
TILSYNSSKABELON 2022
VARDE KOMMUNE



 

2

Indholdsfortegnelse
1 INTRODUKTION 3

2 STRUKTUREL KVALITET 4

2.1 Normering og gruppestørrelse og -organisering 4

2.2 Uddannelse, efteruddannelse og personalestabilitet 4

2.3 Andre rammevilkår 6

3 PROCESKVALITET 8

3.1 Pædagogisk læringsmiljøvurdering (PLV) 8

3.1.1 Resultater opdelt på de enkelte temaer 8

3.2 Observation med afsæt i de tre politiske indsatsområder 11

3.3 National forældretilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet - Varde Kommune 12

3.4 Børneperspektivet 13

3.4.1 Resultater opdelt på de enkelte temaer 13

4 RESULTATKVALITET 16

4.1 Sprogvurdering 3-6 16

4.1.1 Resultater - Historisk udvikling 16

4.1.2 Resultater - opdelt på alder 17

4.1.3 Resultater - opdelt på køn 18

4.2 Dialog 18

4.2.1 Resultater - De seks læreplanstemaer 19

4.2.2 Resultater - Trivsel og sundhed 19

4.2.3 Resultater - Fysiske rammer, tilfredshed og pædagogisk linje 20



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 og gruppestørrelse og -organisering
 
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. 
  
Normering, gruppestørrelse og -organisering

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

Noter her dine refleksioner omkring ovenstående resultater og evt. hvilke handlinger de giver anledning til: 
 
Kommentarfelt til ledere 
Grupperne er godt organiseret og personalet er meget tilfredse. 
 
Kommentarfelt til tilsynsførende 
Tilsynsrapport for Årre Børnehave 2022. 
 
 
 

2.2 Uddannelse, efteruddannelse og personalestabilitet
 
Betydningen af, om dagtilbudspersonalet er uddannet eller uuddannet, har været genstand for flere undersøgelser.
Under dette tema beskriver vi, hvad forskningen siger om betydningen af personalets grunduddannelse, deres løbende
uddannelse og træning i dagtilbuddet samt betydningen af personalestabiliteten i et dagtilbud. Med personalestabilitet
tænkes der på, hvorvidt der er stort sygefravær i en personalegruppe eller stor udskiftning af medarbejdere i et

Svar Bemærkning

Normering Hvor mange
børn er der pr.
voksen i
dagtilbuddet?

6

Organisering Hvordan er
dagtilbuddets
børnegruppe
organiseret?

Aldersopdelt

Organisering Er der behov for
at ændre på
organiseringen
af
børnegruppen?

Nej
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dagtilbud. 
 
Uddannelse og efteruddannelse

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

Personalestabilitet

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

Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant

 Svar Bemærkning

Fordel dagtilbuddets
medarbejdere med
hensyn til relevant
pædagogisk personale

Ingen
pædagogfaglig
udd.

2

Studerende 1

Anden
pædagogisk
grundudd.

2

Seminarieudd.
pædagog

6

Videregående
udd.

Anden relevant
udd.

Er fordelingen mellem uddannede og
ikke-uddannede i overensstemmelse
med kommunens retningslinjer?

Ja

 Svar Bemærkning

Hvor mange opsigelser har der
været det sidste år?

0

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats for at nedbringe antallet af
opsigelser?

Nej

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats for at nedbringe
sygefraværet?

Nej

 Svar Bemærkning
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Note: Figuren viser resultater for perioden 2022. 
Kilde: Rambølls Rammevilkår

Noter her dine refleksioner omkring ovenstående resultater og evt. hvilke handlinger de giver anledning til: 
 
Kommentarfelt til ledere 
Vi er et meget stabilt personale, hvor balancen mellem faglærte og ufaglærte fungerer fantastisk. 
 
Kommentarfelt til tilsynsførende 
 
 
 

2.3 Andre rammevilkår
Hygiejne

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

Noter her dine refleksioner omkring ovenstående resultater og evt. hvilke handlinger de giver anledning til: 
 
Kommentarfelt til ledere 
 
Kommentarfelt til tilsynsførende 

Arbejder I struktureret med
medarbejderinddragelse i ledelsen
af dagtilbuddet?

Ja Personalet er hele tiden med på råd, og det er dem der kommer
med ideerne, da de opholder sig på gulvet og skal lave arbejdet.

Afsættes der timer til
tillidsrepræsentantarbejde i
dagtilbuddet?

Ja Der er afsat 2 timer pr uge.

Afsættes der timer til
arbejdsmiljørepræsentantarbejde i
dagtilbuddet?

