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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 

Være mere opmærksomme på hvordan der arbejdes med sprog i vuggestuens garderobe.  

Hvordan er der blevet arbejdet med punkterne 

Punktet har være drøftet i vuggestuen, og der har været fokus på at snakke mere med børnene og benævne 
den handling barnet er i gang med. En anden snak medarbejderne også havde omkring garderoben var 
hvordan og hvor mange børn der er godt at have med i garderoben, så det kunne være optimalt for børnene. 

Der er også sat farve cirkler på gulvet, så der kan snakkes om farverne samt opfordre til små lege ud fra 
cirklerne.   
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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, Science strategi, Sprogstrategi, Overgangsplan, Børne –unge politikken og stærke 
børnefællesskaber   

 

Beskriv nedenfor hvordan I har arbejdet med ovenstående. 

 

I Børnehuset, generelt bestræber vi os på at opfylde de krav og forventninger der stilles til os, vi i ledelsen 
tager ansvaret på os og inddrager medarbejderne i beslutningerne på hvordan vi skal arbejde med det i 
hverdage, hvordan vi kan bruge vores ressourcer bedst muligt, så alle børn og medarbejder føler sig som en 
del af et større fællesskab. 

 

Børnefællesskaber. 

Det at være inkluderet, er at være sammen med vennerne. Børnene har forskellige opfattelser af relations 
dannelse, det at være en ven, at man kan være uvenner eller at kunne sætte sig i den andens sted. De voksne 
her i Børnehuset, har en viden om, at alle børnene er i et fællesskab. Nogle børn fornemmer fællesskabet som 
en styrke og andre skal arbejde på det stærke positive fællesskab, men alle børn skal føle sig som en del af 
fællesskabet, hvor de voksne i hverdagen sikrer, at det enkelte barn fornemmer, at man er en værdi både for 
sig selv og over for andre.  
Det er vores opfattelse at forældrene støtter op om et sundt børnefællesskab i hverdagen via deres indbyrdes 
engagement, og de ved de har et medansvar. Hvis de voksne i Børnehuset oplever noget der er bekymrende 
sætter vi ord på, og forsøger at skabe en bro mellem forståelsen for vigtigheden af et børnefællesskab og 
barnets udgangspunkt.  
Her i vores Børnehus vil følgende situation kunne opstå: 
Et barn mangler en god legerelation på egen stue, hvis dette ikke kan etableres, og vi oplever at barnets 
hverdag foregår på en anden stue, vil vi i denne situation, gå i gang med at undersøge om det ikke vil være 
godt for barnets udvikling at flytte stue og er det det, vil vi holder et møde med forældrene, hvor vi hører dem 
om deres mening, og generelt for en snak om situationen. 
 
Overgangsplaner. 

Vi har mange strategier i forholdt til overgange. 

Børnehave til SFO/skole.  

Børnehuset arbejder helt efter Tårnby kommunes vedtaget strategi for denne overgang, der udfyldes et 
overgangsskema, og barnets forældre kommer til møde og vi gennemgår skemaet, vi har en dialog om krav 
og forventninger på dette møde. Inden skolestart kommer personalet fra de respektive skoler eller SFO på 
besøg, og man har en snak om overgangsplanerne og om børnene. Det har også været kutyme at vi har 
besøgt de forskellige SFOer børnene skulle begynde på. 

 

Vuggestue til børnehave.  

Her afholder vi et overgangsmøde hvor forældrene, en medarbejder fra både vuggestuen og børnehaven 
deltager. Vuggestuen ”aflever barnet” de fremlægger en status på barnets udvikling, samt hvis vuggestuen   
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har haft en bekymring på et område i barnets udvikling. Børnehaven fortæller om de forventninger der nu 
kommer og der aftales en indkøring periode, med barnets forældre som tager udgangspunkt i hvor meget tid 
forældrene har. 

Opstart af familier der ikke kender vores børnehus. 

Hvis det er muligt, inviteres familien til en forventningssamtale, her tales der om hvordan man sammen kan 
gøre opstarten så god for barnet som muligt, med udgang punkt i de ressourcer familie har.    

 

Science uge.  

I børnehuset har vi science uge, den planlægges på forhånd i et udvalg valgt til dette årsprojekt, der afholdes 
et møde, hvor der aftales et fælles udgangspunkt, ”emne”. Fx var det vand i 2019, der blev så lavet 
forskellige forsøg med forskelligt legetøj om det kunne flyde, vand ved forskellige temperaturer og i 
børnehaven blev der også skudt vandkanoner af, selv de mindste børn kan være med til at samle sten og se 
hvad der sker når de kommer i vandet eller når man kaster med dem i forhold til fjer.  

I 2021 er emnet skrald, styregruppen har lånt materialer fra naturskolen, indkøbt en bog til inspiration 
omkring anvendelse af forskelligt skrald kreativt og til sidst en film medarbejderne skal se også til inspiration. 

 

Sprogstrategi. 

