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GENERELLE OPLYSNINGER:  

  
Institutionens navn: Naturbørnehaven Mols Bjerge 

Kontaktoplysninger: 3 stationer; sommer/efterår: Fuglsø Strand, efterår/vinter Daaleren 
og forår Viderup. Pt. Fuglsø Strand. Mobil tlf: 40266003 

Ledelse: Aftaleholder: Claus Peter Olesen; pædagogfaglig leder: Jette 
Kristensen(sygemeldt); daglig koordinator Karen Clausen.  

Institutionstype: Naturbørnehave 

Aktuelle børnetal: pr. 7/9: 26 børnehavebørn.  

Antal børn tildelt støtte:.1 barn: 6 t/u og til gruppen 5 t/u. 10 børn er henvist til tværfaglig 
indsats. Tilføjet af KC ved rapportens gennemlæsning: Pr. 1.11. 2021: 1 barn: 8 t/u og 2 
børn à  6 t/u 

Antal medarbejdere og timer: 5 faste: 3 pædagoger (82 t/u), heraf går tid til daglig 
koordinator opgaver; 2 pædagogmedhjælpere (56 t/u); pædagogfaglig daglig leder (37 
t/u). Støttetimer varetages af pædagog – der har de ekstra timer oveni de faste. Fra 15.9. 
2021- 1.dec 2021 varetages støttetimerne af en nyansat pædagog. Vikar hentes ind fra 
lokalområdet efter behov. 

Bestyrelsessammensætning: Fælles bestyrelse for skole og daginstitutioner. 1 
forældrerepræsentant, 1 forældrerepræsentantsuppleant og en medarbejderrepræsentant 
fra Naturbørnehaven. 

MUS & GRUS: Aftaleholder Claus Peter Olesen afholder MUS 1 gang årligt? GRUS 
afholdes ikke. 

Forældretilfredshedsundersøgelse: nov. 2017 

APV: APV er ikke udført i Naturbørnehaven. 

Tilsynsdatoer 2020- 2021: Felt med KIDS 8/9, 9/9 & tilsynsmøde 13/9 

Tilsynsmødets deltagere: Claus Peter Olesen (aftaleholder), Karen Clausen (pædagog 
og daglig pædagogisk koordinator), Paulina Menezes (pædagog), Morten Ahlburg 
(pædagog), Anne Friis Jørgensen (forældrebestyrelsesrepræsentant- suppleant), Lene 
Fuglsang (Børn & Læring), Anette Fisker (tilsynsførende konsulent). Fraværende: 
pædagogfaglig leder Jette Kristensen. 
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DIALOG OM KIDS  

KIDS-undersøgelsen dækker 9 områder til en temperaturmåling af kvaliteten af 

daginstitutionens pædagogiske miljø. KIDS er udviklet til undersøgelse og udvikling af det 

pædagogiske miljø i danske daginstitutioner i 2014 og bliver nu anvendt i en række af 

landets kommuner i forbindelse med tilsyn. Syddjurs Kommune har brugt KIDS i tilsyn 

siden 2016. Undertegnede er på feltarbejde i institutionen i tidsrummet 8-16 fordelt over 2 

efter hinanden følgende dage. Når feltarbejdet er afsluttet udfyldes KIDS på basis af den 
indsamlede empiri. De 9 områder der vurderes er: 

Fysiske omgivelser; Relationer; Leg og aktivitet; Socio-emotionel udvikling; Deltagelse og 

indflydelse; Kritisk tænkning og erfaringsdannelse; Selvudvikling; Sprog og 
kommunikation; Opmærksomhed.  

KIDS er en praksisundersøgelse af indholdet i Den styrkede pædagogiske læreplan, som 

er dagtilbudsloven i praksis. Der kan læses mere om Den styrkede pædagogiske læreplan 

på emu.dk, som er Danmarks Læringsportal under Børne- og undervisningsministeriet. 

Der opfordres hermed til at gå ind på emu.dk og studere dagtilbudsloven og hvordan den 
kan udformes i praksis.  

Vurderingen er en temperaturmåling og KIDS-rapporten der er produktet af undersøgelsen 

deles med tilsynsmødets deltagere og er udgangspunkt for dialog på tilsynsmødet om 
udvikling af daginstitutionens pædagogiske miljø.  

KIDS anvendes som dialogværktøj til udvikling af daginstitutionens pædagogiske miljø, 
herunder ses et resumé af tilsynsmødets dialog. 