Ja Der afsættes tid efter aftale med leder når der er behov.

Afholdes der årlige
medarbejderudviklingssamtaler
(MUS)?

Ja

 Svar Bemærkning

Har dagtilbuddet formuleret
hygiejnerutiner med henblik på at
reducere sygdomme og
infektioner og inddrages
forældrene i disse, fx ved at emnet
taget op på bestyrelses- og
forældremøder?

Ja God hygiejne bliver løbende evalueret og frisket op i
personalegruppen, og i opslag til forældrene på aula.

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
hygiejne?

Nej Vi evaluerer løbende hygiejne håndteringen.
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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 Pædagogisk læringsmiljøvurdering (PLV)
 
Rambøll Pædagogisk Læringsmiljøvurdering (PLV) er en undersøgelse henvendt til det pædagogiske personale (ledere,
medarbejder og observatører). PLV’en tager afsæt i det lovpligtige arbejde med læreplanen og er en udvidelse til det
dokumentations- og evalueringsarbejde, der allerede foregår i dagtilbuddet. 
PLV’en, som nedenstående resultater tager udgangspunkt i, bygger på indholdet fra den pædagogiske læreplan, det
pædagogiske grundlag fra EVA og spørgsmål fra VIVE’s rapport om faglig ledelse. 
 
Antal pædagogiske læringsmiljøvurderinger

 
 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2022. Resultaterne er baseret på både lederne, medarbejderne og observatørernes
besvarelser.  
Kilde: Rambølls Pædagogiske Læringsmiljøvurdering

Overordnede resultater

 
 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2022. Resultaterne er baseret på både lederne, medarbejderne og observatørernes
besvarelser.  
Kilde: Rambølls Pædagogiske Læringsmiljøvurdering

3.1.1 Resultater opdelt på de enkelte temaer
Overordnet trivsel/tilfredshed på tværs af ledere, medarbejdere og observatører
 

Antal svar Svarprocent

Fagpersonale 10 91%

 - Ledere 1 100%

 - Medarbejdere 9 100%

 - Observatører 0%

Tema Ledere Medarbejdere

Overordnet trivsel og tilfredshed 5,0 4,4

Det pædagogiske grundlag 4,9 4,2

Fokusområder 4,8 4,0

De seks læreplanstemaer 4,6 4,4

Faglig ledelse 4,4 3,8

8



Ledere Medarbejdere

Har du det godt, når du er
på arbejde/Er det rart at

være i dagtilbuddet?

Vil du anbefale andre at
vælge dette dagtilbud?

1 2 3 4 5

5,0

4,2

5,0

4,7

Ledere Medarbejdere

Børnesyn

Dannelse og
børneperspektiv

Leg

Læring

Børnefællesskaber

Et pædagogisk
læringsmiljø hele dagen

Forældresamarbejde

Børn i udsatte positioner

Sammenhæng til
børnehaveklassen

1 2 3 4 5

5,0

4,1

4,7

3,9

5,0

4,3

4,3

4,3

5,0

4,1

5,0

4,3

4,7

4,4

5,0

4,4

5,0

4,5

 
 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2022. Resultaterne er baseret på både lederne, medarbejderne og observatørernes
besvarelser. Ledere og medarbejdere får stillet spørgsmålet Har du det godt, når du er på arbejde?, mens observatørerne får stillet
spørgsmålet Er det rart at være i dagtilbuddet?  
Kilde: Rambølls Pædagogiske Læringsmiljøvurdering

Gennemsnitsscore for deltemaerne i Det pædagogiske grundlag
 

 
 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2022. Resultaterne er baseret på både lederne, medarbejderne og observatørernes
besvarelser.  
Kilde: Rambølls Pædagogiske Læringsmiljøvurdering

Gennemsnitsscore for deltemaerne i Fokusområder
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Ledere Medarbejdere

Samspil og relationer

Evaluerende pædagogisk
praksis

Inddragelse af
lokalsamfundet

Det fysiske, psykiske og
æstetiske børnemiljø

1 2 3 4 5

4,3

4,1

5,0

4,1

5,0

3,3

5,0

4,3

Leder Medarbejder

Alsidig personlig udvikling

Natur, udeliv og science

Kommunikation og sprog

Kultur, æstetik og
fællesskab

Krop, sanser og bevægelse

Social udvikling

1 2 3 4 5

4,3

4,4

4,0

4,4

5,0

4,3

4,0

3,9

5,0

4,8

5,0

4,4

 
 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2022. Resultaterne er baseret på både lederne, medarbejderne og observatørernes
besvarelser.  
Kilde: Rambølls Pædagogiske Læringsmiljøvurdering

