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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: 
Vores normering er: 
Børnehave: 6,3 børn pr voksen 
Vuggestue: 3,2 børn pr voksen 
 
Tallene er vi nået frem til ved at tage udgangspunkt i fuldtidsstillinger 37 timer divideret med det antal børn, der i
gennemsnit er pr måned på et år. 
 
I februar 2023 forventer vi at nå regeringens krav om minimums normeringer, således at vi ligger på og gerne under
kravet om max 3 børn pr voksen i vuggestuen og max 6 børn i børnehaven. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Valgmenighedens normering drøftes og vurderes til at ligge på et rigtigt fint niveau. Valgmenigheden forventer allerede
et år før, at ramme regeringens minimumsnormeringskrav. 
 
Det drøftes hvorvidt der i Valgmenigheden er et ønske om at de ansatte sættes op i tid - det er der ikke.
Valgmenigheden prioriterer høj trivsel og kvalitet og det opnås bedst ved at medarbejderne er på det timetal, de ønsker. 

2.1.2 Organisering af børnegruppen
 
Hvordan er dagtilbuddets børnegruppe organiseret? (funktionsopdelt, aldersopdelt, opdelt på andre måder) 
 
Lederens besvarelse: 
I vuggestuen er vi fordelt i to lige store grupper Krudtuglerne og Vildbasserne med ca 12 børn i hver gruppe. I hver
gruppe er der en jævn aldersfordeling fra ca. 9 mdr. til ca. 2,9 år. 
 
Som noget nyt startede vi 1. oktober 2022 med en overgangsgruppe ”Larverne”, for de børn der overgår fra vuggestue
til børnehaven. I den gruppe er der pt 4 børn. Larverne har deres eget fysiske grupperum overfor den børnehavegruppe,
de stille og roligt sluses over til.  
 
Tanken med denne gruppe er, at sikre en stille og tryg overgang for det enkelte 
vuggestuebarn. 
Tanken er at hvert enkelt barn ved Larverne sluses over til den børnehavegruppe, når de vurderes klar og tryg. Dvs. at
der som udgangspunkt primært er fokus på, hvornår det enkelte barn er klar og ikke til alder. 
 
Børnehaven består af tre grupper ud over Larverne. 
”Billerne” og ”Myrerne” disse to grupper har max 16 børn pr gruppe. Børnene i disse to grupper er fra ca 3 år til august 
året før de starter i skole. Grupperne er en uge afsted ved vores skovsted ved Rind plantage på skift af hinanden dog
ikke fredag. 
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”Frøerne” som er vores førskolegruppe er hjemme i institutionen hver uge på nær fredag, hvor det er dem der har
skovstedet i Rind. For vores førskolebørn arbejdes der målrettet med at gøre dem klar til skolestart. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Den nye mellemgruppe Larvestuen samler de ældste fra begge vuggestuegrupper. Lige nu er der 4 børn, men der vil
inden længe komme flere børn i Larvegruppen, hvorfor der forventes at blive ansat en pædagog i starten af 2023.
Institutionen håber på, at denne gruppe vil gøre overgangen til børnehaven mere glidende. 
 
Er der behov for at ændre på organiseringen af børnegruppen? 
 
Lederens besvarelse: 
Da vi netop har lavet en positiv tilføjelse til vores børnegrupper i form af Larverne, synes vi, at organiseringen af vores
børnegrupper fungerer optimalt. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Det drøftes, at de tilsynsførende tydeligt kan mærke i huset, at der arbejdes i små grupper på alle stuer, og at det
afføder en rigtig god ro og giver gode muligheder for fordybelse for børnene. 
 
Siden corona har der ikke været adgang for forældrene inde på selve stuen. Dette tiltag har man valgt at beholde.
Forældre i vuggestuen deltager heller ikke på stuen til fødselsdag, men gør det gør de i børnehaven. Valgmenigheden
har erfaret, at det skaber for meget uro og forvirring for børnene. Dette tiltag har skabt øget ro for børnene. 
 
 
 

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: 
Vuggestuen: 5 pædagoger og 4 medhjælpere 
Overgangsgruppen ca 4 børn ”Larverne”: 1 pædagog 
 
Børnehaven: 5 pædagoger, 2 pædagogiske assistenter, 1 medhjælper 
 
Medarbejdere i alt 18 
 
Pædagoger 11 i procent 61% 
Pau 2 i procent 11% 
Medhjælpere 5 i procent 28% 
 
Vi arbejder altid ud fra at få en personalegruppe med flest muligt med pædagog faglig uddannelse. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Det er de tilsynsførendes oplevelse, at Valgmenigheden har en rigtig fin fordeling af uddannet og ikke uddannet
personale. Det mærkes tydeligt, at der er en høj grad faglighed, når man bevæger sig rundt i institutionen. Det opleves,
at der på alle stuer er stort fokus på børnenes læring og sproglige udvikling. 
 
