere praktiske ting ikke til at fylde, men i stedet opleves og prioriteres mange pædagogfaglige drøftelser.
Ligeledes har både AKT og Sprogvejleder faste punkter på dagsordenen. 
 
Medhjælpernes faglige niveau løftes i gennem læringshistorier, hvor det faguddannende personale sikrer, at der er et
fagligt afsæt medhjælperne kan arbejde ud fra. De medhjælpere, der ikke forventes at være i institutionen i længere tid,
vil dog ofte varetage de mere praktiske opgaver, hvorimod medhjælperne med stor erfaring også kan have
pædagogfaglige opgaver. 
 
Ledelsen justere løbende og vil ansætte uddannede pædagoger, når der er et behov herfor. 

2.1.2 Organisering af børnegruppen
 
Hvordan er dagtilbuddets børnegruppe organiseret? (funktionsopdelt, aldersopdelt, opdelt på andre måder) 
 
Lederens besvarelse: 
i sommeren 21 valgte vi at inddele vores børnehave i to blandede grupper, Sommerfugle og Brumbasser. Grupperne er
blandede og sammensat ud fra forskellige kriterier såsom: blandede drenge/piger, mulighed for gode legerelationer,
opdeling af søskende osv. Tidligere har vi kørt aldersopdelte grupper, men vores erfaring var, at det var svært at finde
gode rollemodeller særligt i gruppen med de 3-4 årige, fordi de stort set alle sammen var udfordrede på de samme
områder. Vi har jævnligt evalueret på vores opdeling i blandede grupper og evalueringen peger på, at det er positivt for
os med denne inddeling. I perioder, som blandt andet lige nu, arbejder vi mere funktionsopdelt, hvor hver
pædagog/medhjælper har en gruppe i 14 dage af gangen, som vedkommende laver aktiviteter med. Hver
pædagog/medhjælper laver aktiviteter ud fra et fælles tema, og da vi har en bred vifte af forskellige kompetencer i
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vores personalegruppe, oplever vi at alle børn, på denne måde for mulighed for at blive stimuleret på mange forskellige
måder. De ældste børn går p.t. fra og laver førskolearbejde, med det personale, som både har timer i institutionen og
sfo'en. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
De tilsynsførende spørger ind til de erfaringer, der er med arbejdet ud fra funktionsopdeling af stuerne/børnegrupperne.
Ledelsen fortæller at det prioriteres, at de yngste forbliver i deres gruppe/stue, da det er deres vurdering, at
vuggestuebørnene er for små til funktionsopdelingen. Dette bl.a. ud fra de mange overgange/skift en sådan opdeling vil
føre med sig. 
 
Børnehavebørnene opdeles i små grupper i forhold til de kompetencer de voksne har. Bl.a. udeliv og science,
sansemotorik, wellness og yoga, læsning og musik. 
Personalet oplever børnene som trygge og at de præcist ved hvor de høre til. Børnene er i faste grupper og det er de
voksne, der flytter sig til nye grupper. Ligeledes spiser børnene også i de funktionsopdelte grupper. 
 
De tilsynsførende spørger ind til, om ledelsen vurderer at det er alle børn, som trives i denne organisering. Ledelsen
giver udtryk for, at det er deres overbevisning at alle børn er trygge og har en god relation til de voksne. Dette er også
den oplevelse man har, når man går rundt på stuerne. 
 
Er der behov for at ændre på organiseringen af børnegruppen? 
 
Lederens besvarelse: 
Vi oplever et kæmpe  boom af vuggestue i denne tid og også i foråret. Vi har derfor oprettet en "mellemgruppe"
bestående af de 4 ældste vuggestuebørn, samt et 3 årigt børnehavebarn, med sproglige udfordringer. Disse børn er
sammen med Anne, vores sprogkoordinator hver formiddag. Vi har pr. 1.1. ansat en ekstra pædagog for at kunne tage
os godt af alle de nye små. Vi er pt. i gang med at planlægge inddelingen af børn efter jul. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
 
 
 

2.2 Uddannelse, personalestabilitet og normering 
Fordel dagtilbuddets medarbejdere med hensyn til relevant pædagogiske uddannelse 
 
 
Er fordelingen mellem uddannede og ikke-uddannede passende? Hvorfor? 
 