 

Naturbørnehaven har siden foråret skabt mere struktur på flere områder: Ved fast 

gruppeopdeling af børnene i samling 2 gange dagligt. Det haves der meget gode 

erfaringer med; Forældresamarbejdet ved morgenankomst er blevet mere fokuseret, dette 

er afledt af coronarestriktionerne, som medførte ny måde at samarbejde med forældre om 



 

		 5 

situationen på. Børnene profiterer af morgensituationen og derfor bevares den; Musik og 

sang som overgangaktivitet er indført og har givet mere struktur omkring børnene. 

Naturbørnehaven forsøger under sine betingelser at skabeenkelthed, nærhed og 

genkendelighed i hverdagen.  

 

Tilsynsmødedialogen handlede om KIDS-undersøgelsens og dermed tilsynets 

undersøgelse af struktur i praksis omkring børn i udsatte positioner. Og i samme tråd 

undersøgelse af pædagogiske læringsmiljøer til børn i udsatte positioner. Det vakte 

genklang hos forældre og personalet som deltog i mødet, at børn “i udsatte positioner” 

generelt høster af enkelthed/ klarhed og struktur.  

 

Tilsynet opfordrer Naturbørnehaven til at fastholde sit fokus på struktur til børn i udsatte 

positioner, dette samtidig med at Naturbørnehaven bevarer sit store fokus på et godt 

pædagogisk læringsmiljø i naturen og med alt det, der findes i naturen. Alle børn profiterer 

af begge dele.  
 

Naturbørnehaven har til opgave at udfolde Den styrkede pædagogiske læreplan i dens 

specifikke rammer, altså basen der er etableret pt. ved Fuglsø Strand og den 

omkringliggende natur. Naturbørnehaven er en særlig instituion. Herunder formidles derfor 

i overordnede linjer undertegenedes, ufuldstændige (naturligvis) beskrivelse af den 

pædagogiske praksis i Naturbørnehaven, oplevet ved dette tilsyn. Teksten er 

fænomenologisk i sin stil. Den indeholder både undettegnedes subjektive oplevelse, 

fakutel beskrivelse og anbefalinger til udvikling:   

 

”Morgensituationen opleves som velfungerende. Undertegnede oplever spændende 

indhold og dejligt samvær, stort engagement og naturbørnehavefaglighed.  

På tilsynsdagen er der 4 voksne fra kl. 8 - i en kort overgang er der 5 voksne. Børnene 

leger - nogle i grupper de selv har fundet sammen i, de snakker og leger i det bagerste 

telt, hvor der roligt, lidt mere dæmpet lys (skygge under træer) og ingen voksne (de er lige 

i nærheden i det andet telt bl.a.) Børnegruppen går siden ud i krattet og leger der, 2 

voksne leger/ og er hos dem - vekslende og afstemt med børnenes leg. Andre børn 
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fordyber sig på skift sammen med en voksen, om at tegne sommerfugle, favelægge, finde 

en pind, klippe, klæbe på pinden. Nogle børn laver fisk ud af flækket træ, hvor et knasthul 

blev til et øje. Fiskene, snittes til med dolk og slibes med sandpapir af børnene. En voksen 

saver fisken ud. En anden voksen spiller på guitar og synger med lav stemmeleje sammen 

et barn, som spiller med på en ukulele. Imens småsnakker de to om valg af sang til 

samling. Alt sammen sker i samme tidsrum, omkring teltene. En gruppe børn gik kl. 8 en 

kort tur på badebroen, sammen med endnu en anden voksen. Der så de på krabber og 

havdyr bla. 3 marsvin, der kom meget tæt på og fangede fisk. Der opleves gode 

fordybelsesmuligheder for alle børnene, som de voksne er sammen med børnene om. 

Ideer opstår nogle er de voksens og andre er børnenes. Der bruges lege, sang og musik 

til at samle børnene med.  

 

Hele gruppen tager på brombærtur, tæt på. Alle plukker brombær til pandekager, der skal 

bages fredag. Børnene spørger om de må lege bag brombærkrattet, hvor der er gode 

klatretræer – stedet det kaldes Pizzabageriet. Her bliver det lidt for vildt og tæt inde i 

krattet. Et par af børnene er ved at være trætte og de græder og beklager sig. Det er 

varmt. Selv om børnene har fået hjælp til at skifte til shorts, T-shirt og solhat (eller andet 

sommertøj og fodtøj) så har det det varmt. Tøj og fodtøj der passer til vejret og terrænet er 

altafgørende i en naturbørnehave, hvor børnene arbejder og er i gang hele dagen lang. 

