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OPFØLGENDE TILSYN JANUAR 2021 

Statusbeskrivelsen skal udfyldes af lederen af daginstitutionen. I statusbeskrivelsen skal der redegøres for 
hvorledes der er blevet arbejdet med arbejdspunkter og udviklingspunkter. 

Statusbeskrivelsen skal udfyldes og sendes retur til den pædagogiske konsulent senest  

7 dage før opfølgningsmødet 

Institutionsnavn: Vuggestuen Corneliusmindevej / Børnehaven Tejn Allé  

Leders navn: Rie Hansen  

 

Statusbeskrivelse og personalesituationen: 
Børnehaven har nu været åbnet i et år og tre måneder. Vuggestuen og børnehaven er fordelt på to matrikler. 
I vuggestuen er der plads til 27 børn i alderen 0-3 år. Medarbejderne består af 7 pædagoger inkl. leder og 
souschef, 2 pædagogmedhjælpere, 1 studerende samt en køkkenmedarbejder. I børnehaven er der plads til 
42 børnehavebørn, 4 pædagoger inkl. afdelingsleder + leder og 3 pædagogmedhjælpere. Alle stillinger er pt 
besat, og alle arbejdsområder som arbejdsmiljørepræsentant, sprogvejleder, naturambassadør, 
tillidsrepræsentant, praktikvejleder er ligeledes besat.  
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Arbejdspunkter: 
Arbejdspunkt: Arbejde med at implementere en praksis der tager afsæt i de 
nye styrkede læreplaner.  
I vuggestuen og børnehaven er der, de sidste to år, blevet arbejdet med den styrkede læreplan, og den 
nyeste udgave er klar til forældre og andre interesserede. Arbejdet med læreplanerne har været en lang og 
lærerig proces, hvor alle medarbejdere har været aktivt deltagende og derfor også udviklet et ejerskab og en 
fortrolighed med læreplanen. Vi har brugt materialer fra børne- og socialministeriet gennem hele forløbet.  

Sikre en inddragende personaledeltagelse og proces i oprettelsen af den nye 
børnehavesatellits tilblivelse, herunder beskrivelse af de vigtigste 
pædagogiske og didaktiske principper i de daglige pædagogiske indsatser og 
prioriteringer. Sikre en reel indflydelse der sikrer ønsket om ”to huse – én 
pædagogik”.  
Samarbejdet mellem vuggestuen og børnehaven er godt, medarbejderne sparer med hinanden ved behov, 
og f.eks. sprogvejledere og naturvejlerne har stor glæde af dette samarbejde. Når Covid-19 situationen bliver 
bedre, og vi igen kan blande børnene på tværs af husene, er planen, at vi vil lave projekter og 
aktivitetsgrupper på tværs, så børn og medarbejdere får glæde af hinanden. I begge huse er vi i gang med at 
arbejde med bogen ”Anderkende følgeskab, Når organisationer lykkes” af Maja Haslebo og Magnus 
Haslebo, som inspiration til arbejdet med arbejdsmiljøet. Derudover benyttes bogens principper til at udvikle 
arbejdet og skabe et større fokus på kerneopgaven. Vi arbejder i PLF grupper til hver personalemøde, hvor 
vi forinden har læst et kapitel i bogen. Børnehaven har fra start arbejdet tæt sammen med klubben 
Randkløve Alle, hvor vi har mulighed for at låne lokaler, inden klubbørnene kommer fra skole. Yderligere har 
klubben holdt julekoncert for børnehavebørnene. Tankerne er ligeledes at samarbejdet vil blive endnu mere 
udbredt, når Covid-19 pandemien er over. 

Udviklingspunkter: 
Legepladsen har ikke en gynge eller andet der umiddelbart understøtter 
børnenes vestibulære træning, er det et bevidst valg eller en tilfældig 
hændelse da I valgte at nedlægge gyngen? 
Vuggestuen har en have rundt om huset med træer og buske, hvor børnene har mulighed for at gå på 
opdagelse. I haven er der æbletræer, hvor børnene kan klatre, bærbuske samt små huler og krat. Der er 
desuden sandkasser, balance-bum og små forhøjninger, hvor børnene har mulighed for at udfordre deres 
motorik. Vuggestuen har indkøbt en sanse rede-gynge som kan bruges indendørs.  