Valgmenigheden har prioriteret at få en af pædagogerne i vuggestuen uddannet som Familievejleder. Denne prioritering
er lavet for i endnu højere grad at kunne understøtte forældresamarbejdet. Forældrene kan frit booke sig ind til en
samtale, da pædagogen har fået 2 timer ugentligt stillet til rådighed til familievejlederopgaven. Det er de
tilsynsførendes oplevelse, at det er en god prioritering, da det kan afhjælpe nogle af de udfordringer der kan være hos
nogle af børnene og familierne.  
 
 
Beskriv hvordan I inddrager ressourcepersoner, faglige fyrtårne mm. 
 
Lederens besvarelse: 
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Familievejleder 
AKT pædagog 
Talelærer 
 
Ovenstående bruges primært ved udarbejdelse af handleplaner og sparing i forhold til børnenes trivsel. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
 
 
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: 
1 pædagog har taget familievejlederuddannelsen. Uddannelsen var færdig i juni 2022. Vores familievejleder har
ugentlig 2 timer, hvor forældrene i institutionen kan tilbydes vejledning 1 time. 
Dette er en god investering. Vi oplever at forældre helt naturligt kan blive usikre i deres forældrerolle. Denne usikkerhed
ønsker vi at hjælpe dem med. Flere forældre i institutionen har udtrykt glæde ved denne mulighed og også benyttet det. 
 
1 pædagog er ved at uddanne sig til talelærer. Uddannelsen er opbygget over 6 moduler og forventes færdiggjort
sommeren 2023 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
 
 
Er der behov for at gøre en ekstra indsats for at nedbringe antallet af opsigelser? Uddyb gerne. 
 
Lederens besvarelse: 
Siden sommer 2022 har vi sagt farvel til flere skønne ansatte. 
Af vores faste medarbejdere er der 2 der er gået på pension, 1 der er gået på barsel og 1 rykket videre i en
støttefunktion med et barn til skole. 
 
Derfor har vi efter sommerferien fået tilsvarende nye personaler. Alle med en god faglig ballast i rygsækken. Disse nye
personaler er kommet godt i gang i vores hus. Det der kendetegner dem alle er, at de er nysgerrige på vores måde at
arbejde på, og de er med til på dygtig vis at udvikle kulturen i positiv retning. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Det er de tilsynsførendes oplevelse, at institutionen gør meget for at sikre trivsel blandt medarbejderne, og er gode til at
inddrage de nye medarbejdere. Derudover ser ledelsen det som en styrke at få nye øjne på praksis.  
 
 
 
 

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

Det mærkes tydeligt, at der arbejdes med små grupper i både vuggestue og børnehave 
Der opleves høj grad af anerkendende voksne, der er gode til at skabe et roligt læringsrum, hvor alle børn kan være
med 
De tilsynsførende oplevede kun en optakt til en konflikt, men pædagogerne er gode til at støtte og guide. De små
grupper hjælper i høj grad med til at reducerer konflikter 
Personalet er gode til at møde børnene i øjenhøjde og det opleves at de er deltagende i børnene leg både inde og ude 
Det pædagogiske personale er gode til at positionere sig ift. børnegruppen.  
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De tilsynsførende var i dialog med et forældrepar, der i høj grad roser Valgmenigheden og deres inddragende måde
at arbejde på.  
Det opleves at medarbejderne er meget glade for arbejdsmiljøet i Valgmenigheden, de nævner, at der er en god og
tydelig struktur. Denne glæde ses kun smitte positivt af på børnene 
Det opleves, at de voksne arbejder meget ud fra børnenes præmisser og accepterer, hvis børnene gerne vil noget
andet end den aktivitet der er i gang. De følger dermed børnenes perspektiv  
Alle børn virker glade og trygge ved deres voksne  
Det er de tilsynsførendes klare opfattelse, at det har en positiv indvirkning på læringsmiljøet, at grupperne har en
passende størrelse på ca. 16 børn i børnehaven. 
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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 sørger for både i vuggestuen og børnehaven at sikrer små grupper i løbet af dagen. Alt efter alder, sociale
færdigheder og børnenes overskud på dagen kan grupperne variere fra 2 børn til flere. 
Vi har for alle grupper fokus på nøgleord som skaber tryghed. 
Nøgleordene er 
Forudsigelighed/overblik 
Ro 
Fordybelse 
Nærhed 
 
For børnehaven gælder det for alle tre grupper at der er et max på 16 børn. Tidligere fyldte vi grupperne op hen over et
år, hvor vi kunne ende med 22 i en gruppe. For at sikre et godt børnefællesskab, har vi fundet ud af, at gruppen skal
sikres et max. 
 