Efter Brombærturen går hele gruppen samlet til stranden. En voksen har taget spande og 

rejenet med. Børnene leger på de bare tæer tæt ved de voksne, som har fordelt sig langs 

stranden og vandkanten og hvor de sammen undersøger og snakker om det de finder og 

oplever. Den medbragte parasol er blevet sat op ved et bordbænkesæt, som står 

permanent på stranden, her sætter en voksen sig med nogle børn. De børn der er trætte 

får lidt pause i denne situation. Nogle børn har behov for at der foretages justering af det 

pædagogiske læringsmiljø.  

 

Efter tiden på stranden går hele gruppen op på skrænten ad trappen og spiser deres 

madpakker samlet - i en stor gruppe. På skrænten er der mere vind og derfor knapt så 

varmt. Pædagogen har mange års erfaring i at bruge naturens muligheder, her fx at brise 

en varm dag. Børnene er i bevægelse hele tiden i løbet af dagen. De leger, løber og er på 
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tur, snitter, klatrer i træer osv. Børnene har brug for at dvæle, for at samle kræfter, ligesom 

de har brug for gode solide madpakker, der mætter godt og påklædning og fodtøj der 

passer til vejr og terræn. Et stærkere fælles fagligt afsæt vil kunne styrke fagligheden.  

 

Om eftermiddagen leger børnene ved stranden. Flere børn er nu ved at være trætte. De 

leger ved stranden og i vandkanten, maler med tush på sten under en parasol sammen 

med en voksen ved et bord. Nogle børn fanger rejer med rejenettet og undersøger 

hesterejerene og snakker med den voksne om dem. Ved 14-tiden går alle tilbage til 

børnehavens sted. De leger og fordeler sig siden i de 2 grupper i teltene til frugtsamling. 

Børn bliver hentet fra dette tidspunkt og til hen ad eftermiddagen. Organiseringen 

medfører at overlevering til forældre om barnets dag kan glippe”.  

 

Det er undertegnedes oplevelse, at der er behov for mere struktur i den pædagogiske 

praksis – særligt til gavn for børn i udsatte postioner. 

 

Forældresamarbejdet har været udfordret af corona, gennem 1,5 år. Der ikke nu som, der 

har været før corona, en kultur i forældregruppen - omkring temaerne påklædning til natur 

og udeliv der passer til vejret; madpakker der mætter og giver næring til det 

hårdtarbejdende barn; ansvaret for barnets trivsel mht. at give det tid til søvn, hvile og tid 

til at være i gang, mm. De nye forældre der er kommet til, er ikke blevet en del af denne 

kultur, idet naturbørnehaven ikke har været samlingsstedet for dem, men kun for børnene.  

Til foråret 2022 forlader 16 ud af de 26 børn naturbørnehaven, og det er netop deres 

forældre der har været kulturbærerne. Dette blev at forældrerepræsentanten påpeget ved 

tilsynsmødet, som en problematik, der er nødvendig at forholde sig til. Daglig koordinator 

vil fortsætte sit vedholdende formidlingsarbejde til forældre ang. børns behov for 

påklædning, kost og søvn/hvile. Hun har som naturbørnehavepædagog ligesom sine 

kollegaer gedigen erfaring om emnet at dele ud af. 

Naturbørnehavn har gode udstyrs- og kost guides med mere på hjemmesiden, som der 

referers til løbende, blandt andet til forældresamtaler, forældremøder, i flytteopslag når 

Naturbørnehaven flytter lokation, samt i hverdagen, hvis der er behov for det i hverdagen.  
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Undertegnede ser behov for mere struktur og gruppeinddeling, der tilgodeser børnene i 

udsatte positioner. I børnehaven starter barnet som 2,9 årig. Der er stor forskel på de 

yngste børns, de ældstes fordring, og børn i udsatte positioners mht. dagsform. Derfor er 

der behov for at dagen, i højere grad end nu, kommer til at følge en strukturplan, der 

tilgodeser børnenes forskelligartede behov. Fx, ved gruppeinddeling, at nogle børn går til 

siesta…. 

