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SAMLET TILSYNSVURDERING  

Tilsynet har til formål, at pege på udviklingsmuligheder og arbejdspunkter, som der skal arbejdes 
med lokalt i det efterfølgende år.  

Et arbejdspunkt er alvorligt og indikerer dårlig kvalitet, og bør rettes op på straks, så der opnås god 
kvalitet. Et udviklingspunkt er tænkt som en indsats hvor der er mulighed for at justere en indsats 
som løftes fra god til fremragende kvalitet. Arbejds- og udvklingspunkterne skal sikre, at børnene 
får de bedste betingelser for trivsel, udvikling, læring og dannelse. Samtidig giver tilsynene 
forvaltningen mulighed for at systematisere overordnede indsatser, og projekter på området og 
målrette servicemål for de kommende år. 

Der er i samarbejde med ledelsen blevet formuleret følgende som skal arbejdes med det næste år, 
og der vil blive udarbejdet en handleplan med prioritering af nedenstående punkter, som skal 
returneres til konsulent senest 2 måneder efter. Derudover skal ledelsen fremlægge handleplanen 
for forældrebestyrelsen.   
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KIDS-OBSERVATIONER 

Når konsulenten har indtastet sine observationer fra KIDS tilsynet, generer systemet en samlelet rapport, på 
baggrund af de undersøgte temaer. 

Opgørelsesskema fra KIDS  

Fysiske omgivelse generelt (højest mulige score 110)  

Dagtilbuddet fik ved tilsynet:  82 

Fysiske omgivelser indendørs (højeste mulige score 60) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 40 

Fysiske omgivelser udendørs (højeste mulige score 50) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 42 

Relationer (højeste mulige score 105) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 96 

Leg og Aktivitet (højeste mulige score 135) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 110 

Samlet score ved tilsynet (højeste mulige score 350) 

Dagtilbuddet fik samlet ved tilsynet: 288 

 

 

Arbejdspunkter:  

 Vuggestuen skal genoptage det planlagte mål om, at igangsætte et udviklingsforløb 
omkring indretning og pædagogiske læringsmiljøer.   

 

FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING 

Udviklingspunkter: 

 Når vuggestuen går i gang med at deres udviklingsforløb omkring indretning og 
pædagogiske læringsforløb. Anbefales det at forældrebestyrelsen inddrages da det kan 
være at forældrene har perspektiver og ideer som medarbejderne ikke er opmærksomme 
på. 
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BØRNEVURDERING 

Udviklingspunkter: 

 Det er vigtigt at vuggestuen så snart det er muligt, genoptager arbejdet med at lave 
aktiviteter på tværs af stuerne. Så børnene får mulighed for, at danne venskaber på tværs 
af stuerne. Man kan med fordel starte med de aktiviteter der kan foregå udenfor. 

FORVALTNINGENS KOMMENTAR   

Vuggestuen bære præ af at være en af kommunens ældste institutioner. Dette kan have sin 
særlige charme, men vuggestuen bør have et fokus på indretningen og valg af materialer i forhold 
til det pædagogiske læringsmiljø. 

Når man kommer i vuggestuen, fornemmer man en god stemning blandt børn og personale og en 
imødekommenhed for dem som kommer ind i vuggestuen. 

Ledelsen i vuggestuen funger godt og stabilt. Hvilket også er årsagen til, at lederen i et par 
måneder, blev udlånt til en anden institution der stod uden leder.  

Vuggestuen skal have stor ros for at have lyst til at deltage i nye projekter med andre 
samarbejdspartner, eksempelvis projektet med Tårnby bibliotek omkring dialogisk læsning.   

Der er ved dette tilsyn ikke fundet grundlag for at iværksætte et skærpet tilsyn.  

Forvaltningen ser frem til at følge udviklingen i vuggestuen fremover  

 

Tilsynet er udført af:  

 Katrine Hellsten  
Pædagogisk konsulent 

 

 

Tilsynet afsluttet den: 18-5-2021 

 

 

Næste tilsyns periode:  

Der vil blive udført et opfølgende tilsyn i 2022 
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