16 børn giver et bedre indblik for personalet i, at styrke det enkelte barns mulighed for støtte, således at alle har lige
mulighed for at indgå i børnefællesskabet. 
 
Hver morgen har alle grupper i institutionen samling før de spiser formiddagsmad ca kl 8.30. 
For alle grupper gælder at der synges sange og rimes. Når vi synger, understøtter vi den sproglige udvikling og følelsen
af at være en del af et fællesskab. 
 
For at understøtte forudsigeligheden/overblikket ved børnene gøres nedenstående til samlingerne. 
I vuggestuen og ved ”Larverne” visualiserer vi hvem der er kommet den pågældende dag, ved at vise billeder af både
børn og voksne. De voksnes billede sættes på en planche med den aktivitet de står for. Herefter sættes børnenes
billeder ind på planchen ved den voksne de skal være sammen med og den aktivitet de skal deltage i. 
 
I børnehaven råbes børnene op, I den forbindelse fordeles børn og voksne ud i de grupper og de aktiviteter de skal
indgå i. Det kan være alt fra gåture, dialogisk læsning, kreative aktiviteter, brætspil, leg i dukkekrog, på legepladsen osv 
 
Når de voksne råber børnene op, er der ligeledes fokus på at inddrage børnenes opmærksomhed på fællesskabet.
Derspørges f.eks. ind til, om der er nogen der mangler? Hvad laver de? Har de mon fri, på ferie, er syge osv 
 
Til samling kan der ligeledes være et tema, der understøtter børnefælleskabet. 
Temaer kan være: 
Hvordan er man en god ven? 
Hvordan kan man komme med i en leg? 
Hvordan kan man sige fra i en leg? 
Hvordan kan man få andre med i leg? 
 
Det tema der arbejdes med understøttes ofte af en historie, hvor børnene inddrages. F.eks. hvis vi oplever at et barn har
problemer med at komme ind i en leg. Så læses historien og løbende involveres børnene, i det der pt er svært. 
 
Hvis der er et barn, der er uden for fællesskabet, og der ikke er nogen fremgang ud fra ovenstående guidning,
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udarbejdes der en handleplan. Vi tager altid udgangspunkt i og har fokus på barnets styrker under udarbejdelsen. Målet
kan være hvordan får vi X med i fællesskabet. Herefter udarbejdes delmål, hvor muligheden for progression er inden for
rækkevidde. 
 
Når vi vurderer, at der er brug for at udarbejde en handleplan, er der generelle tiltag, vi ved der virker. Ekstra omsorg og
opmærksomhed fra en voksen, små opgaver som barnet kan lykkes med feks at hjælpe en voksen med borddækning. 
Vi kalder det at tanke barnet op. 
 
Vores handleplaner lykkes som regel hurtigt. Hvis vi i enkelte tilfælde ikke ser en positiv udvikling, er det ikke barnet
derer forkert, barnet er som det er, men det er vores tiltag omkring stilladsering af barnet der skal justeres. 
Vi indkalder til samarbejdsmøde med forældre og samarbejdspartnerer fra kommunen, som herigennem kan hjælpe os 
til at få lavet tiltag, der fremmer barnets sociale muligheder i børnefællesskabet. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Det er de tilsynsførendes oplevelse, at personalet er rigtig gode til at se alle børn, og også se de situationer, hvor nogle
børn med fordel har brug for guidning til at komme godt videre. 
 
Det er meget tydeligt, at de voksnes positioneringer bærer præg af at det er 100% børnene de er her for. De arbejder i
øjenhøjde på børnene og de er deltagende i deres lege og læring. 
 
Er dagtilbuddets arbejde med børnefællesskaber og herunder børn i udsatte positioner tilfredsstillende? Hvorfor? 
 
Lederens besvarelse: 
Vi er meget opmærksomme på vores børns trivsel og dannelse. Personalet på de enkelte stuer har udarbejdet flere
tilfredsstillende handleplaner, hvor mål der er sat op, hurtigt har haft en positiv indvirkning på barnets mulighed for at
deltage i børnefællesskabet. 
 
Vi arbejder på at skabe mere ro i vores lokaler, således at børnene kan fordybe sig uden afbrydelser i deres lege. 
 