 

Nogle af børnene har i højere grad end andre brug for tydelige rammer og struktur, end de 

tilbydes nu, således at det ikke bliver for strabadserende for dem at være i 

naturbørnehaven. Strukturer kan skabe rammer og skabe rum omkring barnet, så det får 

gode deltagelsesmuligheder i børnefællesskaber henover hele dagen, med ligestillede 

børn. Der findes mange måder, hvorpå der kan skabes struktur. Dette er et fokusområde 

der skal arbejdes med, idet børnegruppen opleves at repræsentere forskelligartede behov 

for struktur og rammer. Børnenes behov kan tilgodeses på forskellige måder, og 

naturbørnehaven inkl. dens ledelse er blevet opfordret til, at arbejde med fokusområdet 

med det samme og fremover. Fra 15.9. vil en nyansat pædagog (frem til 1.12. 2021 have 

støttetimerne). 

 

Der skal jf dagtilbudsloven herunder Den styrkede pædagogiske læreplan arbejdes 

evalueringsbaseret, dvs. at evaluering af det pædagogiske læringsmiljø, skal ligge til 

grund for praksisjusteringer. Dette skal ske fortløbende. Børnenes nu-og-her signaler har 

funktion som synlige markører på kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø. Altså børn  

viser med deres signaler os voksne, hvad de har behov for. Det pædagogiske læringsmiljø 

skal indrettes med udgangspunkt i barnets perspektiv og barnesynet hele dagen lang. I 

det hele taget skal alle  9 emner i Det fælles pædagogiske grundlag være basis for og i 

den pædagogiske praksis.  

 

Ved en gennemlæsning af Naturbørnehavens styrkede pædagogiske læreplan, ses det at  

Naturbørnehaven ikke i tilstrækkelig grad har formidlet arbejdet med Det fælles 

pædagogiske grundlag. Naturbørnehavens styrkede pædagogiske læreplan er en fussion 

af Den styrkede pædagogiske læreplan og Naturbørnehavens særlige idégrundlag. 
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Naturbørnehaven er båret af et stort engagement for netop NATURBØRNEHAVE. 

Formidling af naturbørnhavehverdagsliv vil kunne gøres med udarbejdelsen af en særskilt 

folder. Og Naturbørnehavens styrkede pædagogiske læreplan vil med en triming stå noget 

skarpere som et redskab, der kan bruges i evalueringsøjemed, såfremt den udarbejdes 

netop som et redskab, med brug af de ministrielt givne begrebsliggørelser. Dette er et 

forslag fra aftaleholderen der synes at kunne imødekomme det af tilynset oplevede behov 

for at Naturbørnehaven arbejder mere stringgent efter Den styrkede pædagogiske 

læreplan med dens begrebsliggørelser end nu og samtidig kan understøtte evaluerende 

pædagogisk praksis, som også er et krav. Der er behov for at Naturbørnehaven udvikler 

på dette punkt. Det oplyses på mødet at Naturbørnehavepersonalet har manglet tid at 

arbejde med Den styrkede pædagogiske læreplan og corona er har også udsat arbejdet. 

Naturbørnehaven påpeger at: ”Den “skriftlige drift” af Naturbørnehavens personale kræver 

at der kan afsættes en tidsramme.”   

 

Den styrkede pædagogiske læreplan skal udarbejdes og implementeres. Den styrkede 

pædagogiske læreplans deadline var 1.7.2021.  

 

Den interne KIDS-undersøgelse, som oplyses udarbejdet i foråret 2021 er ikke udgivet, 

pga. fejl i brug af online-scorings programmet. Men institutionen har udarbejdet den. Den 

er dog ikke en del af dette pædagogiske tilsyn. 

 

 

 

BØRNEMILJØET I INSTITUTIONEN 

Naturbørnehaven oplyser:  

”Naturen er i sig selv et æstetisk læringsmiljø, hvor vi som voksne er med til at lave 

rammer og små rum i rummet. Det er her, i disse rammer, vi skaber og udfolder vores 

pædagogiske læringsmiljø.” 
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Med sin placering midt i Nationalpark Mols Bjerge er Naturbørnehavens omgivelser helt 

specielle. Umiddelbart synes børnehaven ikke af meget. Tre lidt primitive skurvogne 

danner rammen om børnehavens hverdag, men børnenes egentlige "legerum" er 

Nationalpark Mols Bjerges enestående natur. Børnene lever således til daglig - i al slags 

vejr - i og med naturen. Her får de mulighed for at få opfyldt de forskellige behov, som de 

har for at kunne udvikle sig og lære. Behov som f.eks. er at lege, at undersøge, at 
udforske og at eksperimentere. 

