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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 derfor skal dagtilbuddet straks efter tilsynet sætte fokus på det, så der opnås 

bedre 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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INSTITUTIONENS TILSYNSBESVARELSE 

Bemærkninger til institutionens tilsynsbesvarelse 

Institutionens tilsynsbesvarelse er meget velskrevet, der bliver givet eksempler på hvordan der arbejdes med 
kommunens strategier og øvrige fagpersoner. Hvis man skal pege på noget man kunne ønske sig lidt mere 
af i besvarelsen, så var det små cases og fortællinger fra hverdagen. De ville kunne understøtte og illustrere 
de besvarelser der var givet.  

 

 

 

 

KIDS-OBSERVATIONER 

Forvaltningsopsamling vedrørende KIDS observationer 

Der er lavet observationer ud fra temaerne fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet.  

I børnehaven var var der fra morgenstunden en rar stemning i huset, børn og forældre blev budt velkommen 
når de trådte ind på stuerne og de børn som ønskede at vinke farvel til deres forældre sammen med en 
voksen, havde mulighed for dette. I løbet at formiddagen var der forskellige aktiviteter i gang i hele huset. 
Nogle børn legede alene på legepladsen og andre steder i huset, andre børn sad og legede med perler eller 
spillede spil med en voksen. En dreng fik sammen med en voksen skiftet noget af vandet i børnehavens 
akvarie og det så ud som om de hyggede sig. Senere blev der holdt rundkreds på de to stuer, på den ene 
stue blev der sunget sange og på den anden var de i gang med at lege med husets robot. Til frokost var der 
børn som delte glas og madkasser ud, der blev ikke spist på tallerkner og der var en lille kurv til brugt 
madpapir på bordet.   

I den periode hvor observationerne foregik, var der generelt en fin stemning, der var ikke et højt støjniveau 
eller mange konflikter børnene imellem, eller mellem voksne og børn. 

Observationerne viste en børnehave, hvor der var fokus på, at når man kommer om morgenen skal man føle 
sig velkommen. Børn og voksne har deres fælles rutiner og ritualer gennem dagen. Mange af relationerne 
mellem børn og voksne viste, at de voksne havde en forståelse for børnenes initiativer og behov. 

Børnehavens fysiske rammer virker nogle steder noget nedslidte og lidt uorganiserede. Man har for nyligt 
bygget et nyt kontor, hvilket har frigivet plads til at indrette det tidligere kontor til noget andet. Medarbejderne 
er i gang med at drøfte, hvordan de kan bruge rummet bedst muligt. Måske de kan inddrage børnene i 
denne snak i forhold til, hvad de mener rummet kan bruges til.       
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FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING 

Opsamling på bestyrelsens drøftelser i forbindelse med det tilsendte spørgeskema 

Bestyrelsen har endnu ikke set den færdige læreplan, da den stadigvæk er i proces. Bestyrelsen oplever at 
den daglige dialog med medarbejderne er god og hvis der er noget som de ønsker drøftet, bliver det også 
gjort.  

Bestyrelsen oplever, at medarbejderne har formået at udnytte den begrænsede plads der er på legepladsen 
bedst muligt. Bestyrelsen har et ønske om, at der sættes fokus læringsmiljøer og et større fokus på 
æstetikken.  

Bestyrelsen nævner, at de efter en periode, hvor der har været udskiftning i medarbejdergruppen, nu oplever 
at trivslen i børnehaven har ændret sig positivt.  Bestyrelsen nævner at corona har haft sat en stopper for de 
fælles aktiviteter der plejer at være i huset, og de har et ønske om, at disse kommer i gang igen nu hvor 
corona restriktionerne er ophørt.  

Afslutningsvis fortæller de, at de oplever, at det er meget nærværende medarbejdere der er ansat i 
børnehaven.     

 

 

 

 

BØRNEVURDERING 

Opsamling på børneinterview (udført af leder) 

Der var fire store børn der blev interviewet. De fortalte at de er glade for de aktiviteter der sker når de er i 
storgruppe. De giver også udtryk for, at de godt kan lide de fysiske aktiviteter der er. De fortæller endvidere, 
at de ikke oplever så meget medbestemmelse, udover at vælge hvilken bog der skal læses.  

Afslutningsvis konkluderes det at børnene er glade for de voksne og deres venner i børnehaven, og at der 
med fordel kan arbejdes på børnenes medbestemmelse og indflydelse på aktiviteter. 
  



 

4 
 

MEDARBEJDER INTERVIEW  

Opsamling på medarbejderinterview 

Medarbejderne oplever, at de generelt har et godt samarbejde i huset. De mener, at hvis børnehaven skal 
fungere optimalt i forhold til pædagogikken og arbejdsmiljøet, kræver det at man som medarbejder er 
fleksibel fx i forhold til mødetider m.m. Men også, at man tager et medansvar for, hvad der sker i hele huset.  

De fortæller endvidere, at det er meget sårbart for planlæggelsen af pædagogikken, hvis der er kollegaer, 
der er syge, på kursus eller har ferie. Dette kan til tider opleves som frustrerende, fordi de har så mange 
ønsker og visioner om, hvad de gerne ville lave af pædagogiske aktiviteter.      