Gennemsnitscore for deltemaerne i De seks læreplanstemaer
 

 
 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2022. Resultaterne er baseret på både lederne, medarbejderne og observatørernes
besvarelser.  
Kilde: Rambølls Pædagogiske Læringsmiljøvurdering

Gennemsnitsscore for deltemaerne i Faglig ledelse
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Ledere Medarbejdere

Fastsætte en faglig retning

Indhente faglig viden

Aktivere faglig viden

1 2 3 4 5

4,0

3,9

5,0

3,7

4,3

3,8

•

•

 
 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2022. Resultaterne er baseret på både lederne, medarbejderne og observatørernes
besvarelser.  
Kilde: Rambølls Pædagogiske Læringsmiljøvurdering

Noter her dine refleksioner omkring ovenstående resultater og evt. hvilke handlinger de giver anledning til: 
 
Kommentarfelt til ledere 
PLV´en viser en rigtig god score i min optik, men vi søger altid at udvikle os som en enhed. 
 
Kommentarfelt til tilsynsførende 

3.2 Observation med afsæt i de tre politiske indsatsområder
 
På baggrund af kvalitetsrapporten for dagtilbud for 2019, har Udvalget for Børn og Læring, jf. Dagtilbudslovens § 3a,
stk. 5, udstukket retning for udviklingen på dagtilbudsområdet på 3 af de 4 opmærksomhedspunkter som
kvalitetsrapporten påviste. På baggrund af opmærksomhedspunkterne er der udarbejdet tre politiske indsatsområder.
Disse indsatsområder vil der lægges særlig vægt på i forbindelse med observationer på tilsynsbesøget. De tre politiske
indsatsområder udfoldes nedenfor. 
 
 
Politiske indsatsområder: 
 
Indsatser der skal understøtte drenges udviklingsmuligheder indenfor de 6 læreplanstemaer 
 
 
På baggrund af kvalitetsrapporten for dagtilbud for 2019 har den tilsynsførende på de uanmeldte tilsyn fået en særlig
opgave i at observere, hvordan dagtilbuddene gennem deres læringsmiljøer og pædagogiske tilgang til drengene
understøtter deres kompetencer. Temaet drøftes efterfølgende på det anmeldte tilsynsmøde og der følges op på
dagtilbudschefens møder med den lokale ledelse og i kommende kvalitetsrapporter. 
 
 
Kommentarfelt til tilsynsførende 
Der observeres de samme indsatser for såvel drenge som piger. Indsatsen vurderes tage højde for både piger og
drenges forskellige ønsker og behov. 
 
Sprogudvikling i dagtilbud – større sammenhæng i indsatser 
 
Varde Kommune har flere børn i fokuseret og særlig indsats end på landsplan hvad angår talesproglige færdigheder. På
baggrund heraf, er der igangsat følgende indsatser: 
 

Udvikling af et mere systematisk tværfagligt samarbejde, samt koordinering, formidling og udbredelse af
igangværende og nye indsatser. 

 
 

Forebyggende tidlig indsats på 0-3 års området (før-sproglige forudsætninger og tale/sprog) blandt andet gennem
systematisk kompetenceudvikling af pædagogisk personale og vejledning af forældre. 
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•

 
 

Obligatorisk sprogvurdering af de 5-årige som led i hurtigere sammenhængende indsats i dagtilbud og skole. I Varde
Kommune tilbyder vi 3 års sprogvurdering til alle børn, hvor lovgivningen kun foreskriver at det tilbydes ved behov.
Der er ikke noget krav i lovgivningen om sprogvurdering af de 5- årige, men der ligger et sprogvurderingsmateriale
tilgængeligt i Hjernen & Hjertet, som både dagtilbud og skoler har adgang til. Formålet med en 5 års sprogvurdering
er, at den kan anvendes i samarbejdet med skolen omkring skolestarten. 

 
 
 
Kommentarfelt til tilsynsførende 
Det observeres, at personalet er opmærksomme på at arbejde med sproget i deres samvær med børnene. F.eks.
opmærksomhed via spejling at hjælpe børnene med at sætte ord på handlinger. 
Sprogarbejdet foregår kontinuerligt og med god kvalitet i indsatsen, hvilket data fra sprogvurderingen også indikerer. 
 
Indretning og organisering af læringsmiljøer i dagtilbud med henblik på at optimere børns muligheder for at være
uforstyrret 
 
Forvaltningen understøtter dagtilbuddene med formidling af viden om læringsmiljøer og betydningen af
”uforstyrrethed” i forhold til børns udvikling. Der følges op på dagtilbudschefens møder med dagtilbuddenes ledelse og
på det årlige tilsyn samt i den kommende kvalitetsrapport. 
 
