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TILSYNSVEJLEDNING 

 

Tårnby kommunes tilsyn består af 8 dele: 

1. KIDS observationer som udføres af pædagogisk konsulent. – til vurdering og udvikling af kvaliteten i 
kommunens dagtilbud. 

2. Medarbejder interview- medarbejderrepræsentanter i TRIO/MED samt fagligt fyrtårne   
3. Tilsynsbesvarelsen, som besvares af ledelse, fagligt fyrtårne, og børne- og forældrevurdering. 
4. Dialogmøde med ledelse og faglige fyrtårne, med fokus på udviklings- og arbejdspunkter. 

Institutionen kan i denne dialog selv pege på eventuelle udviklingspunkter.  
5. Tilbagemelding fra ledelse til medarbejdere der efterfølgende udarbejder en handleplan på baggrund 

af tilsynet og som skal sendes retur til konsulenten senest to måneder efter. 
6. Tilsyn samt handleplan præsenteres for forældrebestyrelse. 
7. De pædagogiske konsulenter vil 2 gange i løbet af året spørge ind til handleplanen enten via møde 

eller over teams, og sparre med ledelse om de justeringer der måtte være brug for.  
8. Ledelse, personale, og forældrebestyrelse arbejder i det følgende år med udviklings- og 

arbejdspunkter.  
 

Institutionens ledelse og faglige fyrtårne skal skriftligt udfylde tilsynsbesvarelsen og sende det retur til 
konsulenten, seneste syv dage før tilsynet.  

Når tilsynsbesvarelsen bliver udfyldt, er det vigtigt at være opmærksom på, at tilsynsbesvarelsen og KIDS-
delen bliver offentliggjort på Tårnby kommunes hjemmeside. 

Formålet med tilsynet er at føre kontrol med, at institutionen overholder gældende lovgivning, retningslinjer 
og vedtaget politisk serviceniveau. Endvidere har tilsynet til formål, at pege på udviklingsmuligheder og 
arbejdspunkter, som der skal arbejdes med lokalt i det følgende år.  

Et arbejdspunkt er alvorligt, 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 løfter fra god til 
fremragende kvalitet. Arbejds- og udviklingspunkterne 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. 

Observationerne vil altid være et øjebliksbillede og vi er opmærksomme på, at det ikke nødvendigvis er hele 
billedet af dagtilbuddets pædagogiske praksis. 
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SIDSTE TILSYN 

 

Punkter fra sidste tilsyn 

Der var ingen udviklings- og arbejdspunkter fra forrige tilsyn.  

Vi har selv ønsket at have fokus på at blive bedre til at få mere science ind i børnehaven. Derudover har vi  i 
forbindelse med den nye styrkede læreplan haft fokus på læringsmiljøer og i denne forbindelse særligt på 
vores indretningskompetence.  

Hvordan er der blevet arbejdet med punkterne? 

Vi har haft et samarbejde med en kemi-studerende der har været i børnehaven flere gange og lave 
forskellige forsøg. Samtidig har vi udfordret os selv og lært os selv hvordan vi kan lave spændende fysik og 
kemi forsøg med børnene. Vi har bl.a. lavet en vulkan der gik i udbrud. Derudover har vi i vores 
projektgrupper arbejdet med forsøg, hvor børnenes egne ideer bliver afprøvet. F.eks. troede børnene at en 
ballon godt kunne svæve med en kurv lavet af papir med små dutter i. Det afprøvede vi ved at sende 
ballonen ud fra altanen og børnene lærte så at det kunne den ikke og vi fik en samtale om tyngdekraft og 
vægt.  

Vi har altid arbejdet med mindre grupper og indrettet stuer og legeplads med små afgrænsede ”øer”. Vi 
oplevede i forbindelse med covid-19 at meget af legetøjet på stuen var pakket væk, hvilket vi så gav færre 
forstyrrelser for børnenes leg/fordybelse. Derfor har vi bevidst haft fokus på at fjerne forstyrrende elementer 
for at skabe overskuelighed, og samtidigt øvet os i at få øje på hvad der kunne bygge på legen.  
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TILSYNSBESVARELSE 

Tårnby kommunes politikker og strategier 

I kommunen er der forskellige politikker og strategier, som institutionen kan/skal benytte sig af i det daglige 
arbejde: 

Servicemål, Sciencestrategi, Sprogstrategi, Overgangsplan, Børne–unge politikken og stærke 
børnefællesskaber   

Vi har brugt sprogstategien, som et redskab til at evaluere og være opmærksomme på vores sproglig 
arbejde i hverdagen. Vi ser sprogstrategien som værende et godt og meget anvendeligt redskab, som vi 
oplever giver et hurtigt overblik over hvor man gøre noget bedre for børnene i forhold til den sproglige 
opmærksomhed. Et område vi har kunne se trængte til fornyelse og ekstra fokus er legepladsens indretning, 
som manglede inspiration til samtale emner, samt legeområder der inviterede til leg og sproglig udvikling. 