Der er siden sidste tilsyn kommet en ny leder som er startet i sommeren 2021. Indtil den nye leder blev 
ansat, har der været andre ledere som har haft ansvaret for huset. Den nye leder, er også leder i en lille 
vuggestue i nærheden, hvilket betyder, at hun ikke er i børnehaven på fuld tid.  

Medarbejderne fortæller at det lige er noget de skal vænne sig til. Men de understreger, at de har en 
oplevelse af, at den nye leder er engageret og gerne vil børnehaven. De ser frem til, at de sammen med 
lederen, kan få udviklet og arbejdet den pædagogiske læreplan.  

Da medarbejderne bliver spurgt, om der er noget som de er særlige stolte af, i forhold til deres pædagogiske 
praksis, fremhæver de flere ting.  

Det gode forældresamarbejde, der er præget af god dialog med plads til lidt sjov en gang imellem. Men også 
arbejdet med storgruppen, hvor der laves særlige aktiviteter for de børn der skal begynde i skole, er de glade 
for.  

Men de fremhæver særligt det årlige temaprojekt der afsluttes i forbindelse med sommerfesten. De oplever, 
at der ved det årlige projekt kommer en særlig stemning i huset. De oplever, at de i perioden har mulighed 
for sammen med børnene at fordybe sig og arbejde med de pædagogiske mål og visioner, de har for deres 
arbejde.  

De fortæller endvidere, at de kan se, at forløbet har en stor positiv indflydelse på børnenes relationer. Det 
ser de bl.a. ved, at børnene efterfølgende får nye lege ideer der er inspireret af projektet, og at børnene 
refererer til projektet længe efter det er slut.    

Når man taler med medarbejderne, får man en fornemmelse af, at det er en medarbejdergruppe, som gerne 
vil gøre deres arbejde godt. De har mange visioner og drømme for, hvad de ønsker at lave med børnene, 
men de bliver også frustreret når det ikke lykkes. De bør derfor sætte et større fokus på hvad der lykkes i 
hverdagen, og have fokus på om deres planlægning er realistisk.   

Det var positivt at opleve den holdånd der var blandt medarbejderne, samt det gåpåmod de fortalte de 
havde, i forhold til at få udviklet børnehaven sammen med den nye leder.        
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TILSYNETS SAMMENFATNING  

Tilsynet har til formål at pege på udviklingsmuligheder og arbejdspunkter. Disse udpeges på baggrund af: 
institutionens tilsynsbesvarelse, KIDS- observationer, forældrebestyrelsesvurdering, børnevurdering og 
medarbejder interview. Ved tilsynet i børnehaven er der blevet peget på følgende: 

Arbejdspunkt:  

• Børnehaven skal sætte fokus på deres æstetiske udtryk og læringsmiljøer både ude og inde.  

• Medarbejderne skal drøfte hvordan de sikrer at børneperspektivet bliver en større del af hverdagens 

praksis. Dette kan eksempelvis gøres ved at sætte fokus på evaluering af de aktiviteter der bliver 

igangsat. 

Udviklingspunkt:   

• I forbindelse med det videre arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan, kan børnehaven 

med fordel sætte fokus på, hvordan de kan strukturere det daglige pædagogiske læringsmiljø, så det 

også kan tilgodese de dage, hvor der er færre medarbejdere i børnehaven. 

Afsluttende bemærkning:  

Børnehaven Engmarken er en børnehave med mange muligheder. Medarbejderne er åbne og 
imødekommende overfor dem som kommer i huset. På tilsynsdagen var der mange børn som var nysgerrige 
på, hvad den ”fremmede voksne” skulle. De ville med glæde fortælle om børnehaven og vise hvad de 
lavede, hvilket blev oplevet som et positivt tegn.  

Hvis man skal fremhæve noget særligt ved børnehaven, må det være deres vision om en længere 
projektperiode, hvor der er plads til inddragelse og fordybelse hos børn og voksne. Både forældre og 
medarbejdere fremhæver, at netop denne aktivitet kan noget helt særligt.   

De mapper alle børn har hvor der er billeder fra deres børnehavetid, bør også fremhæves som noget positivt. 
På dagen hvor der var tilsyn blev det observeret, at flere børn på eget initiativ tog mapperne frem og 
sammen sad og så på billederne. Det virkede som om, at mapperne havde en særlig værdi for børnene. 

Medarbejderne giver udtryk for, at de ser frem til at arbejde videre med deres pædagogiske læreplan. Det 
bliver derfor også spændende at følge, hvordan den nye leder og medarbejderne sammen kan udforske, 
hvordan de kan udvikle deres struktur og praksis i arbejdet med udmøntningen af den pædagogiske 
læreplan.  

     

Det vurderes at der er god trivsel og udvikling i børnehaven Engmarken     

 

Tilsynet er udført af:  

Pædagogisk konsulent Katrine Hellsten 

 

Tilsynet afsluttet den: 

24 marts 2022 
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