Lederens besvarelse: 
Vi har ansat 7 pædagoger (incl. leder) 1 pædagogisk assistent samt 4 medhjælpere. Pr 1.1 er vi 8 pædagoger. Vi
vurderede, at der var brug for en pædagog mere fra 1.1. for at sikre fagligheden. Vi har dygtige medhjælpere, et par af
dem er et par unge piger, men de bliver ikke bedt om at tage "pædagogfagligt" ansvar. Vi bruger dem rigtig meget, som
"den ekstra hånd" og her er de guld værd. 2 af medhjælperne er ansat på en måde, som gør at vi kan skrue op og ned
for deres timetal, så vi kan rette det til efter børnetallet. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
 
 
Beskriv hvordan I inddrager ressourcepersoner, faglige fyrtårne mm. 
 
Lederens besvarelse: 
Vi bruger talelærer, psykolog, sundhedsplejerske og socialrådgivere, både til intern sparring og til møder med forældre. 
Vores sprogkoordinator( som har sprogvejlederdiplomuddannelsen) er meget engageret i arbejdet omkring skabelsen
af sprogligt stimulerende læringsmiljøer. Hun har blandt andet arbejdet med at skabe overgange, som støtter op om, at
de sprogligt svage børn, bliver sprogligt stimulerede i forbindelse med overgange i garderoben. 
Sprogkoordinatoren har et fast punkt på alle personalemøder, og der er lavet et princip for hendes arbejde. Hun har
faste læsegrupper a 2 timer, 3 gange ugentligt og fungerer som sproglig sparringspartner for ledelse og kolleger. 
Vi har en lkt medarbejder (som har lktuddannelsen fra Via), som har et fast punkt på hver p-møde. Lkt-medarbejderen
tilbyder sin hjælp med at observere børn og kommer med nye handleforslag i forhold til børnene. Lktmedarbejderens
arbejde er beskrevet i et princip. 
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Vi har flere personaler uddannet inden for sansemotorik, yoga og fri for mobberi for at støtte op om børnenes trivsel. 
Alle pædagoger har være på uddannelse i sprogtrappen for kunne bruge det aktivt som redskab. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Der arbejdes meget struktureret med børnenes sproglige udvikling - både i små grupper med fx dialogisk læsning, men
også i den store gruppe generelt. Rutinesituationer medtænkes som pædagogiske læringsrum, hvor sprogarbejdet
også sættes i spil. 
 
Hver pædagog byder ind med de spidskompetencer de hver især har. Mange ønsker videreuddannelse og alle får
mulighed for at komme afsted. De forskellige profiler spejler sig i hinanden og forsøger at spille hinanden gode. 
 
 
Beskriv kort de kurser og uddannelsesforløb, der er blevet afholdt midler til i det forløbne år, samt hvorvidt dagtilbuddet
har fået værdi af disse. 
 
Lederens besvarelse: 
Yogakursus til 2 pædagoger, de øver sig og laver små yogaforløb i både vuggestue og børnehave. 
Sansemotorisk uddannelse af 2 pædagoger, det bruges til at give en større viden om, hvordan vi bedst kan støtte op om
børnenes motoriske udvikling. Førstehjælpskursus og ADHD oplæg for alle medarbejdere i FFB.  
 
Tilsynsførendes kommentar: 
 
 
Er der behov for at gøre en ekstra indsats for at nedbringe antallet af opsigelser? Uddyb gerne. 
 
Lederens besvarelse: 
Vi oplever heldigvis ikke så ofte opsigelser,  og vi drøfter ofte personaletrivsel på personalemøder - og det er desuden
også fast punkt ved mussamtaler. Vi oplever heldigvis langt oftere, at personale i vikariater, meget gerne vil blive her,
når deres vikariat udløber. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
 
 
 
 

2.3 Observationer
 
 
Foretaget af konsulenter fra CBL 
 
 
 
Under tilsynsbesøget har de tilsynsførende observeret følgende i institutionen: 
 
 