Vi har malet vores legeskur med forskellige naturområder og dyr. Pt. har vi et trope område med abe, løve 
osv. og et skovområde med insekter, som guldsmed, mariehøne mm. Vores plan er at der også skal males 
et polarområde, samt et undervandsområde. Dette bruger vi til at tale med børnene om forskellige 
naturområder og hvilke dyr der lever der. Vi bruger også områderne til at sparke/kaste bold og nævner de 
dyr man skal ramme. Vi har indkøbt nye flotte tavler der skal sidde udenfor med forskellige temaer som f.eks. 
kryb og kravl i naturen. De blev bestilt tilbage i start september men er desværre stadig ikke kommet, men 
de er en del af vores plan for hvordan vi kan inspirere til samtale emner. 

Derudover manglede vi fælles lege på vores værksteder og kom op med en idé om at have en 
legekommode ude i skuret, hvor skufferne er nummeret fra 1-30, samt en farve. I skufferne ligger der 
forskellige sproglege, fælleslege, viden om natur og dyr mm. Formålet er at børnene kan vælge en skuffe og 
tage en leg med ud på værkstedet – der vil være en masse genkendelige lege og en masse samtale emner, 
som man kan tale om på legepladsen. Dette er med til at skabe dialog, hvor alle børn kan være med ud for 
nærmeste udviklingszone. Nogle børn vil kunne sætte ord på hvilken specifikt leg, de godt kunne tænke sig 
at lege og andre vil kunne gå ind og vælge en skuffe med tal og farve. Alle vores lege i skufferne har et 
billede på forsiden, samt tekst på bagsiden, som fortæller hvordan en leg kan leges – eller andre ideer til 
samtaleemner.  

Derudover flyttede vi legekøkkenet ud ved sandkassen, da vi oplevede at børnene ikke længere brugte det 
indenfor. Det lagde op til at kunne bage sandkager og andre madretter. Ved siden af vores sandkasse, ligger 
vores legehus – som lagde op til at sælge de retter, som børnene havde lavet i sandkassen. De voksne var 
gode til at tale med børnene om hvad de lavede af mad og at købe/sælge de retter, som børnene lavede. I 
starten brugte vi usynlige penge, men derefter fandt børnene selv ud af at der kunne bruges nogle grønne 
samleobjekter, som vi allerede har på legepladsen.  

Sprogstrategien har virket godt som opslagsværk ift. Evaluering eller tvivl om hvordan vores sprogarbejde 
fungerer i institutionen. Den er nem at slå op i og få en idé om, ens sprogarbejde ligger i utilstrækkelig 
kvalitet, god kvalitet eller fremragende kvalitet. Vi gennemgik sprogstrategien i fællesskab på et 
personalemøde og snakkede om hvor vi så vores sprogarbejde lå ift. De forskellige emner. Alt personale 
kunne komme med deres ideer og meninger om hvor vi kunne ha et ekstra fokus.  

Som noget nyt er vi lige begyndt at lave sprogvurderinger på de kommende skolebørn. Allerede efter de 
første 5 sprogvurderinger, fik vi øje på nogle fælles nævnere i børnenes resultater. F.eks. scorede alle 5 
børn 100 (det højest mulige) i rim. Det fortæller os noget om at vi er lykkedes med vores sproglige indsats i 
forhold til at lære børnene at rime. Det gik også op for os at alle 5 børn ikke kendte ordet ”Lineal”. De sagde 
at det var noget man målte med, men selve ordet ”Lineal” kendte de tydeligvis ikke. Derfor tilføjede vi en 
lineal til børnenes penalhus som de selv havde lavet i gruppen.  

Sciencestrategien har vi arbejdet med på flere måder. Vi har deltaget i science ugen i uge 39 hvor vi i år 
arbejdede med temaet Skrald. Vi har talt om hvorfor man ikke smider skrald i naturen og at et tyggegummi 
f.eks. er 500 år om at blive nedbrudt af naturen. Vi har samlet skrald og lavet kunst af skrald som vi har 
udstillet på hovedbiblioteket. Vi har også været så heldig at have en sprogstuderende i institutionen som 
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kom og lavede forsøg i børnehaven. Et af forsøgene gik ud på at fylde en beholder men eddike og derefter 
placerer nogle æg i eddiken. Æggene skal ligge i eddiken i 1-2 dage. Eddiken (syre) og æggeskallen (base) 
går i forbindelse med hinanden og der dannes kuldioxid. Man kan se at det bobler lidt fra æggene imens de 
ligger i eddiken. Efter nogle dage er æggeskallen blevet gummiagtig. Derfor kalder man eksperimentet for 
”Gummiæg”. Et forsøg man sagtens kan lave derhjemme. Man kan evt. tilføje frugtfarve så æggene bliver en 
farve – bare for sjov.  Den sprogstuderende havde planlagt forsøget hjemmefra og havde ”snydt” lidt og 
æggene havde derfor ligget i eddike i 2 dage så børnene kunne se resultatet med det samme. Vi så hvordan 
æggene kunne hoppe hvis man lod dem falde fra en 30 cm højde, men vi så også at hvis man lod dem falde 
højere oppe fra så gik æggene i stykker. Børnene var vilde med det.  

