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Tilsynsrapport 

Uanmeldte tilsyn kommunale, dagplejere og private børnepassere. 
 
 

DEL 1: 
Faktuelle oplysninger 
Dagplejer/Børnepassers navn og 
adresse 

Hanne Christensen 

Løgstørvej 150 

9610 Nørager 

Leder: Jesper Johansen 

Dagplejepæd: Rikke T. Mogensen 

Kommunal Dagplejer 

Dato for tilsynsbesøget 28.09.20 

Tilsynsførende konsulent Rebild Kommune 

CWT 

 

Rammer for pasningstilbuddet. 
Aktuelt børnetal 3 børn indskrevet 

Særlige forudsætninger/kompetencer  

Øvrige relevante beskrivelser, grup-
per, opdeling o.a. 
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Umiddelbare indtryk/stemning. 

 Kommunale mål. 

o Det gode børneliv. 

o Gode overgange. 
 

 Voksen – barn relationer 

o Atmosfære. 
 

 Trivsel leg og læring 

o Lege og læringsmiljø 

o Æstetik                       
 

 Det sproglige miljø. 

o Indretning. 

o Det talte/ikke talte sprog. 

o Sang, musik. 

o Dialogisk læsning. 

 

 Medbestemmelse og dannelse; 

o Hvordan sikres barnets medbe-
stemmelse i de daglige aktivite-
ter?  

 

 De fysiske rammer 

o Indeklima/indretning 

o Legeplads. 

Umiddelbare indtryk/stemning 

Jeg blev i døren mødt af 3 piger med sommer hat, solbriller og 
tasker. Der var glad, hyggelig og lidt ”syd-lands stemning”. 

 

Kommunale mål 

Der blev arbejdet med den kommunale IT-strategi for eksem-
pel var der på legeværelset repræsenteret forskelligt IT/digi-
talt legetøj  som styrkede børnenes fordybelses og kreative 
tænkning. Der blev arbejdet med ”Overgange” ved, at grup-
pen to gange om måneden afholdt legestue i børnehaven. 

 

Voksen – barn relationer 

Dagplejer var opmærksomme på børnenes trivsel. Jeg opleve-
de børnene var trygge ved både dagplejer og børnene imel-
lem.  

 

Trivsel leg og læring 

Børnene var optaget af forskellige lege, blandt andet udklæd-
ning med hatte og solbriller, dukker, køkkenleg mm. børnene 
kørte også scooter i gangen hvor der også var plads til leg. Jeg 
oplevede børnene som værende nysgerrige og kreative i deres 
leg samt valg af lege. Børnene øvede i de sociale færdigheder 
og de blev her anvist af dagplejer. Børnene legede også ad-
skilt hvor jeg her oplevede stor fordybelse. Dagplejer fandt en 
tunnel frem som børnene så kravlede igennem. Det var tyde-
ligt, at den motoriske ”øvelse” var genkendeligt for børnene. 

Der blev arbejdet med, at vente på tur, udsætte ønsker og 
behov. 

 

 

Det sproglige miljø 

For at styrke børnenes sprog, blev der læst bøger, hørt musik 
og dagplejer stillede spørgsmål til børnene og satte ord på det 
er skete. Jeg er spændt på, at høre mere om hvordan der ar-
bejdes med de sproglige kompetencer.  

 

Medbestemmelse og dannelse  

Børnene valgte selv deres lege, og der blev også her arbejdet 
med, de sociale kompetencer i forhold til, at sætte grænser. 
Ved middags bordet oplevede børnene også medbestemmelse 
samt at tage beslutning i form af valg af mad. 

 

De fysiske rammer  
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Indretning/Indeklima 

I legeværelset var der forskellige legetøj repræsenteret blandt 
andet, et legekøkken-hjørne, en reol med diverse kasser med 
legetøj, dukker, scooter mm. På væggene var der billeder 
samt et stort spejl. I reolen var der også synlige puslespil og 
bøger mm i voksenhøjde. Der var ligeledes et stort bord hvor 
børnene spise formiddags/middagsmad. Børnene legede også i 
gangen hvor der var god plads til forskellige lege her var der 
noget mørkt – måske fordi lyset ikke var tændt. Da børnene 
skulle spise til middag blev lyset slukket – dette kunne jeg 
godt undres over, da det gav en vis ”mørkhed”.  

 

 

Legeplads 

Vi var ikke på legepladsen- men jeg kunne fra gårdspladsen 
skimte en del udendørs legeredskaber.  

 

 

 