Derfor har vi i samarbejde med en arkitekt fra Rolighed Humania sat fokus på indretning af vores lokaler i børnehaven,
som vi forventer vi kan få sat i gang i løbet af 2023. Tanken er at skabe ekstra rum i rummene på forskellig vis. 
Ligeledes muligheden for at skabe inspirerende legemiljøer. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Valgmenigheden er midt i en proces om at skabe mere ro i rummene. Firmaet Rolighed Humania giver sparring og ideer
og har været med til at skabe flere rum i rummene. Der er indkøbt skillevægge med fine og rolige naturprint, der har en
god effekt både for børn og voksne, og der er indkøbt lege- og motorikinspirerende møbler til vuggestuen. 
 
Igen er Valgmenigheden drevet af en prioritering af høj kvalitet, og det forventes, at de nye rum i rummene er klar ved
indgangen til 2023.  
 
Har alle børn et fortroligt tilhørsforhold til mindst en voksen? Uddyb gerne. 
 
Lederens besvarelse: 
Ja det har de. 
 
Hvert barn har en kontaktpædagog, som de får fra den dag de overgår til en gruppe. 
Til stuemøder en gang i måneden gennemgås alle børn fra den pågældende stue, hvor der er opmærksomhed på trivsel
og udvikling. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Det er ligeledes hvad de ældste børn svarer i SpørgeBørge.  
 
Er der behov for at gøre en ekstra indsats omkring arbejdet med børns deltagelse i børnefællesskabet? Hvorfor? 
 
Lederens besvarelse: 
Som nævnt tidligere arbejder vi pt på, at udvikle børnenes læringsrum, som vi tænker vil have en god positiv indflydelse
på børnenes deltagelse i børnefællesskabet. En ny indretning skal være med til, at skabe mere ro til børnenes lege. 
Særligt for de børn der nemt afledes, er det vigtigt, at vi hele tiden udvikler læringsrummene, så børnene nemmere kan
fordybe sig og fastholdes i de fællesskaber de indgår i. 
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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%

79 14 7

86 14

100

100

Antal svar

14

14

14

14

Ved ikke

0

0

0

0

 
Tilsynsførendes kommentar: 
Både rummene og det pædagogiske arbejde fokuserer på at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.  
 
Beskriv eventuelt overvejelser vedrørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående vurderinger giver anledning
til 
 
Lederens besvarelse: 
Er nævnt ovenfor. 
 
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
 

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

Venskab og leg
 

Antal besvarelser

Valgmenigheden 14
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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%

93 7

100

100

93 7

Antal svar

14

14

14

14

Ved ikke

0

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%

86 14

86 7 7

93 7

Antal svar

14

14

14

Ved ikke

0

0

0

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

13

14

Ved ikke

1

0

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

Medbestemmelse
 

 
 
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
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Noter her dine refleksioner omkring ovenstående resultater og evt. hvilke handlinger de giver anledning til: 
Dette nye redskab er en god måde at vurdere, hvordan børn ser sig selv i en sammenhæng inden for de valgte temaer.
Det er naturligvis et øjebliksbillede, men en god måde for børnene at udtrykke deres oplevelse. 
 
Når vi har fokus på at skabe lige muligheder for alle vores børns muligheder for at indgå i børnefællesskaber er det
glædeligt at se, at alle børn svarer, at de har nogen at lege med i børnehaven. 
 
Et fokuspunkt vil være, at skabe mere glæde ved at lege ude på vores legeplads. Refleksioner ved de voksne sammen
med børnene. Undersøge hvordan det enkelte barn oplever det at være ude. F.eks. Hvornår er det sjovt at være ude?
Hvornår er det ikke sjovt? 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Valgmenighedens første afprøvning af SpørgeBørge viser at børnene i høj grad trives. Det er meget positivt at se, at alle
børnene føler der er en voksen i dagtilbuddet, der kan lide dem. 
 
Det drøftes hvorvidt ordet "bestemme" italesættes overfor børnene - ofte anvendes ordet "vælge", og det gør, at mange
børn ikke genkender, at de er med til at "bestemme". Derudover drøftes det, at man i højere grad kan italesætte over for
børnene, hvad deres medbestemmelse har medført. Altså hvilke ændringer deres udtalelser har givet anledning til. 
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Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

2019

2020

2021

0% 25% 50% 75% 100%

5 7 88

10 10 81

6 9 86

3 97

Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

2019

2020

2021

0% 25% 50% 75% 100%

6 4 91

8 8 83

9 5 86

100

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 0% 0% 100% (20) 0%

Talesproglige færdigheder 0% 3% (1) 97% (35) 0%
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Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

3-årige

4-årige

5-årige

0% 25% 50% 75% 100%

3 97

100

100

7 93

Antal svar

36

16

5

15

Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

4-årige

5-årige

0% 25% 50% 75% 100%

100

100

100

Antal svar

20

5

15

 
 
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 har arbejdet meget med sprog via, dialogisk læsning, sang og de spil der understøtter sproget, som børn med særlig
indsats fra tidligere år, har fået fra vores talelærer. 
 