Overgangsplanen har vi arbejdet med på følgende måde: I løbet af september og november måned afholder 
vi skole-parathedssamtaler med forældrene hvor vi anvender overgangsskemaet som udgangspunkt for 
samtalen. Samtidig har vi lavet sprogvurderinger der indikerer om der er områder hvor børnene ligger lavere 
eller højere end gennemsnittet. Det er en viden der bruges i forhold til en evt. indsats i forhold til det enkelte 
barn, men også en viden der giver os et godt indblik i om der er sproglige områder vi ikke får dækket nok i 
børnehavens praksis. Vi besøger altid de SFO´er børnene skal gå på, og vi sørger for at overlevere 
overgangsskemaerne i januar måned ifølge planen. Ofte står vi dog i en situation hvor enkelte børn stadig 
ikke har fået endeligt svar om hvilken skole de skal gå på hvis forældrene har søgt en anden en 
distriktsskolen. I disse tilfælde sender vi ikke overgangsskemaet afsted før en endelig afgørelse er truffet.  

Stærke børnefælleskaber er en strategi vi er meget begejstrede for. Vi har tidligere oplevet at der har været 
uklarhed omkring hvem gør hvad og hvor skal papirerne ligge. Stærke børnefælleskaber har for vores 
tilfælde optimeret processen når det gælder udviklingen af fleksible indsatser. Vi anvender 
netværksblomsten som er et redskab der er besluttet at vi alle anvender i Tårnby Kommune. Dette har vi 
oplevet optimerer samarbejdet, da alle nu kender til netværksblomsten og ikke skal bruge tid på at sætte sig 
ind i en fremmed form for dokumentation. Tidligere har vi oplevet at vi har siddet med forskellige redskaber 
som f.eks. Tress, ”Se hvad jeg kan” eller andre former for dokumentation. Strategien har også fokus på god 
forvaltningsskik, hvilket er noget vi har efterspurgt da der aldrig blev givet tydelige eller ensformige 
retningslinjer for f.eks. journalisering. Nu er der en helt klar køreplan, hvilket giver ledelsen en tryghed da vi 
således ikke kan være i tvivl om hvor hvad skal journaliseres osv. Samtidig er der helt klare retningslinjer i 
forhold til indhentelse af samtykkeerklæringer samt udførelse af referater, så der ikke kan herske tvivl om at 
forældrene har været inddragede i processen. Vi er bevidste om at arbejdet med strategien er en proces, 
som hele tiden udvikles og forbedres.  

Børne-unge politikken i Tårnby Kommune ligger op til at et menneskesyn og et værdigrundlag der er lig 
vores i Børnehaven Kastrupgård, og derfor kan vi hente inspiration deri. I Børnehaven Kastrupgård arbejder 
vi ud fra en overbevisning om at det at være barn har en værdi i sig selv og at alle børn er unikke. Vi er 
samtidig meget optagede af betydningen af vores tilgang til og dermed måden vi møder barnet på. Vi er 
nysgerrige på og støtter op om barnets initiativer. Vi lytter til børnene og inddrager de observationer vi gør os 
i vores løbende planlægning og indretning. Alt dette sker udfra et perspektiv om at børn skal have mulighed 
for aktivt at være medskabere af egen udvikling og læring, og at børnene skal opleve at føle sig set og 
forstået. Samtidig vægter vi forældreinddragelse meget højt, og ser forældrene som de vigtigste mennesker i 
børnenes liv.  

 

Beskriv nedenfor hvordan I har arbejdet med ovenstående. 
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TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 

 

I kommunen er der forskellige tiltag og samarbejdsparter, som institutionen kan/skal benytte sig af i det 
daglige arbejde: 

 Pædagogiske konsulenter,  

 Legepatruljen,  

 Det Pædagogiske Vejlederkorps,  

 dialogmøder,  

 samarbejde med den forbyggende rådgiver og RoF,  

 kulturinstitutioner (Den Blå Planet, Naturskolen, Kastrupgårdsamlingen, Biblioteket osv.) 

Vi benytter os af alle ovenstående tiltag og samarbejdspartnere. Dog er dialogmøder nu afskaffet i 
kommunen og som noget nyt er vi pr. august 2021 overgået til en ny kompetencecenter-struktur. Dette 
betyder at vi hver 4. tirsdag har fag-møde med pædagogiske vejledere (nogle gange er det kun hver 8. 
tirsdag da f.eks. december måned udgår), en psykolog, en tale-høre lærer og en forebyggende rådgiver. 
Nogle gange deltager den pædagogiske konsulent og fys og ergo deltager efter behov. Vi kan f.eks. tage 
udfordringer op som gør sig gældende på hele stuer eller grupper af børn. Dette kræver ikke 
samtykkeerklæringer fra forældrene da det sparring der vedr. det pædagogiske arbejde på stuen og dermed 
er det vejledning til personalet. Uden underskrevet samtykkeerklæring kan børnene ikke tages op. På vores 
fagmøder er det min opgave som leder at sørge for at indhente samtykkeerklæringer hos forældrene til de 
børn der skal tages op på mødet. Derefter er det ligeledes min opgave som leder at indkalde til fagmødet 
hver 4. tirsdag i tidsrummet kl. 12.30 – 14.00. Som leder skal jeg derefter udfærdige en dagsorden hvor der 
er beskrevet hvilke problemstillinger/børn der skal tages op på mødet og beskrive hvad det er vi ønsker 
sparring til. Denne dagsorden skal jeg sende ud senest dagen før mødet til de fagfolk der skal deltage på 
mødet. Efter hvert fagmøde skal jeg som leder udarbejde et referat fra mødet. Både dagsordener og 
referater skal jeg derefter journalisere i SBSYS. Det er en ny struktur, men vi er allerede mere begejstrede 
for kompetencecenter strukturen end dialogmøde strukturen. Vi ser at den nye struktur skaber hurtigere 
indsatser og vores oplevelse er at det er mere effektivt. Samarbejdet har bl.a. fornyligt resulteret i at vi har 
fået tildelt en ressourcepædagog der kommer fast i institutionen i 3 måneder flere gange om ugen med det 
formål at give lige adgang til fælleskabet for de børn der af forskellige årsager er udfordret i deres adgang til 
fælleskabet, og flere forældre har modtaget sparring i forhold til bud på redskaber og metoder de kan 
anvende hjemme.  

