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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: 
2021: 5.5 i børnehaven & 3 i vuggestuen 
2022: 5,1 i børnehaven & 3 i vuggestuen 
2023: Budgetteret med 5,15 i børnehaven & 3 i vuggestuen 
 
Vi har altid haft fokus på "god normering". Ikke kun som nøgletal, men mindst ligeså meget i forhold til organisering og
fleksibilitet eksempelvis i forhold til børnegruppernes homogenitet, ændringer i "fremmøde rytmer" og særlige
pædagogiske indsatsområder. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Det er de tilsynsførendes oplevelse, at der er en god normering med mange voksne omkring børnene. De voksne er
tilgængelige og positionerer sig godt i forhold til børnenes leg og aktiviteter.  
 
Det er de tilsynsførendes oplevelse, at der er en behagelig ro i institutionen. Hertil tilføjer ledelsen, at det er noget det
pædagogiske personaler arbejder bevidst med. Dette både i måden hvorpå der tænkes  indretning af rum og fysiske
læringsmiljøer, men også i forhold til, hvordan man agere sammen med børnene, således at der ikke bliver larm og uro  
 

2.1.2 Organisering af børnegruppen
 
Hvordan er dagtilbuddets børnegruppe organiseret? (funktionsopdelt, aldersopdelt, opdelt på andre måder) 
 
Lederens besvarelse: 
Det er en klar prioritering at vi en en "lille institution". Dette betyder at vores pædagogik og sammenhænge tager
udgangspunkt i, at alle børn kender hinanden, alle børn kender alle personale og omvendt, alle personale kender
hinanden, alle personale kender alle forældre og omvendt samt at alle forældre kender hinanden. 
Og vi er ikke i tvivl om, at denne kultur giver stor tryghed for alle der dagligt benytter Prærien - og at disse
sammenhænge er afgørende for at vi kan organiserer os som vi gør. 
 
Vuggestuen "Jordegerne" er en selvstændig -, men dog integreret gruppe, som åbner sammen med børnehaven -
hvorefter de går ind til "dem selv" fra 07:00 - 16:00 - for så at lukke sammen med børnehaven. 
I vuggestuen er der ansat "fast personale". 
 
Børnehaven er organiseret i 3 grupper; Vildhestene, Bøflerne & Bjørnene. Grupperne er årgangsopdelt og der
arrangeres derfor primært aktiviteter, der tilgodeser de bestemte årgange. 
Personalet i børnehaven roterer rundt i mellem grupperne hver 14. dag - der er dog altid minimum en personale fra ugen
i forvejen. 
Vi er meget opmærksom på at struktur og organisering i grupperne i stor udstrækning skal være genkendelig, hvorfor vi
også har en tydelig organisering og planlægning personalet i mellem. Dette foregår på vores digitale platform "Nordic
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Pas". 
 
Vildhestene er Præriens gruppe for de yngste årgange. Denne gruppe tager udgangspunkt i, at børnene skal lære at gå i
børnehave. Vi har valgt, at det skal være en lille gruppe for at give de yngste børn en god og tryg opstart i Prærien. 
 
Bøflerne er Præriens gruppe for de ”mellemste” årgange. Gruppen tager udgangspunkt i, at børnene er fortrolige med
det liv de kan leve i Prærien, og at de har et par gode år i Prærien foran sig. 
 
Bjørnene er Præriens gruppe for den ældste årgang. Gruppen tager udgangspunkt i, at børnene er erfarne med det liv
de kan leve i Prærien, og at de snart skal leve livet i skolen. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Det drøftes hvad baggrunden for denne organisering har været. Hertil fortæller ledelsen, at det som udgangspunkt er
deres "smertegrænse" for antallet af børn i en gruppe der har gjort, at man har organiseret sig på den nuværende måde.
 
Det er ledelsens og bestyrelsens mål vedvarende at bevare  muligheden for at opdele børnene i de små grupper og
ligeledes have et fokus på, at personalet jævnligt skifter mellem børnegrupperne. Det at Prærien er en forholdsvis lille
institution giver netop disse muligheder.  
Ledelsen er derudover bevidste om, at alle børn har en forskellig tilknytning til forskellige voksne, og at børnene dermed
profiterer af, at der netop jævnligt sker et skift af voksne mellem grupperne. Dette giver dermed børnene mulighed for
at få en tæt relation til alle voksne i institutionen.  
Det eneste sted, hvor der ikke rykkes rundt, er i vuggestuen. Ledelsen fortæller, at rutiner, organisering osv. er ens, og at
der dermed kun er den voksnes måde at gennemføre det på, der er forskellig.  
 
