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Konklusion

Det kan på baggrund af observationsbesøg, tilsendt materiale og tilsynssamtale konkluderes, at 
Solstien er et velfungerende dagtilbud, som overholder gældende lovgivning.

Solstien har siden sidste tilsyn arbejdet med, at indretningen fremstår indbydende og er målrettet 
pædagogikken, hvilket er tydeligt både på fællesarealer og på stuerne. Det er en proces som både 
ledelse og personale er midt i, og der bliver kontinuerligt arbejdet målrettet med at indrette og 
udvælge legetøj i hele institutionen, så det understøtter børnenes trivsel og udvikling på den 
bedste måde. 

Solstien arbejder målrettet med læreplanstemaer, hvor der er indført en ny struktur, som er 
inspireret af en naboinstitution. Ledelsen har sat rammen for arbejdet i praksis - en 4 ugers plan 
hvor der er fastlagt aktiviteter, så der sikres der arbejdes systematisk og målrettet med 
læreplanstemaerne. Personalet er ansvarlig for planlægningen i detaljer, og aktiviteter og 
organisering tilpasses løbende til børnegruppens behov.

Solstien har en børnegruppe, samt et sprogstimuleringstilbud for børn, der ikke er tilknyttet et 
dagtilbud, som gør, at de har en stor opmærksomhed på sprog. Det betyder bl.a. i praksis, at der 
er læseleg som aktivitet hver dag. Læseleg omfatter en lille gruppe børn og en voksen, der læser 
dialogisk læsning. I hverdagens rutiner og aktiviteter arbejdes også målrettet med sprog, og alle 
voksne skal bruge bevidste sprogstrategier, som f.eks. at italesætte hvad barnet gør, hvad den 
voksne gør. Der er også en bevidsthed om at skabe situationer, hvor der indbydes til at samtale, 
f.eks. ved spisning og eftermiddagsfrugt.

Personalet har en omsorgsfuld og anerkendende tilgang til alle børn. De voksne har 
opmærksomhed på børnene, og er nærværende og i øjenhøjde med børnene.  

Solstien har en ledelse og en personalegruppe, der er optaget af kvalitet og ønske om at 
opkvalificere fagligheden kontinuerligt. De er med i et forløb, som skal ende med, at de bliver 
kvalitetscertificeret (Ecers & Iters). De er i samarbejde med Trine Krogh Kjær, som bl.a. indebærer 
individuel sparring til personalet. Dette forløb er med til at udvikle, både de fysiske rammer og 
pædagogernes kompetencer ift. støtte børnenes udvikling, læring og trivsel.