Legepatruljen tilbyder ud over deres forløb, også forskellige aktiviteter vi kan deltage i. Vi er vilde med 
legepatruljen og tager imod alle tilbud de kommer med. Vores oplevelse er igennem de sidste par år at 
børnene har haft enormt stort udbytte af deltagelse i forløb med legepatruljen og personalet har også haft 
rigt udbytte i form af inspiration til fede aktiviteter de tager med sig tilbage i børnehaven. Vi har lært flere lege 
og sange vi ikke kendte i forvejen, som alle indbyder til bevægelse.  

I forhold til Det pædagogiske vejlederkorps, så benytter vi os, ud over vejledning til personale, af 
hjemmevejledning til forældre, samt sparringsmøder til de forældre der oplever udfordringer i hjemmet og 
søger redskaber. Vi benytter os pt. af begge dele. 

 

Beskriv nedenfor hvordan I arbejder med dette. 
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DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE 
LÆREPLAN 

De næste spørgsmål omhandler hvordan I arbejder med den pædagogiske læreplan.   

 

Beskriv nedenfor hvordan I arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan i praksis. Giv eksempler på: 

 

 En del af arbejdet med temaerne i den nye styrkede læreplan er, at arbejdet skal gå på tværs af 
temaerne, så de 6 temaer tænkes ind i en helhed, og ikke som enkeltstående arbejdsopgaver og 
som læring gennem hele dagen. 
Giv konkrete eksempler på, hvordan man har kunne opleve dette, inden for de sidste tre måneder. 

Vi har lavet en kommode ude i skuret hvor der i skufferne ligger forskellige ting til forskellige 
aktiviteter. I kommoden ligger der f.eks. kridt så vi kan tegne og skrive; Vi øver f.eks at skive 
børnenes navne eller hvor gamle de er. Vi har legekort som man kan hente hvis der mangler 
inspiration til hvilke lege vi skal lege. Det er for at ”flytte” de aktiviteter som typisk foregår på stuerne 
ud i naturen. På den måde har vi hele tiden natur elementet med i lege og børnenes bevidsthed i 
forhold til f.eks. vejrforhold. 

Vi har tidligere oplevet at de børn der leger rollelege som far mor og børn har haft sværere ved at 
lege dem ude på legepladsen, men et tæppe i en af skufferne på legepladsen startede en mor og far 
leg, hvor en træstub blev til babyen som blev svøbt i tæppet og båret rundt på legepladsen. Denne 
leg fortsatte børnene i en lang periode også uden tæppet da ideen om træstubben som baby ikke 
krævede understøttelse af tæppet. 

 

 Hvordan kommer arbejdet i forhold til forældresamarbejdet til udtryk i hverdagen. Giv konkrete 
eksempler på, hvordan man har kunnet opleve dette, inden for de sidste tre måneder.  
 
I forældresamarbejdet skaber vi tillid igennem åben kommunikation omkring barnets trivsel og 
udvikling. Vi giver os tid til at lytte og være nærværende, men uden at vi svigter vores primære 
opgave, børnene. Det betyder i praksis at vi er i tæt dialog med forældrene i hverdagen i både 
hente/bringe-situationer om barnets dag – hvilket vi oplever giver et tæt og trygt samarbejde med 
forældrene omkring barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.  
 
Derudover bruger vi Aula hvor der flere gange ugentligt bliver lagt opslag op, der omhandler 
grupperne, værksteder, fødselsdage, legesituationer, praktiske meddelelser mm. Vi oplever at dette 
giver forældrene indblik i deres barns dag, og samtidig giver adgang til samtaleemner om hvad der 
er sket i børnehaven og danner bro imellem institution og hjem. 
 
Vi oplevede i forbindelse med science-uge stor opbakning omkring vores skralde-projekt hvor flere af 
forældrene medbragte spændende skrald til vores skralde-monster. Til vores kommende 
julearrangement kommer en af fædrene i børnehaven og laver brændte mandler.  

 

 Hvordan kommer arbejdet i forhold til børn i udsatte positioner til udtryk i hverdagen. Giv konkrete 
eksempler på, hvordan man har kunnet opleve dette, inden for de sidste tre måneder.  
 