I Vildhestene, som er de yngste børnehavebørn, kører de med fast personale i længere tid ad gangen, da denne
børnegruppe ofte har brug for faste voksne. Dette tilpasses efter behov. 
 
Det er ledelsens oplevelse, at de arbejder meget meget med fleksibilitet, således at personalet er villige til at korrigere
deres arbejdsplan for at få hverdagen i institutionen til at hænge sammen.  
 
Ledelsen er meget bevidste om, at det kan give en skrøbelighed, men de oplever, at det fungerer rigtig godt, da deres
personale er meget fleksible ift. timetal. Det drøftes, at pædagogerne har 2 timer hver uge til forberedelse, men at dette
kan justeres i forhold til opgaverne.  Det er målet, at pædagogerne har den forberedelsestid de har brug for, men i sær
når de har brug for den.  
 
Det drøftes hvordan institutionen anvender deres digitale platform Nordic Pas. Det er de tilsynsførendes oplevelse, at
der arbejdes meget struktureret både med fx planlægning og handleplaner, samt med udarbejdelse af data på de
enkelte børn, der er afsættet for at afdække både udfordringer og ressourcer.  
 
Det er forældrebestyrelsens opfattelse - direkte adspurgt, at der er et højt fagligt niveau 
 
 
Er der behov for at ændre på organiseringen af børnegruppen? 
 
Lederens besvarelse: 
Gruppernes størrelse og homogenitet betyder at vi i perioder kan ændre i vores organisering.  Eksempelvis er Bøflerne
pt. delt i 2, i forbindelse med måltiderne. Her benyttes vores "værksted", som blandt andet er indrette som ekstra
grupperum.   
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Det drøftes hvordan det fungerer med primær-pædagog-funktionen, når man som voksen jævnligt skifter mellem
børnegrupperne. Hertil fortæller ledelsen, at pædagogerne er forpligtet på at holde sig orienteret i Nordic Pas på de
børn, man er primær-pædagog for. Det er både personalets og ledelsens oplevelse, at det gør det faglige arbejde med
børnene lettere, da man på den måde har en kollega at spare med, som også kender barnet rigtig godt. Man er
forpligtiget på, at holde sig orienteret om de børn man er primær for.  
 
Det drøftes hvornår man ændrer på børnegrupperne. Hertil fortæller ledelsen, at det er ud fra gruppens dynamik, behov
osv.  
Fra april til august er de ældste børn med i "Klar-parat-skole", som er et fokuseret før-skole-arbejde med den gruppe der
skal starte i skole. Her arbejdes der med en god overgang for både børn og forældre, hvor en pædagog fra børnehaven
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er med i denne gruppe og børnehaveklasselederen fra skolen også er med. I "Klar-parat-skole" arbejdes der meget med
kultur og det at lære at gå i skole, snarere end der er fokus på faglig læring. 
Det er forældres opfattelse, at Prærien formår at skabe en rigtig god og glidende overgang for børnene. 
 
Det drøftes videre hvordan der arbejdes med overgange generelt i institutionen. I vuggestuen arbejder de med, at man
går på besøg jævnligt i perioden inden man skal starte i børnehave. Her er man med i forskellige aktiviteter sammen
med en voksen og et par andre børn fra vuggestuen. Hvorefter de vender tilbage til vuggestuen. I børnehaven fungerer
overgangene mellem stuerne/grupperne rigtig godt, fordi børnene ofte arbejder meget sammen til dagligt, og kender
alle voksne.  
 
Det opleves dog, at der kan være en udfordring i samarbejdet med dagplejen. Dette arbejdes der meget med, da man i
Prærien rigtig gerne vil samarbejde med dagplejen for at skabe den bedste overgang for de børn der kommer derfra. 
 
 
 

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: 
I 2022 er 65% af personalegruppen uddannet. 
Vi forventer at omkonvertere yderligere en medhjælperstilling til en pædagog stilling i 2023, således at eksempelvis de
pædagogiske beskrivelser og - dokumentationer kan fordeles på flere personer. 
 