I forbindelse med dialogiske læsning i en lille gruppe, er aktiviteten præget af turtagning og fælles opmærksomhed.
Spørgsmålene er fint afstemt i forhold til børnenes sproglige formåen. Dette giver børnene mulighed for at deltage i
dialog om bogen 
På legepladsen understøtter den voksne et barn i en aktivitet ved at anvende tegn og være tydelig i sin
kommunikation 
I en konfliktsituation mellem to børn, er den voksne hurtigt hos dem. Hun løser konflikten ved at spørge ind og sætte
ord på situationen. Den voksne foreslår børnene at gå i gang med en ny aktivitet, hvilket bliver understøttet af hende 
Børnene er delt op i små grupper, hvilket gør det nemt for den voksne at positionere sig i forhold til aktivitet og leg 
Der er stor opmærksomhed på børnenes læring samt muligheden for at børnene kan trække sig og opleve ro og
fordybelse 
Flere steder i institutionen er der tydelige visualiseringer, der understøtter den før-skriftlige udvikling 
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3 PROCESKVALITET
 
Proceskvalitet er udtryk for den kvalitet, der findes i det pædagogiske arbejde, og som opstår bl.a. i relationer mellem
børn og voksne og gennem læringsmiljøets stimulering af børns sprog og generelle kompetenceudvikling.
Proceskvalitet omfatter også kvaliteten af de pædagogiske kompetencer med hensyn til interaktion med børn i
forbindelse med leg og læring. Til at kigge på proceskvaliteten kan forskellige miljøvurderinger inddrages i arbejdet
med udvikling af kvalitet i dagtilbud. 
  

3.1 Børnefællesskaber og børn i udsatte positioner 
 
Beskriv hvordan I arbejder med børnefællesskaber og lige deltagelsesmuligheder for alle børn, herunder børn i udsatte
positioner. 
 
Lederens besvarelse: 
Vi vægter generelt små grupper højt. En kontaktpædagog har kørt et sprogligt forløb med en lille gruppe, hvor hun
havde 3 børn i sin gruppe. Julegaver blev ligeledes lavet med 1-2 børn af gangen sidste år, for at sikre, at det enkelte
barn oplevede en god proces med en voksen tæt på. 3 gange ugentligt har sprogvejleder læsegrupper fra kl. 12-14 med
sprogligt svage børn, grupperne er på 1-4 børn af gangen. Vi tilpasser antallet af børn ud fra den aktivitet, vi laver. Skal
man i hallen, kan man godt have en større gruppe med, så det kan give ro til at en anden pædagog kan have en helt lille
gruppe, så man kan målrette sit arbejde med det enkelte barn. Sidste år, havde vi et barn, som krævede 1 voksen tæt på
hele tiden.  Vi lavede et meget struktureret program for dette barn, så det altid var muligt at trække sig fra det store
fællesskab, sammen med en voksen. Dette barn fik fra 1.8. plads i specialbørnehave, og det har givet noget "luft" til at
være endnu mere fokuseret på resten af børnegruppen. Nogle trives fint med det store fællesskab, mens andre har brug
for mindre doser. Hvis man har brug for en pause fra det store fællesskab, kan det være, at man går i køkkenet og
snitter frugt med en voksen, man kan få lov at gå ind i vuggestuen og hygge sig med de små, eller 2-3 børn kan få lov at
lege inde "alene" mens de andre er på legepladsen. Nogle børn skal støttes meget i legen og har meget brug for, at der
en voksen, der styrer legen og hjælper dem med at gå forrest. Her kan det blandt andet hjælpe, at den voksne ridser
mulighederne op for barnet og hjælper i gang. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
De tilsynsførende spørger ind til, hvordan relationsskemaer bringes i spil i den daglige praksis. Ledelsen fortæller at
man endnu ikke er kommet helt i gang med at anvende skemaerne - men at det er noget af det, som der snart skal
arbejdes med.  
Lige nu arbejdes der i institutionen med de voksnes relationer til børnene, men især også med relationerne til
forældrene. Der er et ønske om, at det pædagogiske personale skal være opmærksomme på forældrenes handlinger og
samtidig være nysgerrige på, hvorfor forældrene nogle gange handler som de gør. Det er vigtigt at der arbejdes ud fra
en faktuel viden, i stedet for arbejde ud fra antagelser og hypoteser.  
 
