
 

 
Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg Opfølgning på tilsyn i Stjerneblomsten 
 

På baggrund af tilsynet har konsulenterne udarbejdet nedenstående sammenfatning. Tilsynet kan 

bl.a. indeholde opmærksomhedspunkter og henstillinger. Såfremt der gives en henstilling, skal 

lederen udarbejde en handleplan, der efterfølgende skal godkendes af Dagtilbudschefen. 

Institutionslederen er forpligtiget til at give en orientering om tilsynet og de eventuelle 

opmærksomhedspunkter og/eller henstillinger til forældrebestyrelsen. 
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Sprogindsatsen 

Vi har besøgt Stjerneblomsten for at følge op på vores tilsyn den 20.12.2018, på baggrund af de 

henstillinger og opmærksomhedspunkter der blev givet ved det ordinære tilsyn.  

Vi har modtaget handleplan for Stjerneblomstens sprogindsats og vi vurderer på vores besøg og 

vores gang rundt i huset, at der arbejdes rigtig godt med handleplanen. Handleplanen er udarbejdet i 

samarbejde med Sprogvejleder fra TCBU, sprogvejlederen har ligeledes deltaget på et 

personalemøde for at drøfte hvordan den sproglige indsats kan styrkes. Sprogvejlederen har været 

på alle stuer og har givet personalet feedback og sparring på hvordan de kan arbejde med at styrke 

sprogindsatsen. Vi oplever pædagoger der har dialog med børnene, der er bøger på alle stuer og der 

er fokus på at sætte ord på handlinger.  

Der er på personalemøder en sprogrunde hvor alle i personalegruppen fortæller om den gode 

sproghistorie, ligesom alle i huset øver sig i at sætte ord på egne og børnenes handlinger. 

Stjerneblomsten har ændret sin dagsrytme for at understøtte sprogindsatsen og de har nu to 

samlinger hvor de arbejder med sanglege og eventyr sammen med børnene.  

På legepladsen har man fokus på at være tæt på og guide de børn der har behov for en ekstra indsats 

i forhold til sproget. Forældrene er blevet inddraget i arbejdet med sprogindsatsen og er løbende 

blevet orienteret om arbejdet med dette.  

 

Madordning 

Stjerneblomsten har haft besøg af vores Kostkonsulent for at få vejledning i og sikre at maden der 

serveres for børnene er i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der er foretaget 

flere tiltag på dette område og maden lever nu op til sundhedsstyrelsens retningslinjer.  
 