I vores Børnehus har vi en sprogvejleder og en sprogansvarlig på alle stuerne, vi holder møder, for at 
opretholde fokus på de udfordringer stuerne står I. Alle stuerne har handleplaner på de børn der har 
udfordringer, de små ting er handleplanerne, arbejdes parpier til medarbejderne, og hvis barnet har særlige 
udfordringer med sprogtilegnelsen, afholder vi et møde med forældrene, så vi sammen kan guide barnet.  
Sprogudvalget kan også aftale, at der er særligt emne vi som, Børnehus skal arbejder med.  
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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.) 

 

Beskriv nedenfor hvordan I arbejder med dette. 

Grundet Corona, har vi ikke haft noget samarbejde med nogle kulturinstitutioner, det er noget vi vil begynde 
på til foråret, vi skal til at have dem ind tænkt i vores hverdag. Men vores intentioner er klart at vi vil inddrage 
dem i vores pædagogiske hverdag, og når vi inddrager ressourcerne fra det omkringliggende samfund, kan 
kvaliteten af en velkendt pædagogisk aktivitet øges. Når vi inddrager andre parter i børnehusets 
læringsmiljøer, vil de også bidrage til børnenes udvikling, fx har naturskolen har lige fået et nyt hus der er 
særligt velegnet til vores aldersgruppe, så det glæder vi os til at vi kan bruge. 

 

De pædagogiske Vejlederne. De kommer og ser på vores hverdag med nye øjne og det har vi stort udbytte 
af. De bidrager til at vi for løst vores pædagogiske opgaver og belyst problematikker fra flere sider.  

Dialogmøderne er særligt blevet brugt til sparring omkring børn med sproglige udfordringer. 

Legepatruljen har vi haft tilknyttet en del gange. De 8 børn der er blevet tilbudt et forløb på ca. 3 mdr. har 
haft stort udbytte af det, og børnenes glæde ved hjemkomsten til Børnehuset har været tydelig at se, og 
børnenes fortællinger om oplevelser, de har haft, er gjort med store smil og ivrighed.  

Jeg som leder, har et udbytterigt, ligeværdigt samarbejde med vores pædagogiske konsulent. Det giver en 
trykhed i vores ledelses arbejde her i Børnehuset, at vi har et godt samarbejde med konsulenten.  
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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. 

 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.  
 
Vi har i dagligdagen en tæt dialog med forældrene om deres barns hverdag, både dagligdagen i 
Børnehuset og hvad der rør sig hjemme. Vi opfordre forældrene til en åben dialog og har altid tid til 
en snak omkring deres barn. 

 

 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.  
 

Vi som ledelse har en tæt dialog med medarbejderne i forhold til deres børn, vi deltager i deres 
stuemøder og her for vi vendt de børn der er i en udsat position, vi har en faglig snak om der er brug 
for sparring udefra eller hvordan vi i fællesskab for mødt barnet der hvor det er bedst. Det er tit i 
disse situationer at der er brug for ekstra ressourcer. 

 

 Beskriv hvordan I sikrer at jeres pædagogiske læreplan bliver et dynamisk arbejdsredskab og 
løbende evalueret og justeret. 
 

Da vores Børnehus er stort, har vi to medarbejder fra både børnehaven og vuggestuen, der danner 
styregruppen for de pædagogiske læreplaner i vores hus. Det er dem der samler de nye beskrivelser 
og det er dem der skriver evalueringerne. Det gør de ud fra, møder på tværs af huset samt 
observationer medarbejderne har gjort sig over en periode og ud fra et aftalt emne.    
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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 

Børnehuset har legeplads hele vejen rundt om huset, vi bestræber os på at der skal være plads til de hele 
både stille områder og områder til boldspil. 

Vuggestuens store legeplads er inddelt i 4 mindre områder, der hver især danner rammen om forskellige 
udfordringer og sanseoplevelser, og ikke mindst er det gjort for at de lidt mindre børn kan overskue området. 
Her i 2021 har vi i vuggestuen valgt at få udvidet børnenes mulighed for at klatre med en Agility bane. Der 
gror bambus i en cirkel, på den store græsplæne, som bliver brugt til fx at sidde og læse I. 

Børnehavens store legeplads indeholder, cykelbane, gynger, legehuse der kan inspirerer til leg, udfordringer 
og fysisk aktivitet. Her i 2021 har vi valgt at få anlagt en terrasse mere, så de 3 børnegrupper kan spise på 
legepladsen i 3 grupper. Vi har også nedlage en bakke, da planen er, at vi skal have etablerer et ude rum på 
en ca. 15 m2. et andet mål for uderummet er en fodboldbane, da vi oplever at børnene har brug for et 
afgrænset område til boldt spil.  