Det er dog vigtigt for os, at kunne ansætte pædagogmedhjælper og uddanne pædagoger i praktikpladser - således at vi
eksempelvis kontinuerligt kan optimere antallet af ansættelser. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Det drøftes, at det er en rigtig god prioritering, at institutionen ønsker at have en bestemt andel af uddannet personale.  
 
 
Beskriv hvordan I inddrager ressourcepersoner, faglige fyrtårne mm. 
 
Lederens besvarelse: 
En af pædagogerne er ansat som sprogkoordinator. Vedkommende følger de relevante kurser, der blandt andet
udbydes af Herning Kommune. Sprogkoordinatoren har eksempelvis ansvaret for at udarbejde relevante test,
igangsætte relevante sprogindsatser både til individuelle børn og grupper, udarbejder "sprogkasser", der kan inspirere
alle ansatte til sprogarbejdet i så mange sammenhænge som muligt samt særlig fokus på de sproglige læringsmiljøer. 
 
En af pædagogerne er ansat som praktikvejleder for de studerende fra "VIA University College - Campus Holstebro".
Vedkommendes funkton er naturligvis primært at vejleder de studerende, men der er derudover ligeledes en gevinst i, at
vedkommende kan inspirerer i hele personalegruppen med nyeste pædagogiske viden, som vejlederen for indsigt i, via
hendes funktion. 
 
En af pædagogerne koordinere og skaber sammenhænge i "De gode overgange". Vedkommende har i denne funktion
det primære ansvar for indholdet i vores førskoleprojekt "Klar-Parat-Skole"- der etableres i perioden fra 1. april til 30.
juni, men også fokus på de generelle overgange, eksempelvis fra hjem til vuggestue, vuggestue til børnehave, dagpleje
til børnehave og når børnene skifter gruppe internt i huset. 
 
I 2018 fik en af pædagogerne uddannelse som "motorikvejleder". Denne uddannelse benytter vi til, at vedkommende har
særlig fokus på børn, som kan honorere af en motorisk indsats. Endvidere har vedkommende fokus på de "motoriske
læringsmiljøer". 
 
I 2021 ansatte vi en ergoterapeut, og efterhånden som denne person er blevet fortrolig med livet i børnehaven er det
naturligvis meningen vi skal benytte den ergoterapeutiske faglighed. Blandt andet skal vedkommende uddannes til at
kunne udarbejde "sensoriske profiller". 
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•

•
•
•

På Prærien har vi ligeledes stor glæde af samarbejdet med eksempelvis tale / hørelærer o.a. ressource personer fra
Herning Kommune. 
 
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: 
I 2020 implementerede vi "Nordic Pas" på Prærien. Det er en digital platform, som vi eksempelvis benytter til
dagbogsbeskrivelser, journalisering på de enkelte børn, beskrivelser og dokumentering af særlige - og generelle
pædagogiske indsatser (både på de enkelte børn samt på på grupperne) samt til udarbejdelse af "pas vurderinger".
Disse vurderinger benytter vi når vi skal have afdækket en eventuel særlig pædagogisk indsats. 
For at benytte dette system, var det nødvendigt at hele personalegruppen blev uddannet  - og pædagogerne i særlig
grad blev uddannet til at udarbejde "pasvurderingerne". 
Denne uddannelse blev først endelig afsluttet i efteråret 2021 (pga. corona) 
 
Vi har tradition for årlige pædagogiske weekender. I år afholder vi 2. Den første var sammen med Præriens bestyrelse,
hvor vi havde fokus på Præriens vision og strategi og den 11.-12. november skal vi afsted igen, hvor vi denne gang skal
undervises af en oplægsholder fra "Danmarks Evalueringsinstitut med fokus på vores evalueringskultur - eksempelvis i
forbindelse med vores arbejde med "De styrkede Pædagogiske Læreplaner". 
 
I 2023 er der som tidligere omtalt afsat midler til at uddanne vores ergoterapeut til at udarbejde "sensorisk profiler" og
vi har endvidere planer om at vores motorikvejleder skal på "suppleringskursus". 
 
Derudover har vi et rimmeligt budget til uddannelse, som betyder, at vi har god mulighed for at deltage i de kursus o.l.
som kontinuerligt udbydes. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
 
 
Er der behov for at gøre en ekstra indsats for at nedbringe antallet af opsigelser? Uddyb gerne. 
 