Et afvekslende plante- og dyreliv, i forskelligt terræn, alt efter årstidsplaceringerne, lige fra 
overdrev til skov og strand.” 

”Vi sørger for, at der er krat og træstammer, når vi går på turen. Dette stimulerer deres 

nysgerrighed og deres sanser, som bliver vækket på en positiv måde, stimulerende og 

inspirerende så børnene selv får lyst til at skabe og udfordre og udforske deres egen 

kunnen, når ideerne skal hentes ned på jorden. Dermed blive de også nysgerrige på 

hinanden og verden, så deres verden bliver fyldt med glæde og fordybelse. Vi har blandt 
andet også dolke og save med til at styrke deres kreativitet.”  

”Vi sørger for, at der er gode naturlige legemuligheder de steder vi går, og lytter og 

inddrager børnene omkring, hvor vi skal gå hen, og hvad vi skal lave, når vi er på turen, 
når det er mulighed for det. ” 

”Inklusion af børn i udsatte positioner foregår fx ved at sætte rammer for hvor og hvordan 

der skal siges farvel til mor og far, når de afleveres om morgenen. Ved evt. konflikter, fx i 

samspil med de andre børn, ved at lytte til deres frustrationer og følelser, sætter rammer 

og give anvisninger. Vi bruger ICDP. Ikke fokus på handlingen men på deres følelser og 

på intentionen bag deres handling. Fokus på hvad vi gerne vil have, anderkendelse, 
spejling og forståelse. Fokus på glæde og grin, og hvad der virker.” 

Angående rammer for børnefællesskaber oplyser Naturbørnehaven : ”I forbindelse med 

corona fik vi opdelt børnene i to grupper. Vi kan se at børnene høster af mindre enheder, 

når der skal være fokuseret læring eller spisesituationer. Grupperne er ikke isolerede, 
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hvilket vi kan mærke er godt for fællesskabsfølelsen, men kun i samlingssituationen. 
Udfordring personalemæssigt. Det er vanskeligt at bibeholde.” 

”Børnemiljøet vurderes i et børneperspektiv, med hensyntagen til børns alder og 

modenhed. Ved at være lyttende i samtalen og sammenspillet med børnene, og så 
evaluerer vi på det og tilrettelægger herefter.” 

Det vurderes af tilsynet, at børnemiljøvurderingen i højere grad skal medinddrage 

temaerne fra Det fælles pædagogiske grundlag: Børneperspektiv og dannelse samt 
Børnesyn, som de er defineret i Den styrkede pædagogiske læreplan.  

 

 

KOMPETENCEUDVIKLING SIDEN SIDSTE TILSYN – OG PLANLAGT 

TOPI – i samarbejde med forvaltningen og øvrige institutioner i Syddjurs Kommune. 

Sprogvurdering 

 

Planlagt kommende kompetenceudvikling og udviklingsarbejde: 

Sprogvurdering og TOPI – fortsat.  

 

På tilsynsmødet blev der udtrykt ønske hvis der kan komme penge og vikar til det. 

Til: DUÅ – kursus og et naturfagligt kursus med højt fagligt niveau fx med Anita Søholm. 

ICDP modul- 2 foreslås af tilsynet.  
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DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN  

Den styrkede pædagogiske læreplan består af læreplanstemaerne og det pædagogiske 

grundlag. Arbejdet med pædagogiske grundlag, skal være kendetegnende for den 

forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og 

dannelse, den skal også evalueres. Det kan ske i form af evaluerende pædagogisk praksis 
- løbende evaluering af praksis og selvevaluering. Se emu.dk 

Formålet med evalueringerne at der sikres sammenhæng mellem det pædagogiske 

læringsmiljø i daginstitutionen og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Evalueringerne skal udarbejdes systematisk, og bruges til udvikling af og justering i 
pædagogisk praksis. 

 

Naturbørnehaven oplyser: 

”Den styrkede pædagogiske læreplan for Naturbørnehaven Mols Bjerge udgivet på 
www.molsskolen.dk” : https://naturboernehaven-mols-bjerge.aula.dk/” 

Den styrkede pædagogiske læreplan er i dens nuværende form en revideret gengivelse af 

den gamle læreplan fra før Den styrkede pædagogiske læreplan blev vedtaget ved lov. 