De tilsynsførende anbefaler at det pædagogiske personale kan anvende modulet TOPI, i Hjernen&Hjertet. TOPI kan
være med til, at danne et konkret overblik over, hvilke børn der er i en udsat position, men også i forhold til hvilke børn,
der bør sættes en indsats i gang.  
 
Er dagtilbuddets arbejde med børnefællesskaber og herunder børn i udsatte positioner tilfredsstillende? Hvorfor? 
 
Lederens besvarelse: 
Ja, jeg mener vi gør en kæmpe indsats for at sikre at alle børn er en del af fællesskabet. Vi har meget øje for, hvem der
kan rumme det store fællesskab, og hvem der har brug for de mindre fællesskaber. De små grupper sammensættes ud
fra mange forskellige kriterier, og et af kriterierne kan også være, at man ønsker at hjælpe et barn til at blive bedre
integreret i fællesskabet. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
 
Har alle børn et fortroligt tilhørsforhold til mindst en voksen? Uddyb gerne. 
 
Lederens besvarelse: 
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Ja. Alle har en kontaktpædagog og det er en del af kontaktpædagogens ansvar at sikre et fortroligt tilhørsforhold. Vi
arbejder jævnligt med vores relationer til børnene, og har ved flere lejligheder drøftet og udfyldt skemaer, for at
kortlægge vores relationer. På forrige personalemøde udleverede vores lktpædagog et nyt relationsskema, som også
indeholder et felt om, hvordan relationen er til forældrene. Dette skema blev evalueret på det efterfølgende p-møde og
vi drøftede, hvordan vi individuelt og fælles kan arbejde med at leve op til vores princip om forældresamarbejde. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
 
Er der behov for at gøre en ekstra indsats omkring arbejdet med børns deltagelse i børnefællesskabet? Hvorfor? 
 
Lederens besvarelse: 
Jeg vurderer, at det er et område, vi arbejder godt med. Vi skal selvfølgelig fortsat udvikle os, og er også altid
nysgerrige på at søge ny inspiration til arbejdet. Vi skal i 2023 evaluere vores styrkede læreplan og vi skal have lavet en
ny børnemiljøvurdering. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Der spørges ind til, hvordan man laver en børnemiljøvurdering i institutionen. Indtil videre har det pædagogiske
personale anvendt et redskab der hedder børnetermometeret. Men nu har man også afprøvet Spørge Børge.  
I personalegruppen har der været drøftelser om, hvor valide svar fra en treårig kan være. De yngste børns udsagn kan
være meget skiftende fra dag til dag og fra situation til situation. Det pædagogiske personale vil forsøge at formulere
egne spørgsmål, så de passer bedre til børnenes alderstrin. Derimod kan Spørge Børge være et stærkt værktøj at
anvende til de ældre børn, hvor personalet efterfølgende kan være nysgerrige på børnenes udsagn. 
 
Der er i institutionen et ønske om, at inddrage børnene i processen om istandsættelse af børnehaven. 
 
Beskriv eventuelt overvejelser vedrørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående vurderinger giver anledning
til 
 
Lederens besvarelse: 
 
Tilsynsførendes kommentar: 

3.2 Børneperspektivet
 
I Danmark har vi en lovgivning, der slår fast, at børns oplevelser skal inddrages i arbejdet med at skabe et godt
pædagogisk læringsmiljø. Ifølge forskning konkluderes det at kvaliteten i dagtilbuddet hænger tæt sammen med de
voksnes evne til at inddrage børnene og deres perspektiver i hverdagen. 
Børnenes perspektiv på egen trivsel i dagtilbuddet er indhentet via Rambøll Hjernen&Hjertets interaktive og talende
spørgeskema til børn. Spørgerammen er inspireret af materialer fra DCUM og børneforskning. 
 
Antal besvarelser

 
 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2022.  
Kilde: Rambølls Børnespørgeskema

3.2.1 Resultater opdelt på de enkelte temaer
Overordnet trivsel
 

Antal besvarelser

Feldborg Frie Børneunivers 7
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Ja Nogle gange Nej

Glæder du dig til at komme
hen i børnehaven?

Kan du lide at være
udenfor i børnehaven?

Kan du lide at være
indenfor i børnehaven?

Har du det godt, når du er i
børnehaven?