Lederens besvarelse: 
Vi er så privilegeret, at vi har en yderst loyal personalegruppe med høj anciennitet. Der er nærmest kun udskiftninger,
når der eksempelvis er pædagogmedhjælpere, som skal videre, eller når vi skifter pædagogstuderende. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
 
 
 
 

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

Alle grupper arbejder med udgangspunkt i det samme emne - i dette tilfælde historien om Pippi Langstrømpe og der
igangsættes aktiviteter og lege med udgangspunkt i historierne om Pippi i hele institutionen. 
Det pædagogiske personale anerkender, roser og guider børnene på en meget faglig og behagelig måde 
De voksne er meget indlevende i aktiviteterne og nyder oprigtigt samværet med børnene 
Det pædagogiske personale har øje for alle børn og arbejder meget med at inddrage alle børn i fællesskabet. Alle får
fx lov til at have en aktiv rolle i "ting-finder-legen" 
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•

•

•

•
•

De voksne positionerer sig, så de er i øjenhøjde med børnene og positionerer sig hensigtsmæssigt i forhold til den
enkelt og gruppen 
Den voksne fortæller om Pippi og formår at inddrage hele børnegruppen - dette til trods for aldersforskellen på
børnene. Mange får mulighed for at komme til orde 
I en konfliktsituation sikre den voksne at deeskalere situationen og ved at tale dæmpet med barnet få det til at indgå
i legen igen 
De tilsynsførende oplever at aktiviteterne tilpasses så alle kan være med 
De voksne understøtter børnene i at indgå i legeaftaler 
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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: 
I Prærien er fællesskabet en forudsætning for, at vi kan bidrage til og tage ansvar for hinandens muligheder. Alle er
fælles om at skabe det sociale rum, hvorigennem børnene lærer og udvikler sig. I vores hverdag er der plads til, at det
enkelte barn både kan vise initiativ og være aktivt deltagende. Fællesskabet skal skabe rum til alle, udfordre til nye
relationer og give mulighed for at afprøve forskellige positioner. Det betyder også at børn skal kunne etablere
venskaber på tværs af alder, køn og kultur. Vi ønsker således gennem disse fællesskaber og venskaber at mobning
forebygges. I dette arbejde benytter vi os blandt andet af Mary Fondens materiale ”Fri For Mobberi” 
 
Som tidligere omtalt, så er det vores klare oplevelse at alle børn kender hinanden og de ligeledes oplever at de er en del
af Præriens fællesskab. De fleste børn ved hvilke grupper de hver især hører til, men vi oplever også at det er en styrke
for fællesskabet, at der i perioder i løbet af dagen kan etableres relationer på "kryds og tværs". Vi er opmærksomme på,
at det "store fællesskab" kan være en udfordring for nogle børn, i disse sammenhænge guider vi og en voksne indgår
oftest i legerelationerne. Vi er samtidig meget opmærksomme på, at lege- og læringsmiljøerne i hele børnehaven skal
inspirer - og udfordre de "mindre børnefællesskaber", hvor børnene kan skabe gode relationer og sammenhænge i
grupper af 2-6 børn. Når disse grupper etableres er vi ligeledes guidende - blandt andet i at lærer børnene, hvordan der
skal kommunikeres og til dels "forhandles". Samtidig kan det også være de voksne, som etablere legegrupperne. 
 
Når vi etablerer et pædagogisk læringsmiljø for børn i udsatte positioner, sker det i et fællesskab barnet er trygt ved og
med fokus på virkemidler, der kan indgå som en naturlig del af dette fællesskab. Udgangspunktet er, at børn i udsatte
positioner skal opleve mestring i forbindelse med blandt andet børne- og vokseninitierede lege og aktiviteter. I Prærien
italesætter vi, at vi alle er forskellige, har forskellige behov og at nogen kan have brug for særlige aftaler. Også i arbejdet
med børn i særlige udsatte positioner, har vi aftalte procedurer, som tydeliggør, hvad der skal dokumenteres, hvordan
eventuelle tiltag kan etableres og hvordan, vi forventer, der evalueres. Når disse "særlige aftale" etableres, er det "den
primære pædagog" (som der i øvrigt er tilkoblet alle børn), som har ansvaret for udarbejdelsen af materialet og
processen. 
 