Børn kan havne i udsatte positioner af mange forskellige årsager. Det er vigtigt at vi som personale 
reagerer i disse situationer og endnu bedre hvis vi kan få øje på det inden barnet havner i en udsat 
position. Vi vil altid starte med at henvende os til forældrene med en evt. bekymring. Det er vigtigt at 



 

9 

 

vi har en fælles dialog og et godt samarbejde omkring barnet som kan lede til iværksættelse af en 
fælles indsats.  
 
Helt konkret har vi inden for de sidste 3 måneder desværre oplevet at et barn har mistet sin far til 
kræft. Vi har søgt alt hvad vi kunne inden for de tilbud der er tilgængelige i Tårnby Kommunen, men 
måtte desværre sande at der ikke længere fandtes sorgambassadører som vi ellers tidligere har 
kunne trække på i forhold til sparring omkring børn og sorg. Vi har derfor selv indkøbt bøger til 
personalet og bøger til at læse højt til samling omkring det at miste. Vi har løbende haft god dialog 
med mor og hun har lånt de bøger med hjem som vi har fortalt hende om vi har læst i børnehaven. 
Vi har selv indhentet viden diverse steder fra om emnet og har derved formået at hjælpe barnet til at 
få sat ord på sine følelser.  
 
Vi har helt konkret fået et nyt barn som har svært ved at indgå i fællesskabet med de andre børn og 
har øget behov for individuel guidning. Vi har derfor samarbejdet med forældre, vejleder, psykolog 
osv. Vores arbejde kommer helt konkret til udtryk i hverdagen ved at vi bliver klædt på til at yde den 
specialpædagogiske bistand barnet har brug for. Et konkret eksempel på denne bistand kunne være 
at sansestimulere flere gange om formiddagen hvis barnet har behov for sansestimulering, eller en 
daglig gåtur i klapvogn, da dette giver overskud og ro til at klare resten af dagen i fællesskab med de 
andre børn.  
 
Vi har helt konkret planlagt grupper helt ned i størrelsen af 5 børn hvor vi tidligere har haft 12-13 
børn i en gruppe. De mindre grupper giver børnene mulighed for at få støtte til de udfordringer der 
måtte være i et mere overskueligt miljø og dermed bedre adgang til et fællesskab. Vores fastlagte 
refleksionstid giver os mulighed for at planlægge forløb med de børn vi bekymrer os for, og giver 
gode muligheder for at ændre og justere på læringsmiljøet så det skaber tryghed hos barnet og 
bliver optimalt for det udsatte barn.  
 
Vores samarbejde med ressourcepædagogen har fokus på at skabe deltagelsesmuligheder for alle 
børn, og især børn med behov for særlig indsats.  

 

 Beskriv hvordan I sikrer at jeres pædagogiske læreplan bliver et dynamisk arbejdsredskab og 
løbende evalueret og justeret. 
 
I Børnehaven Kastrupgård arbejder vi bl.a. ud fra DAP og har fast ugentlig refleksionstid indarbejdet 
i vores struktur. Vi har i en længere årrække dygtiggjort os i at reflektere og evaluere løbende og 
samle op på vores erfaringer og observationer for at medtage disse i udviklingen af vores 
læringsmiljøer. Vi anvender planlægningsskemaer, refleksionsskemaer samt evalueringsskemaer 
som skriftlig dokumentation. Denne dokumentation bruges som genstand for refleksion, og derved 
opnås evaluering. Derudover afholder vi 2 gange årligt en fernisering hvor børnene viser deres 
forældre hvad de har fordybet sig i. Vi anvender også ugentligt Aula som dokumentation i form af 
opslag med billeder og tekst. Ud over vores refleksionstid, afholder vi også personalemøder 
minimum en gang månedligt, hvor vi ud fra et børneperspektiv reflektere over de observationer vi har 
gjort os og hvilken betydning det kan have for udviklingen af læringsmiljøet. 
 
Vi udarbejder altid en fotobog med tekst til hver projektgruppe, der dokumenterer gruppens forløb i 
form af tekst og billeder. Bøgerne står derefter fremme på stuerne og børnene ”læser” i dem efter 
grupperne er afsluttede. Vi hører børnene fortælle de andre børn om deres oplevelser i gruppen, og 
på denne måde ”hører” vi børnenes evaluering af projekterne. Samtidig bruger personalet bøgerne 
til at hente inspiration til planlægningen af kommende projekter i børnehaven.  
 
Vi evaluerer vores arbejde med den styrkede læreplan 1 gang årligt på vores pædagogiske dag. Vi 
samler vores løbende ugentlige refleksioner i en samlet evaluering og fremlægger dem for hinanden.  
Derudfra vurderer vi hvordan vores pædagogiske læreplan skal revurderes/ændres/udvides/rettes. 
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KIDS 

I Tårnby Kommune har vi valgt, at KIDS indgår i det pædagogiske tilsyn. KIDS er et redskab til at vurdere 
den pædagogiske kvalitet i daginstitutioner, med henblik på efterfølgende at kunne udvikle og forbedre de 
omgivelser, der udgør børnenes betingelser for læring og udvikling. 

KIDS er udviklet så man kan være nysgerrig på kvaliteten af forskellige områder og børnenes muligheder for 
udvikling på specifikke områder. Det indeholder en vurdering af kvaliteten ift.: De fysiske omgivelser, 
relationer, lege- og aktivitetsmuligheder.  