0% 25% 50% 75% 100%

71 29

86 14

86 14

86 14

Antal svar

7

7

7

7

Ved ikke

0

0

0

0

Ja Nogle gange Nej

Må du være med i legen i
børnehaven?

Har du en god ven i
børnehaven?

Har du nogen at lege med i
børnehaven?

Har du det godt, når du
leger med de andre børn?

0% 25% 50% 75% 100%

43 43 14

83 17

86 14

100

Antal svar

7

6

7

7

Ved ikke

0

1

0

0

Ja Nogle gange Nej

Må du være med til at
bestemme, hvad du laver i

børnehaven?

Må du være med til at
bestemme i legen?

Lytter de voksne i
børnehaven til dig?

0% 25% 50% 75% 100%

50 33 17

57 43

86 14

Antal svar

6

7

7

Ved ikke

1

0

0

 
 
Note: Figuren viser resultater for alle perioder.  
Kilde: Rambølls Børnespørgeskema

Venskab og leg
 

 
 
Note: Figuren viser resultater for alle perioder.  
Kilde: Rambølls Børnespørgeskema

Medbestemmelse
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Ja Nogle gange Nej

Får du hjælp af en voksen i
børnehaven, når du har

brug for det?

Er der en voksen i
børnehaven, som kan lide

dig?

0% 25% 50% 75% 100%

100

100

Antal svar

7

7

Ved ikke

0

0

 
 
Note: Figuren viser resultater for alle perioder.  
Kilde: Rambølls Børnespørgeskema

Omsorg og støtte fra de voksne
 

 
 
Note: Figuren viser resultater for alle perioder.  
Kilde: Rambølls Børnespørgeskema

Noter her dine refleksioner omkring ovenstående resultater og evt. hvilke handlinger de giver anledning til: 
Jeg har lavet undersøgelsen på 7 af vores førskolebørn, men jeg kan ikke se det samlede skema. Det jeg hæftede mig
særligt ved var, at alle børn siger, at der er en voksen, der kan lide dem, og at der er en voksen til at hjælpe dem. Det er
rigtig rart at vide, at det er den følelse, børnene går rundt med. Generelt er der stor glæde for at komme i børnehaven, og
alle leger. En svarer, at han har en ven "nogle gange" meget ærligt og præcist i forhold til det jeg også ser. Her kunne vi
godt have mere fokus på venskaber. Et rigtig fint værktøj, som vi vil bruge på alle børnehavebørn i 2023. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
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Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

2019

2020

2021

0% 25% 50% 75% 100%

13 14 73

13 23 65

13 9 78

12 9 76 3

Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

2019

2020

2021

0% 25% 50% 75% 100%

20 16 64

11 89

21 21 57

28 28 44

4 RESULTATKVALITET
 
Resultatkvalitet omhandler børnenes udbytte ved at gå i dagtilbud, både her og nu og på længere sigt. Det gælder børns
trivsel, læring og udvikling – kognitivt, socialt og motorisk. 
  

4.1 Sprogvurdering 3-6
Antal sprogvurderinger fordelt på indsatsgrupper

 
 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2021. 
Kilde: Rambøll Sprog.

4.1.1 Resultater - Historisk udvikling
Resultater for Talesproglige færdigheder opdelt på indsatsgrupper
 

 
 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2021, 2020 og 2019.  
Kilde: Rambøll Sprog.

Resultater for Før-skriftlige færdigheder opdelt på indsatsgrupper 

 

Særlig indsats
Fokuseret

indsats
Generel indsats Ikke placeret

Før-skriftlige færdigheder 28% (5) 28% (5) 44% (8) 0%

Talesproglige færdigheder 12% (4) 9% (3) 76% (26) 3% (1)
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Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

3-årige

5-årige

0% 25% 50% 75% 100%

12 9 76 3

6 88 6

14 21 64

Antal svar

34

16

14

Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

5-årige

0% 25% 50% 75% 100%

28 28 44

29 36 36

Antal svar

18

14

 
 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2021, 2020 og 2019. 
OBS: Vær opmærksom på at de 3-årige ikke placeres i en indsatsgruppe for Før-skriftlige færdigheder og derfor ikke indgår i denne
visning.  
Kilde: Rambøll Sprog.

