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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 210)  

Dagtilbuddet fik ved tilsynet:  129 

Fysiske omgivelser indendørs (højeste mulige score 120) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 62 

Fysiske omgivelser udendørs (højeste mulige score 90) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 67 

Relationer (højeste mulige score 170) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet:140 

Leg og Aktivitet (højeste mulige score 160) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 108 

Samlet score ved tilsynet (højeste mulige score 540) 

Dagtilbuddet fik samlet ved tilsynet: 377 

 

 

 

Arbejdspunkter:  

 Ingen arbejdspunkter 

Udviklingspunkter: 

 Forhold jer til jeres læringsmiljøer, hvis vi kommer til at have corona i længere tid. Hvordan kan I 
komme til at balancere det sundhedsfaglige med det pædagogiske? 

 Personalers deltagelse i børneinitieret leg og igangsætning af legeområder 
 Når der arbejdes i moduler, hvordan sikrer I jer, at børn har mulighed for at gå til og fra og eventuelt 

koble sig på noget de synes bedre om? 
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FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING 

Arbejdspunkter:  

 Ingen arbejdspunkter 

Udviklingspunkter: 

 Nysgerrighed på personaleudskiftningen og hvordan ledelsen kan støtte op det pres det giver 
medarbejderne 

 Slitage på materialer og sandkasser 
 

BØRNEVURDERING 

Arbejdspunkter:  

 Der er et af børnene, der i interviewet pegede på, at nogle af de voksne kan skælde ud en 
gang i mellem 

Udviklingspunkter: 

 Børns medbestemmelse 

 

FORVALTNINGENS KOMMENTAR   

Helt overordnet var det et rigtig fint tilsyn. Der var en god organisering af personaleressourcerne, de fleste 
personaler var meget aktive i deres tilgang til børnene, og det virkede som om, der var en god 
modtagekultur. Jeg så kun glade børn og forældre. Det var tydeligt, at børnehuset er i en coronatid og det 
har en rigtig stor betydning for de læringsmiljøer der bliver stillet til rådighed for børnene. Det kan være værd 
at forholde sig til, hvis perioden bliver af længere varighed. Brug gerne input fra bestyrelse og andre 
dagtilbud. 

Bestyrelsen peger overordnet på, at Tornholms Ager er et godt dagtilbud. De ved, der har været problemer 
med personalerekruttering og personaleudskiftning og anbefaler ledelsen, at de retter fokus mod det.  

Bestyrelsen er meget glade for børnehuset udearealer, og synes medarbejderne bruger dem på en rigtig god 
måde. Det er blevet endnu bedre i coronatiden. Ligeledes er medarbejdende gode til at sætte aktiviteter i 
gang i fællesrummet.  

Medarbejdernes arbejde i forhold til at sikre børnenes trivsel er rigtig god, et eksempel er, at man som barn 
selv kan vælge hvilken stue man vil være på, hvis man er inde at lege. 

Bestyrelsen peger på en opmærksomhed rettet mod slitage på materialer og sandkasserne. 

Bestyrelse har været rigtig glade for den måde corona er blevet håndteret på. Personalerne har klaret det 
rigtig fint og de har formået at bruge udearealerne på en bedre måde i denne periode. 
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Børneinterviewet peger på to områder der kan være værd at forholde sig til. De peger på bestemte voksne 
der skælder ud, det er bunden opgave for ledelsen at forholde sig til. Derudover kan det være relevant at se 
nærmere på børns medbestemmelse. Det er helt i tråd med, hvad den styrkede læreplan forskriver. 

Der skal arbejdes med ovenstående arbejdspunkt, og gerne også med udviklingspunkterne, det næste år, og 
der vil blive udarbejdet en handleplan med prioritering af opmærksomhederne, som skal returneres til den 
pædagogiske konsulent senest 2 måneder efter. Derudover skal ledelsen fremlægge handleplanen for 
forældrebestyrelsen.   

Der har ikke været anledning til at iværksætte et skærpet tilsyn. 

 

Tilsynet er udført af:  

 Arne Høgsvig, Pædagogisk konsulent 

 

Tilsynet afsluttet: 

 Oktober 2020 

Næste tilsyns periode: 1. oktober 2021 
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