Nedenfor skal I kort beskrive, hvordan I arbejder med ovenstående. 

  

De fysiske omgivelser 

Vi er en lille børnehave og benytter al plads i huset, dvs. at vi på udeværkstedet spiser i garderoben da vi 
ikke har flere rum end de to stuer. Vi har et billedværksted/depot/refleksions-rum hvor børnene også gerne 
må lege, spille eller lave kreative ting. Der er mulighed for at lukke døren og få lidt ro fra resten af 
børnegruppen. De børn der er udfordrede i forhold til at være en del af fællesskabet kan også få mulighed til 
at trække sig og være på billedværkstedet hvis der er for mange indtryk. Vi har til billedværkstedet indkøbt 
sansestimulerende legeredskaber som vi ser at flere af børnene er glade for at sidde og ”dimse” med når de 
har brug for en pause.  

Som tidligere nævnt har vi en dejlig stor og alsidig legeplads som giver rum til stor udfoldelse. Vi har lige 
bestilt nogle læringstavler med insekter på som skal ud og hænge på skuret og vi håber på at børnene vil 
bruge dem i deres leg, samt til at artsbestemme de forskellige dyr de finder på legepladsen. Vi har en del 
træstubbe på legepladsen som børnene kan vende rundt og opleve hvad der findes af liv under sådan nogle. 

 

Relationer 

Børnene er samlet i grupper på kryds af stuerne og vi er meget opmærksomme på børnenes relationer når vi 
danner grupper. Det er heller ikke sådan at fordi man er tilknyttet radisestuen så skal man være der hvis alle 
ens venner er på grønærtestuen.  

Vi har i år tre børn der skal på Løjtegårdsskolen og vi har derfor lagt vægt på at disse tre børn har fået 
mulighed for at lave ting sammen bare de tre for at være med til at skabe en stærkere relation hos de tre. 

Vi bruger ofte middagsstunden hvor alle børnene er ude på legepladsen, til at danne rammer for leg og 
relations dannelse i mellem børn inde på stuerne. Vi oplever at vi ved at lade nogle af børnene blive inde og 
lege, giver børnene mere plads, ro og mulighed for at udforske legen, styrke deres relationer og danne 
venskaber.  

 

Lege og aktivitetsmuligheder 

I børnehaven arbejder vi med en fast ugentlig struktur, som er synliggjort af en tavle i gangen hvor børnene 
kan hænge deres billede på. Alle børn har en fast gruppedag hvor de over en periode på ca. 6 måneder 
fordyber sig i et tema. De dage de ikke er i gruppe kan de hænge sig på ude eller legeværkstedet. På 
udeværkstedet vil vi præsenterer børnene for lege som vi leger i fællesskab og som børnene selv senere 
kan igangsætte på legepladsen. Er der få børn på udeværkstedet vælger vi ofte at tage på en nærliggende 
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legeplads så børnene kommer ud og gå tur og får øvet i at begå sig i trafikken. På legeværkstedet laver vi 
kreative aktiviteter, rytmik eller leger lege sammen. Det har lige været Halloween og den forbindelse har 
børnene lavet heksehatte, masker, flagermus og edderkopper. 

Vi er meget opmærksomme på ikke at ødelægge børnenes leg når de er i ”flow”. Ofte rykker vi en 
frugtsituation til senere hvis vi kan fornemme at en gruppe børn er i gang med en god leg, andre gange har 
vi aftalt med børnene at vi gemmer noget frugt til dem også kan de få det senere eller frugtdelen bliver en del 
af legen. 

På stuerne står alt fremme i børnehøjde, dvs. der er lim sakse og andre kreative materialer inden for 
rækkevidde. Derudover har vi et depot på hver stue med flere materialer, spil, hånddukker mv. som børnene 
også gerne må bruge. 

Som noget nyt har vi de seneste måneder indført afslapning som en fast rutine efter at børnene kommer ind 
fra legepladsen om eftermiddagen. Børnene slapper af til musik eller en historie i ca. 30 minutter inden vi 
spiser frugt. Vi oplever at børnene får fornyet energi til at klare resten af eftermiddagen hvilket vi ser ved at 
der er færre konflikter, samt et større overskud hos børnene til at indgå i leg med de andre børn.  
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FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING  

Nedenstående er et spørgeskema til forældrebestyrelsen. Vi anbefaler at leder sender spørgeskemaet til alle 
forældrebestyrelsesmedlemmer før det kommende forældrebestyrelsesmøde. 

Forældrevurderingen indgår som data for den samlede tilsynsvurdering, så forvaltningen får flere 
perspektiver på det samlede tilsyn.  

Vi anbefaler at: 

 Forældrebestyrelsesformanden fungere som ordstyrer. 

 Leder er referent og udfylder spørgeskemaet ved mødet.  

 Hvis der ikke kan udarbejdes en enig vurdering, så må det gerne fremgå af svarene. Hvis f.eks. 5 
ud 6 er enige i vurderingen, men det sidste medlem har nogle andre erfaringer, så bør det fremgå i 
svarene, som gerne må uddybes. 

Til orientering, vil ledelsen sammen med sine medarbejdere efterfølgende blive bedt om at udarbejde en 
handleplan for de arbejdspunkter og udviklingspunkter som der bliver peget på. Resultaterne af tilsynet og 
handleplanen skal fremlægges på næstkommende forældrebestyrelsesmøde. 