Det er glædeligt at se, at der har været en progression, således at der i 2021 ikke var nogen børn med særlig indsats. 
 
Tidligere har vi oplevet, at de fleste børn havnede i særlig indsats i forhold til rim, dette er ikke længere gældende. Vi
antager det har gjort en positiv forskel, at vi har gjort rim og remser til en del af vores daglige samlinger. Derfor
fortsætter vi det gode arbejde, med de tiltag der løbende er implementeret. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Over de sidste 3 år har der været en rigtig flot udvikling i sprogtallene. Det store arbejde med den sproglige udvikling og
det faktum, at der ingen tosprogede børn  med sproglige udfordringer er i Valgmenigheden, kommer i høj grad til udtryk
i 2021 tallene. 
 
 
 
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 

 

14



Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

Dreng

Pige

0% 25% 50% 75% 100%

3 97

100

6 94

Antal svar

36

18

18

Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

Dreng

Pige

0% 25% 50% 75% 100%

100

100

100

Antal svar

20

14

6

 
 
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: 
 
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: 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
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Under trin På trin Over trin Ingen trinplacering

TOTAL

2019

2020

2021

0% 25% 50% 75% 100%

17 78 5

27 67 7

6 88 6

20 80

 

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: 
Vi er tilfredse med resultaterne, og vi kan se at vores særlige fokus på sproget, har haft en positiv udvikling også for
sprogvurderingerne i børnehaven. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Valgmenigheden har meget flotte resultater i SprogTrappen. Valgmenigheden forklarer de meget flotte resultater med,
at der er et stort fokus på den sproglige udvikling og en stor opmærksomhed på elementerne i SprogTrappen i
hverdagen. 
 
De tilsynsførende observerede desuden et meget fagligt sprogarbejde i vuggestuegrupperne. 
 
 
 
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 0% 10% (1) 0% 10% (1) 30% (3) 50% (5) 0%

"Total" 0% 10% (1) 0% 10% (1) 30% (3) 50% (5) 0%

16



Under trin På trin Over trin Ingen trinplacering

TOTAL

22-28 mdr.

0% 25% 50% 75% 100%

20 80

11 89

Antal svar

10

9

Under trin På trin Over trin Ingen trinplacering

TOTAL

Pige

0% 25% 50% 75% 100%

20 80

17 83

Antal svar

10

6

•
•

•

 
 
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: 
 
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: 
Tilsynsførendes kommentar: 
 
 
 
 

4.3 Opsamling
4.3.1 Tilsynsførendes afsluttende kommentar
Det er de tilsynsførendes oplevelse, at der i institutionen arbejdes meget struktureret med tydelige rammer for den
pædagogisk praksis og organiseringen af børnegrupperne. Der arbejdes meget fagligt og bevidst med børnenes trivsel
og sproglige udvikling som tydeligt kommer til udtryk i det pædagogiske arbejde. Institutionens data vidner ligeledes
om et højt fagligt niveau og en tydelig ledelse.  
 
Under tilsynsbesøget har de tilsynsførende observeret følgende i institutionen: 
 
 

Det mærkes tydeligt, at der arbejdes med små grupper i både vuggestue og børnehave, som børnene profiterer af 
Der opleves høj grad af anerkendende voksne, der er gode til at skabe et roligt læringsrum, hvor alle børn kan være
med 
Personalet er gode til at møde børnene i øjenhøjde og det opleves at de er deltagende i børnene leg både inde og ude 
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•
•

•

•
•

Det pædagogiske personale er gode til at positionere sig ift. børnegruppen. 
Det opleves at medarbejderne er meget glade for arbejdsmiljøet i Valgmenigheden, de nævner, at der er en god og
tydelig struktur. Denne glæde ses kun smitte positivt af på børnene 
Det opleves, at de voksne arbejder meget ud fra børnenes præmisser og accepterer, hvis børnene gerne vil noget
andet end den aktivitet der er i gang. De følger dermed børnenes perspektiv 
Alle børn virker glade og trygge ved deres voksne 
Det er de tilsynsførendes klare opfattelse, at det har en positiv indvirkning på læringsmiljøet, at grupperne har en
passende størrelse på ca. 16 børn i børnehaven. 
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