 
Kommentarfelt til tilsynsførendes 
Dagtilbuddet er nybygget for få år siden og DGI certificeret. Indretningen med flere små og store rum, gør det muligt at
lege uforstyrret. Personalet observeres opmærksomme på at give børnene mulighed for fred og ro. 
 
 
 

3.3 National forældretilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet -
Varde Kommune
 
Et velfungerende samarbejde mellem forældre og det pædagogiske personale er en af de vigtigste faktorer for at skabe
positive og trygge rammer for børn i dagtilbud, viser forskning. Et godt samspil mellem hjemmet og dagligdagen i
dagtilbuddet bidrager ligeledes til at skabe et dagtilbud af høj kvalitet, hvor der er et godt læringsmiljø, og hvor børnene
trives. På dagtilbudsområdet er der i 2022 gennemført en national forældretilfredshedsundersøgelse, som indeværende
tilsyn tager afsæt i.  
Forældretilfredshedsundersøgelsen tager udgangspunkt i hele Varde Kommune og ikke den enkelte institution.  
 
Varde Kommune har valgt fem tilvalgsspørgsmål, som lederne i dagtilbuddene har mulighed for at kommentere på med
udgangspunkt i deres egen institution. 
 
 
Dagtilbuddets brug af naturen og/eller lokalområdet til leg og læring? 
 
 
Kommentarfelt til ledere 
 
Vi bruger alle lokalområdets ressourcer til leg og læring. Vi er på besøg hos diverse bondegårde, er hver uge nede i den
lokale skov, og er på ugentlige gåture i lokalområdet, og har aftaler med de lokale firmaer om besøg når det passer ind. 
 
Dialogen mellem dagplejeren/personalet og dig som forældre? 
 
 
Kommentarfelt til ledere 
 
Rigtig god dialog. Dagplejen har en ugentlig dag hvor de kommer på besøg og lærer børnehaven at kende. Der er god
overlevering hver gang et nyt barn skal starte, og masser af tid for forældre og barn til forbesøg. 
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Den tid dagplejeren/personalet har til dit barn? 
 
 
Kommentarfelt til ledere 
 
I forhold til indkøring af barn fra dagpleje til børnehave, bliver der sat al den tid af som der er nødvendig for at barn og
forældre er trygge. 
 
Den tid dit barn er udenfor på dagtilbuddets arealer i løbet af dagen? 
 
 
Kommentarfelt til ledere 
 
Vi er udenfor så meget som det kan lade sig gøre. Når der er mødt tilstrækkeligt personale ind, får børnene altid
mulighed for at komme på legepladsen, og kan det lade sig gøre, lukker børnehaven også udenfor. 
 
Dagplejeren/personalets indsats for at forstå og imødekomme dit barn? 
 
 
Kommentarfelt til ledere 
 
Der bliver gjort en stor indsats for at møde alle børn hvor de er. Der er god dialog med forældre hele vejen igennem, og
vi arbejder med demokrati i børnehøjde, sådan at børnenes meninger og holdninger bliver hørt, set og imødekommet. 
 
 
 

3.4 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

3.4.1 Resultater opdelt på de enkelte temaer
Overordnet trivsel
 

Antal besvarelser

"Antal" 14
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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%

100

79 14 7

100

100

Antal svar

14

14

14

13

Ved ikke

0

0

0

1

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%

77 23

100

93 7

93 7

Antal svar

13

14

14

14

Ved ikke

1

0

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%

69 23 8

71 21 7

85 15

Antal svar

13

14

13

Ved ikke

1

0

1

 
 
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%

93 7

91 9

Antal svar

14

11

Ved ikke

0

3

 
 
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: 
 
Kommentarfelt til ledere 
Der er rigtig god tilfredshed hos børnene helt generelt. 
 
Kommentarfelt til tilsynsførende 
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Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

2019

2020

2021

0% 25% 50% 75% 100%

9 3 88

10 5 86

29 71

3 97

Antal svar

66

21

14

31

Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

2021

0% 25% 50% 75% 100%

3 3 86 7

5 86 10

Antal svar

29

21

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 

 

 
 
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

Særlig indsats
Fokuseret

indsats
Generel indsats Ikke placeret

Før-skriftlige færdigheder 0% 5% (1) 86% (18) 10% (2)

Talesproglige færdigheder 0% 3% (1) 97% (30) 0%
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Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

3-årige

5-årige

0% 25% 50% 75% 100%

3 97

10 90

100

Antal svar

31

10

18

Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

5-årige

0% 25% 50% 75% 100%

5 86 10

100

Antal svar

21

18

visning.  
Kilde: Rambøll Sprog.