Spørgsmål:  

1. Hvor ofte afholdes der forældrebestyrelsesmøder, og er det tilstrækkeligt i forhold til 
opgaven? 
Svar: Vi holder relativt få møder i forældrebestyrelsen. Vi holder altid et møde i starten af året hvor 
bl.a. budgettet godkendes og ansættelseskompetencen placeres. Så holder vi gerne et 
bestyrelsesmøde hvor vi planlægger sommerfesten og evt. også et hvor vi planlægger det årlige 
julearrangement. Vi har ikke haft andre større opgaver i forældrebestyrelsen, hvilket vi tolker som et 
udtryk for stor tilfredshed i forældregruppen. Vi drøfter forskellige aktuelle temaer på 
forældrebestyrelsesmøder hvis der er nogle. Vi føler at der bliver afholdt tilstrækkelige 
forældrebestyrelsesmøder og der vil blive indkaldt til flere hvis dette skulle blive nødvendigt.  
 

2. Er den nye styrkede læreplan blevet fremlagt, og hvad er jeres vurdering i forhold til den? 
Svar: Delvist. Den endelige udgave lå først færdig i juni og der har ikke været afholdt 
forældrebestyrelsesmøder efter den endelige udgave forelå. Der har løbende været fremlagt 
læreplanstemaer på forældrebestyrelsesmøderne.  
 

3. Hvordan kommer arbejdet i forhold til forældresamarbejdet til udtryk i hverdagen? Giv 
konkrete eksempler. 
Svar: Det er en oplevelse blandt forældrene at personalet giver sig tid til at lytte og tale med dem 
omkring deres barn i det daglige. Det kan være en besked om noget der foregår i hjemmet, en dårlig 
morgen eller andre ting der kan have indflydelse på barnets dag. Personalet er gode til at sende en 
besked eller et billede til forældrene hvis afleveringssituationen har været lidt svær. Det er noget der 
bliver sat stor pris på.  
 

4. Hvordan vurderer I de fysiske rammer/Pædagogisk indretning herunder udearealer? 
Svar: Børnehaven har en fantastisk stor og skøn legeplads som vi oplever bliver brugt meget og 
hver dag. Der er masser af plads til leg og bevægelse på legepladsen og vi ser at mange ”inde” 
aktiviteter også bliver rykket udenfor. Børnehaven har ikke meget plads indenfor. Den plads der er 
bliver udnyttet godt og det er tydeligt at der bliver afprøvet forskellig former for indretning. Det er ikke 
nyt og det er tydeligt at det er en ældre bygning. Vi ser at der bliver malet og købt nye møbler osv. 
for at pynte det lidt slidte udtryk.  
 

5. Hvad er jeres vurdering af legetøj og legeredskaber? 
Svar: Der bliver løbende købt nyt legetøj og legeredskaber ud fra hvad personalet observerer der 
optager børnene. Vi oplever at der er passende mængder legetøj tilgængeligt. Vi oplever at det er 
skiftende legeredskaber der er fremme. Vi ser også at flere forældre kommer med legetøj de ikke 



 

13 

 

bruger længere til børnehaven eller udklædningstøj der er blevet for småt. Børnehavens legeplads 
er god og tilbyder mange forskellige muligheder for bevægelse og leg.  
 

6. Hvordan vurderer I om der er god trivsel og udvikling for børnene i daginstitutionen? 
Svar: Glade børn. At børnene giver udtryk for at glæde sig til at komme i børnehave. At der bliver 
lyttet til børnene og vi oplever at de bliver mødt og føler sig set.  
 

7. Er der udfordringer som I mener institutionen burde være mere nysgerrig på, hvis ja hvilke? 
Svar: Nej. Vi forældregruppen er tilfredse med den måde institutionen håndterer udfordringer som 
der har været en del af under covid-19. Børnene har haft det godt og det er tydeligt at institutionen 
har vægtet børnenes trivsel højt samtidig med at de har brugt sund fornuft i forbindelse med 
tolkningen af diverse restriktioner. Som forældre har de følt sig trygge igennem hele perioden. Der 
fremhæves særligt de ”corona” krea-poser som personalet lavede til børnene i nedlukningen. Dem 
har de været meget glade for. Poserne indeholdte alt hvad man skulle bruge til forskellige kreative 
aktiviteter. 
 

8. Er der nogle forhold/emner/indsatser i institutionen, hvor I kan få øje på særlig høj kvalitet? 
Svar: Engagerede og professionelle medarbejdere der har en evne til at møde børn og forældrene 
på en meget anerkendende og imødekommende måde.  
 

9. Andet 
Svar: 
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BØRNEVURDERING 

Børneinterview til tilsyn 

Nedenstående er emner til det børneinterview som leder skal udarbejde. Børnenes svar indgår som data for 
den samlede tilsynsvurdering, så forvaltningen får flere perspektiver på det samlede tilsyn. 

Før børneinterviewet udarbejder leder en interviewguide med udgangspunkt i de fem emner. I guiden skal 
det fremgå hvor mange børn, hvilke børn, i hvilke omgivelser, og hvilke spørgsmål inden for de udvalgte 
emner. 