Vi starter alle dage på Prærien med fællessamling for børnehaven kl. 08:45. Her fortælles historie, synges sange - og så
informere vi om hvad der skal ske i huset den pågældende dag. Børnene får ligeledes mulighed for at stille spørgsmål
eller komme forslag til "det de hører". Det er som regel en rigtig god start på dagen, hvor vi alle i fællesskab for et godt
afsæt, til den dag vi skal i gang med. Når det kan lade sig gøre - så er det fordi vi prioriterer det i vores tilrettelæggelse
af arbejdsplan - der er nok voksne tilstede, således at vi kan skabe de sammenhænge, hvor alle kan få den gode start. 
 
Samtidig med, at børnene i børnehaven er en del af det "store fælleskab" har de også en klar identitet i af være
henholdsvis "Vildhest, Bøffel eller Bjørn". I disse grupper etablere vi fællesskaber i forbindelse med måltider (formiddag,
frokost & eftermiddag), samling før frokost, gruppeaktiviteter og legerelationer i gruppen. I de tilfælde, hvor der
eventuelt arbejdes med et "barn i særlig udsat position", tilrettelægges sammenhængene som tidligere beskrevet,
således de eventulle indsatser vedrørende det pågældende barn, kan tilgodeses. Indsatserne er beskrevet i "smtter" og
vil oftest tage udgangspunkt i tiltag, der igangsættes for hele gruppen. 
 
Samlingerne i grupperne er tilrettelagt således, at de tager udgangspunkt i de temaer der arbejdes med, Men den faste
struktur og organisering af samlingerne, giver også god plads til børnenes kommentarer og input om det der fylder lige
nu og her. 
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I vuggestuen er der formiddagssamling i forbindelse med formiddagsbid. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Det drøftes hvordan de spotter de børn der måtte have udfordringer. Hertil svarer ledelsen, at de drøfter børnene på
personalemøder, og da alle pædagoger er omkring alle børn jævnligt, synes de, at de let spotte, hvis et barn har
udfordringer.  
Når alle kender alle børn, er det ledelsens og personalets oplevelse, at det er nemmere at få øje på de udfordringer der
måtte være. 
 
Er dagtilbuddets arbejde med børnefællesskaber og herunder børn i udsatte positioner tilfredsstillende? Hvorfor? 
 
Lederens besvarelse: 
Indretningen og antallet af kvadratmeter giver en god fleksibilitet på Prærien, hvilket jeg i al beskedenhed mener vi
udnytter optimalt i vores facilitering af børnefælleskaber. Eksempelvis kan vi etablere ekstra spisepladser i
fællesrummet og på værkstedet, og der er ligeledes god mulighed for at flytte gruppeaktiviteter ud af grupperummene
og benytte fællesrum, værksted og uderummets arealer. De samme muligheder er der naturligvis også, når børnene
"selv" skal etablerer relationer og fælleskaber. 
I personalegruppen er vi meget bevidste om at undgå, at blive "fartblind" på eksempelvis facilitering af
børnefællesskaber og vi er nærmest i konstant dialog om både indretning - og hvordan relationer børn og børn imellem
samt børn og voksne imellem, fungerer. I forbindelse med rotationen i mellem pædagogerne hver fjortendes dag,
gennemlæses og evalueres de smtter, der er på alle grupper, således at de så optimalt som muligt, kan honorerer de
forskellige gruppedynamikker. 
Og når jeg på "Nordic Pas" forholder mig til de forskellige beskrivelser, kan jeg konstaterer meget anvendelige
refleksioner samt evalueringer og dermed god progression i vores pædagogiske arbejde med børnefællesskaber. 
 
Min fornemmelse er, at vi virkelig udnytter potentiallet i at være en lille institution. Vi kender hindanden og fornemmer
hurtigt, hvis ændringer er nødvendigt i vores arbejde med børn i udsatte positioner. Når jeg, på "Nordic Pas" forholder
mig til de aftalte smttr, kan jeg konstatere, at der arbejdes i forhold til aftalte tiltag og der l dokumenteres ligeledes,
hvordan eventuelle tiltag etableres og om hvidvidt aftalte tegn kan opnås. Der er fornuftige evaluering og god
progression i det pædagogiske arbejde. 
Jeg har ligeledes det privilegium, at jeg deltager i det pædagogiske arbejde "på gulvet" og her kan jeg ved selvsyn
konstatere den nødvendige skærpede opmærksomhed i forbindelse med den pædagogiske praksis omkring et barn i en
særlig udsat position. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Det er de tilsynsførendes oplevelse, at der arbejdes fokuseret med at inkludere alle børn i fælleskabet, og har øje for de
børn der har udfordringer med selv at finde en plads i det store børnefællesskab.  
 