Noter her dine refleksioner omkring ovenstående resultater og evt. hvilke handlinger de giver anledning til: 
 
Kommentarfelt til ledere 
Som grafen viser virker vores sproglige indsats rigtig godt. Vi søger altid at udvikle os og tilrette os i forhold til
børnenes behov. 
 
Kommentarfelt til tilsynsførende 
 
 
 
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: 
 
Kommentarfelt til ledere 
Som grafen viser virker vores sproglige indsats rigtig godt. Vi søger altid at udvikle os og tilrette os i forhold til
børnenes behov. 
 
Kommentarfelt til tilsynsførende 
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Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

Dreng

Pige

0% 25% 50% 75% 100%

3 97

6 94

100

Antal svar

31

16

15

Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

Dreng

Pige

0% 25% 50% 75% 100%

5 86 10

78 22

8 92

Antal svar

21

9

12

 
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: 
 
Kommentarfelt til ledere 
Som grafen viser virker vores sproglige indsats rigtig godt. Vi søger altid at udvikle os og tilrette os i forhold til
børnenes behov. 
 
Kommentarfelt til tilsynsførende 
 
 
 

4.2 Dialog
Antal dialogvurderinger 

Dialogvurderinger (Fagpersonale) Dialogvurderinger (Forældre)

"Antal" 56 16
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Fagpersonale Forældre

Alsidig personlig udvikling

Social udvikling

Kommunikation og sprog

Krop, sanser og bevægelse

Natur, udeliv og science

Kultur, æstetik og
fællesskab

0 1 2 3 4

3,5

3,8

3,5

3,6

3,3

3,4

3,6

3,9

3,7

3,5

3,5

3,5

56

16

56

16

56

16

56

16

56

16

56

16

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

4.2.1 Resultater - De seks læreplanstemaer
Resultater for de seks læreplanstemaer
 

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

Noter her dine refleksioner omkring ovenstående resultater og evt. hvilke handlinger de giver anledning til: 
 
 
Kommentarfelt til ledere 
Som det vises i grafen, er der stor tilfredshed hos både forældre og personale. Igen evaluerer vi i personalegruppen
løbende omkring hvad der fungerer og hvad der kunne fungerer bedre, og søger at udvikle os som enhed. 
 
Kommentarfelt til tilsynsførende 
 
 
 
4.2.2 Resultater - Trivsel og sundhed
Resultater for Trivsel og sundhed  
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Fagpersonale Forældre

Trives godt alt i alt

Glad for at være i
dagtilbuddet

Tryg ved de voksne i
dagtilbuddet

Er en del af fællesskabet

Er generelt sund og rask

0 1 2 3 4

3,9

3,8

3,9

3,9

3,9

3,8

3,8

3,8

4,0

3,9

Udendørsfaciliteter

Indendørsfaciliteter til
tummel og leg

Indendørsfaciliteter til ro
og fred

Generel tilfredshed med
dagtilbuddet

Enighed med den
pædagogiske linje

Tilbøjelighed til at anbefale
dagtilbuddet

0 1 2 3 4

3,7

3,6

3,3

3,8

3,8

3,8

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

Noter her dine refleksioner omkring ovenstående resultater og evt. hvilke handlinger de giver anledning til: 
 
Kommentarfelt til ledere 
Grafen viser en rigtig god trivsel og sundhed helt generelt. Det at være synlig, være i løbende dialog med forældre, og
møde børnene hvor de er, giver gode resultater. 
 
Kommentarfelt til tilsynsførende 
 
 
 
4.2.3 Resultater - Fysiske rammer, tilfredshed og pædagogisk linje
Resultater for enkeltsspørgsmål for Fysiske rammer, tilfredshed og pædagogisk linje
 

 
 
Note: Figuren viser resultater for perioden 2021. 
Kilde: Rambøll Dialog.
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Noter her dine refleksioner omkring ovenstående resultater og evt. hvilke handlinger de giver anledning til: 
 
Kommentarfelt til ledere 
Det generelle billede for grafen er meget tilfredsstillende. I Årre har vi dynamiske læringsmiljøer, for at kunne opretholde
nysgerrigheden, kreativiteten og bevægelsesglæden ved legen, og vi evaluerer løbende på hvad der fungerer, og hvad
der kunne fungere bedre. 
 
Kommentarfelt til tilsynsførende 
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