Børnehavens legeplads byder på sansegynge, sandkasse med tilhørende legehus, klatrestativ, rutsjebane, 
balancebane, små buske samt et bålsted. Derudover er der mulighed for at benytte den tilstødende klubs 
faciliteter såsom græsplæne, gynger, cykelbane, motorikrum og musikrum. Langs huset er der fliser, hvor 
børnene kan cykle.  

Tale med forældrebestyrelsen om planerne for udbygning og de 
pædagogiske prioriteringer for de to huse. definere det pædagogiske 
læringsmiljø for både børn og voksne. 
Forældrebestyrelsen er fuldtallig efter et spændende kampvalg i oktober 2020, og der er en god sund 
fordeling af forældrerepræsentanter fra begge matrikler. De to afdelinger er adskilt men husene drevet af 
samme ledelse og pædagogiske retning. I vuggestuen har vi valgt at arbejde med et sprogforløb, som 
hedder ”Vi lærer sprog i vuggestuen” fra TrygFondens børneforskningscenter. Forløbet har fokus på 
sprogudvikling hos børn 0-2 år med udgangspunkt i nye styrkede læreplaner. Sprogarbejdet er struktureret 
med forløb på en uge ad gangen, i en periode på 20 uger. Dette er givtigt for både børn og medarbejdere at 
prøve af. Sprogindsatserne er inspireret af forskning, som viser at understøttede strategier som stilladsering 
og differentiering, er vigtigt i forhold til at styrke børns udvikling. Børn lærer bedst, når de udfordres inden for 
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ZNU (Zone for nærmeste udvikling). Sprogforløbet vil blive evalueret efterfølgende, og evalueringen vil 
ligeledes blive fremlagt for forældrebestyrelsen.  

I børnehaven har vi lavet et koncept, som hedder Naturpatrulje. Naturpatruljen tager på tur én gang om ugen 
med de samme børn, i en måned ad gangen. Pædagogerne har til hver gang planlagt et forløb, der 
omhandler et tema, som er årstidsbestemt. Det kan f.eks. være bæredygtighed, fra jord til bord, landart, 
vejrforhold, science, matematisk forståelse mm. Derfor er det også forskelligt, hvor vi tager hen; det kan 
være f.eks. skov, strand, vandløb mm. hvilket også vil blive evalueret og fremlagt forældrebestyrelsen. 

Udforske og udvikle nye metoder til at skabe bedre/stærkere 
børneperspektiver. Forfine det I allerede kan. 
Vi arbejder med at følge børnenes spor, interesser og initiativer ved f.eks. at tilpasse de daglige rutiner til 
børnegruppen og deres aktuelle interesser og alder. Vi deler børnene op i mindre grupper ved planlagte 
aktiviteter, spisning og ture for at have mere fokus på det enkelte barn. Børnene skal have mulighed for at 
indgå i sociale fælleskaber. De skal opleve verden omkring dem samt have en begyndende forståelse for de 
forskellige arenaer, de befinder sig i.  

Vi giver børnene indflydelse og medbestemmelse på udformningen af dele af hverdagen. Vi følger barnets 
spor. Det er en vigtig del af vores pædagogik at styrke børnenes selvhjulpenhed og derved udvikle deres 
selvfølelse og selvtillid. Det pædagogiske personale giver børnene tid og plads til at udvikle selvhjulpenhed i 
de daglige rutiner. Dette sker eksempelvis ved måltidet, hvor børnene er aktivt deltagende i at dække bordet, 
og selv pakker madpakken ud eller øser mad op på deres tallerken. Yderlig har vi arbejdet med livrettet i 
vuggestuen, hvor køkkenet har været med til at tilberede frokost efter ønsker fra børnene. Dog altid med 
udgangspunkt i sundhedsstyrelsens anbefalinger om kost til børn mellem 0-3 år.  