Har alle børn et fortroligt tilhørsforhold til mindst en voksen? Uddyb gerne. 
 
Lederens besvarelse: 
Prærien er en lille daginstitution, hvilket giver gode muligheder for at være tæt på alle børn og deres familier. Dette
betyder eksempelvis at børnene aldrig oplever, at de er sammen med en ukendt voksen og personalet aldrig er sammen
med et barn, som de har en sekundær relation til. Det har den positive betydning, at børnene i mange sammenhænge
kan vælge den “voksen”, de ønsker at være sammen med i den givne situation. Samtidig kan børnene honorere af, at
alle personaler kan bidrage med et pædagogisk blik.  
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Det drøftes, om institutionen inddrager børnene gennem fx børneinterviews. Det gør man ikke på nuværende tidspunkt,
men har øje for at inddrage børneperspektivet i så mange henseender som muligt.  
Det er ledelsens klare fornemmelse, at alle børn har et godt tilhørsforhold 
Ledelsen fortæller, at de i Prærien taler meget om deres pædagogisk praksis og justere hvis der er behov herfor. 
Det kan anbefales at inddragelse af børneperspektivet også sker ved hjælp af netop interviews af børnene. At arbejde
med og være nysgerrig på børnenes udsagn og bringe dem i spil, hvor det kunne være relevant. Være eksplicitte, når der
arbejdes med demokrati og demokratiske processer og gøre børnene opmærksomme på, når de har været med i
beslutningerne omkring fx aktiviteter o. lign. Derved sikres det også, at børnene får et ordforråd og en viden de kan
anvende, når de er i situationer hvor der fx skal forhandles i en leg 
 
Er der behov for at gøre en ekstra indsats omkring arbejdet med børns deltagelse i børnefællesskabet? Hvorfor? 
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Lederens besvarelse: 
Vi skal altid være skærpet i forhold til, at forstå og etablerer de nødvenlige muligheder for børns deltagelse i
børnefællesskaber. 
I Præriens vision skriver vi blandt andet, "Vi drømmer om at være en institution, der møder alle, hvor de er, som de er. At
alle i deres liv i Prærien bliver mødt med en pædagogik og et kristent livssyn, der giver mod til at tro på sig selv og være
en del af fællesskabet. Vi ønsker at være kendetegnet ved tryghed og nærvær - fordi vi prioriterer god normering samt
inspirerende miljøer og rammer." 
Og det forpligter jo. Ikke mindst i en samtid, hvor individet i en lang periode har været i centrum og i øvrigt fortsat er det. 
Vi arbejder fortsat på, at alle kan bidrage til og tage ansvar for hinandens muligheder og således opleve betydningen af,
at jeg  - bliver til vi. Vi ønsker at udfordre børnene med forskellig viden og værdier, som kan skærpe deres nysgerrighed
på livets mangfoldigheder. I vores pædagogiske praksis vil vi fortsat udfordrer vi børnene med ny viden, følger deres
nysgerrighed, forundres med dem og provokerer dem til at tage stilling til den nye viden samt forholde sig kritisk til det,
vi fortæller dem. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
 
Beskriv eventuelt overvejelser vedrørende handlinger/ændringer i praksis som ovenstående vurderinger giver anledning
til 
 
Lederens besvarelse: 
På trods af, at vi er godt normeret og har gode faciliteter, så er det nødvendigt at vi er opmærksomme på, om vi har de
nødvendige ressourcer og faciliteter. Derfor er jeg også meget tilfreds med at bestyrelsen i deres strategi for de
kommende 3 år arbejder med de 3 overordnede punkter,  
 

Institutionen skal prioritere tidssvarende rammer og faglighed 
Sikre et solidt økonomisk fundament 
Tydelige muligheder for ejerskab til alle, der er tilknyttet Prærien 

 
Tilsynsførendes kommentar: 
Det drøftes hvordan de er kommet frem til disse pinde, hvortil bestyrelsen og ledelsen svarer, at de har været i en
proces med bestyrelse og medarbejdere, hvor de er kommet frem til målene. Deres hovedformål er, at alle børn skal
have en god hverdag hver dag. De har udarbejdet handleplaner for at komme i mål med deres målsætninger.  