Den styrkede pædagogiske læreplan bør udarbejdes mere stringgent med afsæt i 

Rammer og Indhold, således at dens funktion som et reskab til brug i pædagogisk praksis 
opnås. 

” Fællesbestyrelsen orienteres om udarbejdelse af Den styrkede læreplan (er sket). 

Forældrebestyrelsen gennemgår læreplanerne for hhv. Børnehuset Mols og 

Naturbørnehaven Mols Bjerge. Dette sker i samarbejde med ledelsen for børnehaverne og 

medarbejderrepræsentanterne for hhv. Børnehuset Mols og Naturbørnehaven Mols 
Bjerge.” 

Fristen for Den styrkede pædagogiske læreplan var 1.7.2021. Ny frist 1.1.2022 er givet af 
leder af dagtilbud Kennet E. Petersen.  
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Den styrkede pædagogiske læreplan er lovpligtigt grundlag for alle dagtilbud. Læs 
Rammer og Indhold.  

Der er ny vikar i børnehaven, vikaren opfordres af undertegnede til at orientere sig om 

daginstitutionsfaglighed på emu.dk.) Min genrelle anbefaling til institutionsledelser er at 

alle med ansættelse i en daginstitution opfordres til at sætte sig ind i Den styrkede 

pædagogiske læreplan, da den er grundlaget for arbejdet i en daginsitution.  

 
 

EVALUERINGSKULTUR 

Naturbørnehaven oplyser:  

Med Hjernen-hjertet hjemmesiden, Rambøll, Sprogvurdering og TOPI. Vi har også sidst 
evalueret via et spørgeskema til forældrene angående corona tiltag mm.  

”Evaluering af løbende pædagogisk praksis foregår som løbende i et tæt samarbejde via 
dialog i huset. Og naturlig refleksion.”  

”Selvevaluering foregår løbende i et tæt samarbejde via dialog i huset. Og naturlig 
refleksion. Tryghed til at turde selvevaluere sig i en personalegruppe.” 

”Evaluering af de 2 læreplansmål for hver af de 6 læreplanstemaet evalueres med 
personalet på personalemøder vha. SMTTE-modellen.” 

 

Tilsynsmødets dialog: 

Redskabet ” Skrivbar skabelon til evaluering” der følger samme skabelon som Den styrkede 

pædagogiske læreplan, anbefales af tilsynet. Find den på emu.dk/dagtilbud/læreplanens 

formål og rammer/ inspirationsmaterialer. Se publikationen ”Rammer og indhold” - 

Etablering af evalueringskultur. Desuden kan der findes flere redskaber til evaluering på 
emu.dk.  

Den styrkede pædagogiske læreplan skal evalueres minimum hvert andet år.  
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Naturbørnehaven oplyser at evalueringskultur er en indgroet del at NBHs kultur løbende at 

evaluere og justere, både hos den enkelte og kollegaer imellem. Dog har naturbørnehaven 

ikke systematiseret,  skriftliggjort og især dokumenteret denne evalueringskultur, som 

primært foregår mundtligt eller skriftligt i forbindelse med skrivelser omkring børnene.  

Det er et arbejdsområde som Naturbørnehaven er bevidst om: At få struktureret en 

skriftlighed omkring evaluering ifht den nye styrkede læreplan, og hermed også få 

implementeret en dokumentationsdel ifht evalueringskultur.  

 

”Vores evalueringskultur har (haft) børnene, forældresamarbejdet, læringsområderne, 

nuet, dynamikkerne mv. som omdrejningspunkt og fokus for vores løbende evaluering, 

hvor vi skal være bedre til at bruge læreplanspunkterne/ læreplanen som 

omdrejningspunkt og redskab for evalueringen, for mere dokumentation og systematik i 

evalueringen.” 

 

”Vi vil herudover fortsat evaluere os selv på p-møder og i dagligdagen (sendte blandt 

andet spørgeskema ud til forældre, kan vi med fordel gøre igen i fremtiden.”  

 

Tilsynet henviser til at læse lovkrav og forklarende tekst om evalueringskultur i ”Den 

styrkede pædagogiske læreplan Rammer og Indhold s. 50-51. 