De fem emner som skal afdækkes: 

 Venskaber 

 De voksne 

 Ude- og inderum 

 Medbestemmelse  

 Leg og aktiviteter 
 

Efter interviewene udarbejder leder en sammenfatning af interviewene, og indsætte denne i 
tilsynsbesvarelsen. Det kan anbefales at filme eller optage interviewene da disse kan være meget 
konstruktive i det fremadrettede arbejde med den styrkede læreplan. Leder skal huske at indhente tilladelse 
hos forældrene til de børn som skal interviewes.  

Beskrivelse af interviewguide: Der er udvalgt 4 børn fra samme aldersgruppe da de også er sammen i skole-
gruppen. Alle forældrene har givet tilladelse via en besked i Aula til at deres børn deltager i interviewet.  

Den voksne og de 4 børn sidder på billedværkstedet og taler om de 5 emner. Den voksne stiller spørgsmål til 
hvert emne. Interviewet bliver optaget på lydfil. Interviewet har en varighed af ca. 10 min, da der gik rimelig 
meget Halloween i den… Interviewet er foretaget torsdag d. 28. 10.21 – dagen før vores Halloween 
arrangement i børnehaven. Interviewet genoptogs derfor ugen efter da der manglede at afdække emnerne 
medbestemmelse og leg og aktiviteter. Dette interview havde en varighed af ca. 7 min.  

Hvad tænker I når jeg siger venskaber i børnehaven? At lege sammen. At rutsje på rutsjebaner. Man kan 
også skate.  

Har I en bedste ven i børnehaven? ”Jeg leger med X og X”. ”X har en kæreste”. ”X er min bedste ven”. ”X er 
min bedste ven”.  

Har alle en bedste ven i børnehaven? Jaaaaa råber alle børnene samtidigt. En fortæller at han også har en 
bedste ven der ikke går i Børnehaven. Hun hedder X og de spiller Roblox sammen. En anden fortæller at 
han lige har været på McDonalds med X som han kender fra børnehaven. X startede i SFO sidste år, og går 
derfor ikke længere i børnehaven.  

Hvilken betydning har de voksne i børnehaven? ”De passer på os”. ”De hjælper os”.  

Børnene giver udtryk for at de kan lide alle de voksne i børnehaven. Nævner mange navne. Særligt navnene 
på de studerende tilknyttet institutionen.  

Hvad kan I godt lide ved vores legeplads i børnehaven? Det hele. Rutsjebanen. Skateboardbanen. 
Sandkasserne.  

Er der noget ved legepladsen I synes kunne være bedre? De ville gerne have en swimmingpool på 
legepladsen. Vi talte om at det nok var lidt for farligt og en af pigerne sagde at vi jo også havde en lille 
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swimmingpool. Den kunne vi jo bare bruge. (Pigen taler om vores badebassin som vi har fremme på de 
varme sommerdage under opsyn).  En af drengene kunne godt tænke sig en gravemaskine til sandkassen. 
Sådan en man sidder i. Vi talte om at den fyldte en hel sandkasse og måske ikke rigtig kunne være der.  

Hvad er det bedste i børnehaven? Hvad kan I bedst lide i børnehaven? ”Sandkassen”. ”Rutsjebanen”. 
”Tårnet”. 

Kan I lide at gå i børnehaven? Jaaaaaa råber de alle 4 i kor.  

Hvilke lege kan I godt lide at lege i børnehaven? ”Hajen Kommer” nævner flere af børnene. ”At lege med 
puslespil” siger en anden.   

Hvad med de ting de voksne laver sammen med jer? F.eks. på værksteder eller i grupperne? ”Jeg kan godt 
lide Hoppeline”. ”Zak I skole”. ”Krea-ting”.  

Hvad får I lov til at bestemme her i børnehaven? ”At lege” siger en af drengene. ”At komme i teater” siger en 
anden dreng.   

Er der noget I ikke får lov til i børnehaven? De mener ikke de får nok is. De har ikke fået 100 is. At se Ipad. 
Kigge på tv.  

Hvilke lege kan man ikke lege i børnehaven? Det kunne de ikke rigtig svare på.  

Sammenfatning af interview: Børnene virker rigtig glade for børnehaven – de voksne – legepladsen – 
værkstederne og grupperne.  

 

Hvilke tanker og refleksioner har vi som personale fået på baggrund 
af børne interviewene 

Det kunne være interessant at være nysgerrige på hvad der sker i relationen mellem børn og studerende i 

huset, da børnene ofte nævner de studerende nå de taler om de voksne de er glade for. Børnene nævner 

også flere af de faste voksne i børnehaven, men det er interessant hvordan de studerende kan gøre sig 

gældende i børnenes bevidsthed på rimelig kort tid i forhold til den faste personalegruppe. Det kan 

selvfølgelig være at det at de er nye i huset er interessant, men vi har f.eks. fået tildelt en 

ressourcepædagog som har været i huset den sidste måneds tid og hende nævner ingen af børnene.  

Det at en af de interviewede børn fortæller at han stadig ser en af hans venner fra børnehaven som startede 

på SFO sidste år, fortæller os at de har haft mulighed for at skabe en betydelig relation, som har været så 

stærk at den også eksisterer uden for institutionen.  
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