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
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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

Noter her dine refleksioner omkring ovenstående resultater og evt. hvilke handlinger de giver anledning til: 
Vi benytter som omtalt "Nordic Pas" som vores digitale platform i forbindelse med det pædagogiske arbejde og der er
derfor ikke oplysninger via "Hjernen og Hjertet". Det er desværre 3 år siden vi sidst har gennemført en
børnemiljøundersøgelse men dette har vi dog planlagt at gennemføre senest foråret 2023. I dette arbejde benytter vi os
af DCUM. 
 
I mine ovenstående beskrivelser nævner jeg ofte, at vi er en "lille institution", hvor vi har mulighed for at være tæt på
børnene. Det betyder at vi har en god fornemmelse af den overordnede trivsel i børnegrupperne, god fornemmelse for
etablerede venskaber samt legemuligheder, at vi i vores muligheder for at etablere mindre børnegrupper kan skabe
bedre muligheder for medbestemmelse og sidst men bestemt ikke mindst, så sikre vores fokus på god normering - god
omsorg og støtte fra de voksne. 
Og det er bestemt også min og personalegruppens generelle oplevelse. Det er ligeledes de tilbagemeldinger vi får fra
forældre i forbindelse med samtaler og øvrige input samt fra eksterne samarbejdspartner som kommer på Prærien. 
 
Men det er klart - det ærgre mig at der ikke kan vises resultater fra børneperspektiv! 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Det drøftes, at institutionen fremadrettet kan anvende SpørgeBørge for at inddrage børnenes perspektiv og være
nysgerrige på børnenes besvarelser.  
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Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

2019

2020

2021

0% 25% 50% 75% 100%

9 12 79

12 6 82

7 12 80

9 16 74

Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

2019

2020

2021

0% 25% 50% 75% 100%

13 6 81

18 82

15 7 78

8 8 83

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 8% (2) 8% (2) 83% (20) 0%

Talesproglige færdigheder 9% (4) 16% (7) 74% (32) 0%
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Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

3-årige

5-årige

0% 25% 50% 75% 100%

9 16 74

5 16 79

11 16 74

Antal svar

43

19

19

 
 
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: 
Det er min klare fornemmelse, at sprogindsatsen på Prærien er velfungerende og at der god sammenhæng i de
forskellige indsatser - og det vurdere jeg egentlig også at ovenstående tabeller konstaterer. 
 
I forhold til de særlige - og fokuserede indsatser arbejder vores sprogkoordinator ugentligt med de pågældende børn, i
øvrigt i et rigtigt godt samarbejde med tale/hører læren fra CBF. 
 
I forhold til den generelle indsats, har vi placeret arbejdet i sammenhæng med dagligdagen på Prærien. Vi benytter
"dialogisk læsning" til samlinger, vi benytter sprogkasser både til samlinger og i forskellige legerelationer. Samtidig er vi
ligeledes er igennem de sidste par blevet yderlig opmærksom på ophænge forskellige inspirationer (eksempelvis rim &
remser) i forbindelse med de forskellige etablerede læringsmiljøer. 
 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Det drøftes hvordan de anvender sprogvurderingen. Hertil fortæller ledelsen, at de sprogvurderer alle 3-årige.  
Der har i en periode været børn med sproglige vanskeligheder. Ledelsen har dog en formodning om, hvad årsagen til, at
nogle børn har udfordringer er og er opmærksomme på at  iværksætte initiativer, hvis børnegruppen kalder på det. . 
 
Det er ledelsens opfattelse, at sprogarbejdet har rykket sig meget de sidste par år. 
 
Når pædagogerne laver en ugeplan skal de forholde sig til sproget og hvordan aktiviteterne kan understøtter det. 
 
 
 
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 
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Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

5-årige

0% 25% 50% 75% 100%

8 8 83

100

Antal svar

24

19

Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

Dreng

Pige

0% 25% 50% 75% 100%

9 16 74

13 22 65

5 10 85

Antal svar

43

23

20

Særlig indsats Fokuseret indsats Generel indsats Ikke placeret

TOTAL

Dreng

Pige

0% 25% 50% 75% 100%

8 8 83

14 14 71

100

Antal svar

24

14

10

 
 
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: 
Kommentaren er som ovenstående  
 
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
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Under trin På trin Over trin

Er barnets placering under,
på eller over trin

0% 25% 50% 75% 100%

67 25 8

visning.  
Kilde: Rambøll Sprog.

