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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 110)  

Dagtilbuddet fik ved tilsynet:  99,6 

Fysiske omgivelser indendørs (højeste mulige score 60) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 54,1 

Fysiske omgivelser udendørs (højeste mulige score 50) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 45,5 

Relationer (højeste mulige score 105) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 100,1 

Leg og Aktivitet (højeste mulige score 135) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 117,2 

Samlet score ved tilsynet (højeste mulige score 350) 

Dagtilbuddet fik samlet ved tilsynet: 316,9 

 

Arbejdspunkter:  

• Det trækker voldsomt ved vinduerne ud mod legepladsen. 

Udviklingspunkter: 

• Danne følgeskab (En stue, en voksen) 

• Tilgængeligt legetøj på legepladsen. 

• Leg og aktivitet, vokseninitieret leg. 
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FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING 

Arbejdspunkter:  

• Ingen  

Udviklingspunkter: 

• Børnehuset har mange nationaliteter, og derfor kunne det være en god ide at arbejde mere 

med mangfoldighed, og øge informationsniveauet, således at alle får kendskab til f.eks. 

forældrebestyrelsesarbejdet, og så der bliver skabt muligheder for at få et større 

forældrefællesskab. 

• Forældrebestyrelsen synes at vuggestues legeplads trænger til et grundigt eftersyn, med 

hensyn til placering af legeredskaber, manglende farver og hegn som trænger til maling. 

Flere naturaktiviteter ville desuden være godt. 

 

 

 

BØRNEVURDERING 

Arbejdspunkter:  

• Ingen 

Udviklingspunkter: 

• Mere deltagelse i leg med børnene 

• Mere inddragelse af børnenes stemmer, at lytte mere på hvad de siger 

 

 

 

MEDARBEJDER INTERVIEW  

Arbejdspunkter:  

• Ingen 

Udviklingspunkter: 

• Ønsker større sikkerhed i forhold til om den generelle sprogindsats er god. 

• Bedre videndeling når kollegaer kommer tilbage fra uddannelse/kursus 
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• Har ønsker om at få deres mødeskema tidligere ud. 

 

FORVALTNINGENS KOMMENTAR   

Børnehuset Nordmarksvej 22-24 har fået etableret et stærkt pædagogisk grundlag som er tydeligt, 
uanset hvilken stue man træder ind på. Der er ro på den gode måde, forstået på den måde at der 
høres summen af liv og glæde. Det er tydeligt at børnene trives, og medarbejderne udviser 
sikkerhed og ro i mødet med børn og forældre. På samtlige stuer var børnene opdelt i grupper, 
hvor der foregik forskellige aktiviteter, både vokseninitieret lege, men også fri leg uden voksne. På 
dette tilsyn var det lige meldt ud, at leder havde fundet andet arbejde. På trods af dette, var der en 
optimistisk stemning, og stort gå på mod, til at fortsætte det gode arbejde.  

Souschefen blev konstitueret i lederstillingen i en kort periode, men er nu ansat fast i 
lederstillingen. Det betyder at der skal findes en ny souschef, og den bliver slået op i den 
nærmeste fremtid.  

Nordmarksvej udøver fortsat høj kvalitet i deres pædagogiske arbejde, det ses f.eks. gennem 
deres refleksioner, hvor de justerer deres tilgang og indsats, så børnene bliver mødt bedst muligt. 

Den faglig vurdering er derfor, at børnehuset gør det fremragende, fordi at medarbejderne og 
ledelsen hele tiden er nysgerrige og undersøgende på, om det er godt nok. Det sikre, at der 
løbende er fokus på at udvikle og forfine deres arbejde med både børnene og forældrene. 

 

Tilsynet er udført af:  

• Lise Kaalund - Pædagogisk konsulent 

Tilsynet afsluttet den: 

• 22-02-2022 

Næste tilsyns periode:  

• Februar 2023, et opfølgende 
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