 
 

FORÆLDRESAMARBEJDE 

Børnehuset oplyser: 

”Dagligt samarbejde med forældre ved aflevering og hentning og aftale om møde efter 

behov. Anderledes forældresamarbejde end førhen grundet forældrene ikke må komme 

ind i bh, grundet corona. Forældrenes ejerskab til Naturbørnehaven er sat på vågeblus, 

fordi de ikke er en del af vores hverdag. Børnene drager godt af det. Generelt er 
samarbejdet rigtig godt.” 
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Kommunikationen med forældrene foregår via Aula, Facebook, i nyhedsbreve, ved 
planlagte møder, og som forældremøder før corona.  

Ang. differentieret forældresamarbejde: ”Det er som naturligt for os altid differentieret. 

Kadence for afholdelse af forældresamtaler: ”3 måneders samtale, midtvejs samtaler og i 
efteråret året før skolestart”. 

Vi inviterer forældre og søskende til forskellige arrangementer som ugletur, koldskåls 
arrangement mm. 

Forældre kommer også og laver arrangementer her i Naturbørnehaven, som Nak og Æd i 
børnehøjde, elller madlavning med børnene - når der ikke er coronarestriktioner. 

 

SOM EN DEL AF LOKALSAMFUNDET 
Naturbørnehaven oplyser:  

”Forældresamarbejdet omkring lokalsamfundet er pt sat på stand by.” Men ellers sker 
mange ting i samarbejde med lokalsamfundet: 

”Kirkerum, plejehjemstur, nak og æd i børnehøjde fra forældre, fåreklippedag, ugledag 

møder folk i naturen og steder, vi befinder os ved blandt andet fødselsdag. Meget har vi 
ikke gjort længe grundet corona. 

De små landsbysamfund hvor vi møder både unge og gamle, både når vi går forbi med 
børnene, eller når de kommer forbi skurvognene. 

Kulturhistorien som er synlig i terrænet og som fortæller os noget om vores forfædre. 

Via Facebook er der rigtig mange fra lokalområdet der følger os i hverdagen. Eksempel: 

Vores nyindkøbte bålfad blev stjålet i midten i januar. Her oplevede vi virkelig 
nærområdets opbakning med tilbud om lån af nye bålrister med videre. 
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Vi byder altid alle velkommen ind i vores verden i Naturbørnehaven, ved bålet om 

vinteren, ved vandet om sommeren og om foråret omkring det spirende liv i bjergene. 

Nationalpark Mols Bjerge: Vi har gennem de sidste 25 år haft et meget tæt samarbejde om 

formidling af glæden ved naturen. Naturstyrelsen: Har vi igennem de sidste 25 haft et tæt 

samarbejde med omkring vores placeringer i Nationalpark Mols Bjerge. Karpenhøj 

Naturcenter: Har vi gennem de sidste 25 år haft et meget tæt samarbejde. I perioder har 

Naturbørnehave haft en placering ved Karpenhøj. Karpenhøj bruger undertiden 
Naturbørnehaven som praktiksted for kommende naturvejledere.  

Samarbejde i lokalområder på de enkelte placeringer:  

Fuglsø Strand: Møder vi sommerhusgæsterne, badegæsterne, turisterne, de frivillige i 
Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcenteret, fritidsfiskerne.  

Viderup: Møder byens borgere i vores hverdag. Mange gl. forældre. Landsby kirke. Et tæt 

samarbejde med Strandkær, som passer alle fårene og køerne i Nationalpark Mols Bjerge. 

DMU omkring vores uglekasse, når den årlige ringmærkningers af ugleungerne finder 
sted. Får vildfarne turister og lam på sporet igen :-) 

Daaleren: Møder vi vores kollegaer fra Børnehuset Mols, Mols Skolen og grundejerne som 

ofte kommer forbi Naturbørnehaven. De lokale "pensionister " som ofte går tur lige forbi 

Naturbørnehaven og får varmen ved bålet. Dagplejere kommer forbi med deres børn og er 
med til at opleve en dag i Naturbørnehaven.” 

 

 

ARBEJDET MED SYDDJURS KOMMUNES POLITIKKER   

Rambøll Sprogvurdering 

Børnehuset oplyser:  

”Retningslinjer følges systematisk. Bruges ved forældresamtale eller ved benævnelse til 
daglig hvis børnene stikker ud”. 
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Rambøll TOPI  

Retningslinjer følges ang. TOPI- vurderinger. Fokuspunkter udfyldes når et barn er i gul 
eller rød position. TOPI er et udviklingspunkt ang. vurdering af barnets trivsel. 