 
Noter her dine refleksioner omkring ovenstående resultater og evt. hvilke handlinger de giver anledning til: 
Vi gør en stor indsats for at skabe et sprogligt stimulerende miljø. Vi har prioriteret det højt at få uddannet en
sprogvejleder, skabe systematik omkring læsegrupper, kontinuerligt og godt samarbejde med talelærer og forældre.
Sprogvejlederen arbejder sammen med ledelse og husets pædagoger på at skabe en kultur for at der arbejdes
målrettet med sproget. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Det er tydeligt at det i institutionen er en prioritering, at der arbejdes målrettet og struktureret med sprog. Det kunne
være en anbefaling at hele personalegruppen bliver rustet til at opdage børn i sproglige vanskeligheder. 
 
 
 
4.1.2 Resultater - opdelt på alder
Resultater for Talesproglige færdigheder opdelt på indsatsgrupper
 

 
 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2021.  
Kilde: Rambøll Sprog.

Resultater for Før-skriftlige færdigheder opdelt på indsatsgrupper 

 

 
 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2021. 
OBS: Vær opmærksom på at de 3-årige ikke placeres i en indsatsgruppe for Før-skriftlige færdigheder og derfor ikke indgår i denne
visning.  
Kilde: Rambøll Sprog.

 
Noter her dine refleksioner omkring ovenstående resultater og evt. hvilke handlinger de giver anledning til: 
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Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

Dreng

Pige

0% 25% 50% 75% 100%

12 9 76 3

22 6 72

13 81 6

Antal svar

34

18

16

Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

Dreng

Pige

0% 25% 50% 75% 100%

28 28 44

40 10 50

13 50 38

Antal svar

18

10

8

Vi har i løbet af dette år igangsat flere forskellige tiltag i forhold til det skriftsproglige. Vi har blandt andet
implementeret en komme/gå tavle, hvor børnene skal finde deres navn. Børnene møder skriftsproget nede i børnehøjde,
og det vil vi bygge videre på i det kommende år. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
 
 
 
4.1.3 Resultater - opdelt på køn
Resultater for Talesproglige færdigheder opdelt på indsatsgrupper
 

 
 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2021.  
Kilde: Rambøll Sprog.

Resultater for Før-skriftlige færdigheder opdelt på indsatsgrupper 

 

 
 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2021. 
OBS: Vær opmærksom på at de 3-årige ikke placeres i en indsatsgruppe for Før-skriftlige færdigheder og derfor ikke indgår i denne
visning.  
Kilde: Rambøll Sprog.

 
Noter her dine refleksioner omkring ovenstående resultater og evt. hvilke handlinger de giver anledning til: 
Før-skriftligheden hos børnene vil vi have mere fokus på. Dette bliver et mål for hele huset næste år. I 2021 havde vi
fælles pædagogisk dag omkring daginstitutionens sproglige profil, hvor alle medarbejdere samarbejdede om at få lavet
en fælles sproglig profil.  Sprogkoordinatorer og ledelse i skole og daginstitution har mødedag omkring FFB's sproglige
profil den 18.11.22 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
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Under trin På trin Over trin Ingen trinplacering

TOTAL

2019

2020

2021

0% 25% 50% 75% 100%

37 52 7 4

17 67 11 6

40 60

56 33 6 6

Under trin På trin Over trin Ingen trinplacering

TOTAL

22-28 mdr.

0% 25% 50% 75% 100%

56 33 6 6

60 20 20

Antal svar

18

5

4.2 SprogTrappen
Antal SprogTrappe vurderinger fordelt på trinplacering 

 
 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2021. 
Kilde: Rambøll SprogTrappen.

4.2.1 Resultater - Historisk udvikling
Børn under, på eller over det alderssvarende trin 

 

 
 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2021, 2020 og 2019. 
Kilde: Rambøll SprogTrappen.