Relationer 

I hverdagen skaber de voksne rammer og struktur, vi skaber voksenstyrede børnefællesskaber for at fremme 
relationerne, vi er rollemodeller for den gode relations dannelse.  
For at bygge trykke relationer er det af afgørende betydning at vi er anerkendende, tilgængelige, sensitive og 
nærværende voksne 
Det kommer både til udtryk i hverdagen ved aflevering/afhentning af barnet, samt ved sociale arrangementer. 
Vi kan se at forældrenes kemi og interesse for hinanden, smitter af på børnene på kryds og tværs af aldre, 
køn, kultur og interesse for en aktivitet. 
 

 

Lege og aktivitetsmuligheder. 

Her i Børnehuset tilpasser vi aktiviteter, både i vuggestuen og børnehaven så der plads til alle, så det 
enkelte barn bliver en del af aktiviteten. Det gør medarbejderne ud fra en bevidsthed om på hvilket niveau 
der enkelte barn er. Dette gøres ved at skabe flere deltagelsesmuligheder i selve aktiviteten. Barnet skal 
have mulighed for ro og tid for at blive i aktiviteten. vi arbejder med ”den pædagogiske bagdør”  
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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: ja  
 

2. Er den nye styrkede læreplan blevet fremlagt, og hvad er jeres vurdering i forhold til den? 
Svar: Undervejs er forældrebestyrelsen hold ajour, men har ikke set det endelige resultat. (der er 
aftalt møde omkring læreplanerne i start 2022) 
 

3. Hvordan kommer arbejdet i forhold til forældresamarbejdet til udtryk i hverdagen? Giv 
konkrete eksempler. 
Svar: Der er løbende en åben og god dialog med ledelsen og personalet. Og der en god kontakt, det 
er Fx muligt, altid at få en snak om stort og småt. 
 

4. Hvordan vurderer I de fysiske rammer/Pædagogisk indretning herunder udearealer? 
Svar: Det er godt, med der mangler en fodboldbane, da legepladsen bliver mudret. Indenfor er de 
fysiske rammer gode med gangarealet ved valmuernes garderobe er meget smal. Legepatruljen er 
et meget godt tilbud  
 

5. Hvad er jeres vurdering af legetøj og legeredskaber? 
Svar: Fint  
 

6. Hvordan vurderer I om der er god trivsel og udvikling for børnene i daginstitutionen? 
Svar: vores børn er glade og vil ikke med hjem, der er en god stemning og glade pædagoger. 
 

7. Er der udfordringer som I mener institutionen burde være mere nysgerrig på, hvis ja hvilke? 
Svar: Aula, lever ikke op til forældrenes forventninger 
 

8. Er der nogle forhold/emner/indsatser i institutionen, hvor I kan få øje på særlig høj kvalitet? 
Svar:  
 

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 
Det er børnenes opfattelse at alle har venner og de leger også med børn fra de andre stuer.  

 De voksne 
De voksne er søde, men de kan godt blive sure men ikke så tit. 

 Ude- og inde rum 
Der er sandting og rutsjebane, klatretårn og cyklebane. Lege med de voksne og lege med sine venner. 
Indenfor er der meget godt legetøj men vi vil gerne have noget modellervoks, med mange farver.  
 

 Medbestemmelse  
Nogle gange er vi med til at bestemme, hvad legetøj der skal købes, men det er mest de voksne der 
bestemmer 

 Leg og aktiviteter 
Børnene kunne godt li at klippe/klister og lege på storbørns grupperummet.  
 

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 var 4 børn med til interviewet i alderen 4,6 år til 5,6 år. 

Vi snakkede om venskaber, hvordan er man en god ven, og alle kom med gode fortællinger om venskaber. 
De 4 børn har alle gode venner i børnehaven, både på egen stue, men også på de andre stuer, de kunne 
ikke komme i tanke om der var nogen i børnehaven som ikke havde venner. 

De synes det er nogen søde voksne i deres børnehave, og det er ikke så tit de voksne bliver sure, de synes 
også de voksne nogen gange kunne være fjollet for sjov. 

Det er en god legeplads siger de alle 4, men de synes der skal være en større rutsjebane. 

Til spørgsmålet om medbestemmelse, siger de at de voksne bestemmer mest, men at de selv må 
bestemme hvad de vil lege med. 

Det bedste sted at lege i børnehaven er på Solsikkestuen, som er den stue de store må være alene på med 
(Max 4 børn af gangen) der er små Lego ‘er, og et stort fodboldspil som er nogen af de ting de nævnte, og 
de små kommer ikke og ødelægger deres Lego. 

 



 

13 

 

Sammenfatning af interview: Børnene gav udtryk for de var tilfredse, men når de blev spurgt om der var 
noget vi manglede i børnehaven, kunne de finde på, modellervoks, dukker og dukketøj. 

Når de blev spurgt om noget der skulle være anderledes i børnehaven, så ville de gerne selv bestemme om 
de måtte komme på Solsikkestuen 

Det er mit indtryk at de 4 børn er i stand til at svare nogen lunde oprigtigt på det der bliver spurgt om, men at 
de selvfølgelig også bliver påvirket af hinandens svar 

Efter interviewet besluttede vi straks at købe noget modellervoks, samt dukker og dukketøj.  
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