 

Hvis der er en generel oplevelse af, at der er flere børn i vanskeligheder end 
tidligere, hvilke tanker og indsatser er gjort for at handle på disse 
udfordringer i den daglige pædagogiske indsats? (ikke underretninger, 
dialogmøder m.m.). 
Vi er hele tiden opmærksomme på det enkelte barns udvikling, trivsel, læring og dannelse, samt hvad der 
sker i børnegruppen, og ud fra disse iagttagelser samarbejder vi med forældrene om, hvordan vi sammen 
støtter det enkelte barns udvikling, trivsel, dannelse og læring. Som redskab bruges læringshjulet, som tager 
afsæt i de seks læreplanstemaer. Desuden inviterer vi en gang om året til et fælles forældremøde.  

I vuggestuen har vi igennem flere år arbejdet med ’Den blå kuffert’ som metode til at skabe sammenhæng 
for børn og inddragelse af forældre. Ved start i vuggestuen får barnet udleveret en kuffert og en logbog. 
Kufferten og logbogen er konkrete tiltag, hvor der skabes forståelse og sammenhæng mellem hjem og 
institution. Denne metode viderefortolkes i børnehaven, så den tilpasses et børnehavemiljø.  Børnene skal 
have mulighed for at udvikle sig, udfolde sig og være sig selv. De skal føle sig set og hørt, mærke omsorg og 
føle tryghed. Vi giver plads til og understøtter de læringsmiljøer, som opstår gennem børnenes relationer og 
venskaber. Børnene har brug for, at vi som voksne sætter rammerne, så børnene kan fastholde den skabte 
børnekultur. Vi er på sidelinjen og hjælper børnene med de konflikter, som evt. måtte opstå, og sikrer os, at 
der ikke opstår uhensigtsmæssige situationer 

 

Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: 
 Vi har under Covid-19 haft et god og tæt samarbejde med Tårnby kommunes Naturskole. Vi har 

tilbage foråret 2020 ved åbningen haft mulighed for at bruge Naturskolen lokaler fast over flere uger. 
Hvilket var med til at vi har kunne overholde m2 for børn ved åbningen.  
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

Ved sidste tilsyn gav nogle af medarbejderne i vuggestuen udtryk for bekymring, i forhold til hvilken 
betydning det ville få for deres samarbejde med lederen, at der skulle tilknyttes en børnehave.  

Det er forvaltningens vurdering, at lederen har håndteret opgaven med at være leder i vuggestuen samtidig 
med at skulle opbygge en ny børnehave, på fornemmeste vis.  

Ledelsen og medarbejdere har formået at få opbygget en begyndende fælles tilgang til det pædagogiske 
arbejde i praksis.  

Der skal lyde en stor ros til Institutionen for deres arbejde under nedlukningen i starten af 2020 (covid-19). 
Ledelse og medarbejdere viste i denne periode, hvordan man kan tænke kreativt og udvikle sin 
pædagogiske praksis selvom institutionen er lukket.  

Dette kom bl.a. til udtryk ved, at deres projektkufferter blev brugt på en ny måde. Medarbejdere fra begge 
afdelinger cyklede hjem til alle børn med kufferter og poser med påsketing, som børnene kunne lave 
sammen med deres forældre. 

At institutionen i en tid hvor corona har sat den overordnede dagsorden, igangsætter nye tiltag og projekter 
som naturpatruljen og sprog projekt er anerkendelsesværdigt. Der er ved dette opfølgende tilsyn, ikke fundet 
grundlag for at iværksætte et skærpet tilsyn. Næste tilsyn vil være i 2022  

Forvaltningen ser frem til at følge udviklingen i institutionen fremover, særligt når det igen bliver muligt at lave 
flere aktiviteter på tværs at de to matrikler.   
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