- dette er også et god mulighed for at snakke om børnene. To udfylder først hver for sig 
TOPI, så snakker de eller vi alle om det i fælleskab og udfylder, mens der snakkes om 
børnene. 

 

Børnehuset oplyser:  

”Samarbejdet sker hhv. i Fællesbestyrelsen hvor de overordnede rammer drøftes og 

vedtages jf. tilsynsforpligtigelse for bestyrelsen. I det daglige sker samarbejdet omkring 
TOPI med forældrene til møder (netværksmøder, forældremøder mm.)”  

Fællesbestyrelsen har tilsynsforpligtigelse ift. driften af børnehaverne (læreplaner, 
madordning osv.) 

 

Klar til læring - Sammen om læring og trivsel  

Børnehuset oplyser:  

”Forældrene gennemgår, sammen med ledelsen og Forældrebestyrelsen, nærværende 

pædagogiske tilsynsplan samt styrkede læreplan for Naturbørnehaven Mols Bjerge. I det 

daglige sker samarbejdet med personalet i institutionen ved forældremøder og 

arrangementer i Naturbørnehaven Mols Bjerge (møder ved skurvognene / aktuelle 
placering.)” 

”Klar til læring er kernen i vores årshjul.” 

”Der tages udgangspunkt i Klar til læring ved forældresamtaler, forældre får at vide hvor 
de kan finde Klar til læring så de dermed forberede til samtalen.” 
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-”Fællesbestyrelsen orienteres om overgange fra børnehaverne til hhv. tidlig SFO (april) 

og skolen (aug). Fællesbestyrelsen har vedtaget en køreplan herfor. Forældrebestyrelsen 

gennemgår planen for overgange for hhv. Børnehuset Mols og Naturbørnehaven Mols 

Bjerge. Dette sker i samarbejde med ledelsen for børnehaverne og 

medarbejderrepræsentanterne for hhv. Børnehuset Mols og Naturbørnehaven Mols 
Bjerge.” 

 

 

ICDP  

”ICDP er grundlæggende faglighed i den pædagogiske praksis”. Alle har uddannelsen. 

Naturbørnehaven opfordres til at supplere med ICDP- modul 2 til forældrevejledning. 
Naturbørnehaven oplyser: Meget gerne hvis penge og vikar kan findes, når folk er afsted. 
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UDVIKLINGSFOKUS  

 

• Udarbejdelse og implementering af Naturbørnehavens styrkede pædagogiske 
læreplan. Og herefter etablering af en evalueringskultur. Se emu.dk  

 

• Mere fokus på børn i udsatte positioner: Strukturplan der understøtter alle børns 

forskelligartede behov for pædagogiske læringsmiljøer.  (Denne tilsynsrapport er 

udarbejdet henover månederne september, oktober og november og der er sket 

udvikling på dette punkt.: KC informerer: ”Den nye pædagog der varertager de 20 

støttetimer, går på tur hver dag med børn i udsatte positioner, og nogen gange 

andre der har behov. De laver så aktiviteter i mindre grupper a 4-6 personer, 

hvorefter vi så mødes alle sammen til frokost. Dette gavner kan mærkes. Det er et 

område vi løbende arbejder med og hele tiden justerer.” 

 

• Fokuseret forældresamarbejde om børns behov for udstyr til vejret, søvn og 
madpakker.  Også på dette punkt er der udviklet siden tilsynet: 

KC: ”- vi fortæller om vores udstyrsguide og tager udgangspunkt i denne, når vi 

møder nye forældre, og når vi skifter lokation. Madpakkerne snakker vi med 

forældre om både til møder, og i hverdagen hvis behov findes, da det er rigtigt 

vigtigt for en god børnehavedag. Vores børn sover til middag, hvis det er aftalt med 

forældre, når børn starter. Siden tilsyn har vi haft forældremøde med fokus på 

netop dette, påklædning, “optankning”. Det er det tætte Ping-pong og dialogen 

forældrene imellem i hverdagen, der har været udfordret i coronatiden, og hermed 

“kulturoverleveringen” i forhold til at gå i en naturbørnehave, herunder også 

påklædning.” 

 

• Vikarer kan evt. klædes bedre på til samarbejdet om Naturbørnehavens styrkede 
pædagogiske læreplan, ved at henvise dem til at læse noget af materialet der 
findes på emu.dk – dette hånd i hånd med faglig inddragelse i pædagogisk praksis 
fra fastansatte.  