Noter her dine refleksioner omkring ovenstående resultater og evt. hvilke handlinger de giver anledning til: 
Grafen bekræfter, at det er meget relevant at  have øget fokus på sprogligheden og forældresamarbejdet omkring det. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
 
 
 
4.2.2 Resultater - opdelt på alder
Børn under, på eller over det alderssvarende trin 

 

Udforske
ren

Kommun
ikatøren

Førsteor
dsbruger

en

Sammen
sætteren

Tre+ords
sætning
sbrugere

n

Komplek
s-

sætning
sbrugere

n

Ingen
trinplace

ring

2021 6% (1) 22% (4) 28% (5) 22% (4) 6% (1) 11% (2) 6% (1)

"Total" 6% (1) 22% (4) 28% (5) 22% (4) 6% (1) 11% (2) 6% (1)
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Under trin På trin Over trin Ingen trinplacering

TOTAL

Dreng

Pige

0% 25% 50% 75% 100%

56 33 6 6

54 38 8

60 20 20

Antal svar

18

13

5

 
 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2021. 
Kilde: Rambøll SprogTrappen.

Noter her dine refleksioner omkring ovenstående resultater og evt. hvilke handlinger de giver anledning til: 
Vi valgte at forsøge at booste vores ældste vuggestuebørn, ved placere dem i en lille gruppe sammen med
sprogkoordinatoren hver dag. Alle aktiviteter hele dagen har særligt fokus på guidning og sproglig udvikling. Vi oplever
børn, der har meget brug for tæt guidning og ro omkring sig. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
 
 
 
4.2.3 Resultater - opdelt på køn
Børn under, på eller over det alderssvarende trin 

 

 
 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2021. 
Kilde: Rambøll SprogTrappen.

 
Noter her dine refleksioner omkring ovenstående resultater og evt. hvilke handlinger de giver anledning til: 
Som tidligere skrevet er det vigtigt, at vi arbejder ekstra målrettet med sproget fremadrettet, hvilket også er planlagt. 
Tilsynsførendes kommentar: 
 
 
 
 
 
 

4.3 Opsamling
4.3.1 Tilsynsførendes afsluttende kommentar
Det er de tilsynsførendes oplevelse, at der i Feldborg Frie Børneunivers arbejdes struktureret og ud fra en høj faglighed
for den pædagogisk praksis og organiseringen af børnegrupperne. 
 
Feldborg Frie Børneunivers favner en bred vifte af forskellige pædagogiske profiler, der sammen løfter arbejdet med det
pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer rigtig fint. 
 
Der arbejdes fokuseret med at optimere læringsmiljøerne både inde og ude, og der opleves generelt en god ro pga.
funktionsopdelingen af børnene. 
 
Ud fra de tilsynsførendes observationer kan følgende fremhæves: 
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•

•

•

•
•

•

•

•

•

I forbindelse med dialogiske læsning i en lille gruppe, er aktiviteten præget af turtagning og fælles opmærksomhed.
Spørgsmålene er fint afstemt i forhold til børnenes sproglige formåen. Dette giver børnene mulighed for at deltage i
dialog om bogen 
På legepladsen understøtter den voksne et barn i en aktivitet ved at anvende tegn og være tydelig i sin
kommunikation 
I en konfliktsituation mellem to børn, er den voksne hurtigt hos dem. Hun løser konflikten ved at spørge ind og sætte
ord på situationen. Den voksne foreslår børnene at gå i gang med en ny aktivitet, hvilket bliver understøttet af hende 
Børnene er delt op i små grupper, hvilket gør det nemt for den voksne at positionere sig i forhold til aktivitet og leg 
Der er stor opmærksomhed på børnenes læring samt muligheden for at børnene kan trække sig og opleve ro og
fordybelse 
Flere steder i institutionen er der tydelige visualiseringer, der understøtter den før-skriftlige udvikling 

 
 
I forbindelse med tilsynet anbefaler de tilsynsførende: 
 
 

at der på børnehavestuen kan sættes fokus på lyd. Det firkantede areal foran døren, kombineret med det lyden fra
gulvet kunne med fordel afskærmes med en ekstra rumdeler, så der ikke indbydes til vild leg. Desuden kan man
overveje en ny højtaler, med bedre lyd, hvis der afspilles musik på stuen. Dette for at styrke børnenes sproglige
udvikling, og give endnu mere plads til ro og fordybelse. 
at det pædagogiske personale kan anvende modulet TOPI, i Hjernen&Hjertet. TOPI kan være med til at danne et
konkret overblik over, hvilke børn der er i en udsat position. 
at hele personalegruppen bliver rustet til at opdage børn i sproglige vanskeligheder. 
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