 
Noter her dine refleksioner omkring ovenstående resultater og evt. hvilke handlinger de giver anledning til: 
Se første kommentar. 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
Det drøftes hvordan det pædagogiske personale kan være opmærksomme på, at understøtte forskellige lege, som
udadtil fungerer fint uden voksen indblanding. Men sikre have fokus på hvordan de får understøttet det sproglige miljø i
alle typer af lege, og aktiviteter. 
Det anbefales, at de i forvejen tydelige læringsmiljøer, er kodede så de henvender sig til både piger og drenge. At man i
leg og aktiviteter, både ude og inde, sikre at netop både piger og drenge tilgodeses 
 
 
 

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 benytter "sprogtrappen" både i vuggestue og børnehaven i forbindelse med de særlige - og fokuserede indsatser. Pt.
arbejdes der med 5 børn. 
Og det er vel egentlig også det tabellerne giver udtryk for. 
 
Vi er glade for arbejdet med sprogtrappen og vurdere at dette arbejde giver et tydeligere billede af, hvor "snittet" i
indsatsen skal etableres. I forbindelse med arbejdet med sprogtrappen - har vi ligeledes et meget fint samarbejde med
tale/hører læren fra CBF. 
 
Vores sprogkoordinator skal i øvrigt på et "sprogtrappe suppleringskursus". 
 
Tilsynsførendes kommentar: 
 
 
 
4.2.2 Resultater - opdelt på alder
Børn under, på eller over det alderssvarende trin 

 

16



•

•
•

•

 
 
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 ovenstående 
 
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 ovenstående 
Tilsynsførendes kommentar: 
 
 
 
 

4.3 Opsamling
4.3.1 Tilsynsførendes afsluttende kommentar
Det er de tilsynsførendes oplevelse, at Prærien er et rart sted at være for både børn og voksne. Det er åbenlyst, at alle er
en del af et fællesskab og at de voksne indgår aktivt i samspillet med børnene. Det pædagogiske personale gør, via
deres arbejde med positionering, sig selv tilgængelige i både leg og aktiviteter og har øje for både gruppen, men også
det enkelte barn. 
I Prærien er der et udtrykt ønske om, at børnene oplever voksne tæt på, hvilket prioriteres i forhold til organiseringen af
det pædagogiske personale. 
  
I Prærien inddrages data aktivt i det daglige arbejde med børnene. Dette giver både ledelsen og det pædagogiske
personale et værdifuldt og objektivt grundlag at arbejde struktureret ud fra. Det pædagogiske personale inddrager
således data som pejlemærker for de initiativer, der skal igangsættes - men anvendes også i forhold til at have et
overblik over børn, der er i risiko for at være i en udsat position. 
 
De tilsynsførende anbefaler, at man i arbejdet med inddragelse af børneperspektivet gør brug af forskellige metoder.
Dette kan bl.a. ske ved hjælp af børneinterviews. At det pædagogiske personale arbejde struktureret med børnenes
udsagn og bringe dem i spil, hvor det kunne være relevant. Ligeledes kan børnenes perspektiver være med til at
kvalificere de pædagogiske drøftelser, således at man får flere nuancer med i diskussionerne. 
 
Ud fra de tilsynsførendes observationer i Prærien kan følgende særligt fremhæves: 
 
 

Alle grupper arbejder med udgangspunkt i det samme emne - i dette tilfælde historien om Pippi Langstrømpe og der
igangsættes aktiviteter og lege med udgangspunkt i historierne om Pippi i hele institutionen. 
Det pædagogiske personale anerkender, roser og guider børnene på en meget faglig og behagelig måde 
Den voksne fortæller om Pippi og formår at inddrage hele børnegruppen - dette til trods for aldersforskellen på
børnene. Mange får mulighed for at komme til orde 
I en konfliktsituation sikre den voksne at deeskalere situationen. Ved at tale dæmpet med barnet får den voksne det
til at indgå i legen igen 
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• De tilsynsførende oplever at aktiviteterne tilpasses så alle kan være med 
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