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TILSYNSVEJLEDNING 

 

Tårnby kommunes tilsyn består af 7 dele: 

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

2. Tilsynsbesvarelsen, som besvares af ledelse, fagligt fyrtårne, og børne- og forældrevurdering. 
3. Dialogmøde med ledelse og faglige fyrtårne, med fokus på udviklings- og arbejdspunkter. 

Institutionen kan i denne dialog selv pege på eventuelle udviklingspunkter.  
4. 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. 
5. Tilsyn samt handleplan præsenteres for forældrebestyrelse. 
6. 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.  
7. 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 

Skriv hvilke udviklings- og arbejdspunkter det blev besluttet at institutionen skulle arbejde med, ved sidste 
tilsyn. 

 

Udviklingspunkter: 

• Det æstetiske læringsmiljø. Bemærkning om mulig visuel forstyrrelse på stuerne.  

 

Arbejdspunkter:  

• Kommunikation mellem ledelse og medarbejdere. 

• Arbejde med børneperspektivet. 

 

Hvordan er der blevet arbejdet med punkterne 

Lav en kort beskrivelse af hvilke indsatser der er blevet arbejdet med i forhold til udviklings- og 
arbejdspunkterne. Vedlæg evt. handleplan 

 

Med henblik på udviklingspunktet om det æstetiske læringsmiljø, er bemærkningen om mulig visuel 
forstyrrelse på stuerne taget til efterretning. Der er arbejdet med at give et mere roligt indtryk af de fysiske 
rammer på stuerne. Der er i den forbindelse blevet ryddet op og smidt ud. Vi har fortsat fokus på, hvad der 
kommer op på væggene, så det rolige indtryk forbliver. Der er også blevet købt nye møbler, så stuerne 
fremstår mere harmoniske. Dette er blandt andet ens stole. Der bliver hen ad vejen skiftet gamle ting ud, så 
der kommer plads til nye. Huset bliver på den måde løbende moderniseret. 

I forhold til arbejdspunktet om kommunikation mellem ledelse og medarbejdere, er det meste information til 
medarbejderne blevet flyttet til Famly. Medarbejderne er opmærksomme på at læse diverse meddelelser der. 
I forbindelse med litteratur og artikler omkring pædagogik og læreplaner, har medarbejderne skrevet under 
på, at materialeret er blevet udleveret.  
Begge tiltag har medvirket til at forebygge misforståelser, og der er derved skabt en bedre kommunikation 
mellem medarbejdere og ledelse.  
I 2021 har vi skiftet fra Famly til Aula. Det ikke er alle medarbejdere, som har adgang til aula på deres 
telefon. Derfor vil der tider forekomme dobbeltkommunikation. Dette er ikke hensigtsmæssigt, men sikrer, at 
alle medarbejdere får de oplysninger og beskeder de skal, samt at der ikke er information, som går tabt.  

Arbejdet med børneperspektivet er sket løbende og det er med både i daglige drøftelser og i pædagogisk 
praksis. Vi gør os umage med at se og høre, hvad børnene forsøger at kommunikere til os. Vi fosøger at 
sætte os i børnenes sted og forstå verden fra deres synspunkt. Børnene skal opleve at blive hørt og vi er 
opmærksomme på, at børneperspektivet får plads ved blandt andet at lade børnene være medbestemmere i 
dagens gang.  
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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. 

 

Science strategi 

Vi understøtter en grundlæggende naturvidenskabelig dannelse af børnene inden for natur, ude liv og 

science. Vi forsøger sammen med børnene at være nysgerrige og have en undrende tilgang til de 

spørgsmål, børnene møder i deres dagligdag. Det kan være ved at lave forsøg eller søge oplysninger på 

nettet. 

Vi lader børnene undersøge og udforske naturen. Vi eksperimenterer med naturmaterialer såsom 

kartoffelmel, hvor børnene undersøger den ændrede struktur, som melet får, når det bliver blandet med 

vand. Vi undersøger, hvad der sker, når vand kommes i fryseren. Vi fryser forskellige genstande ned til 

isblokke og undersøger isens struktur og hvad der får det til at smelte. 

I børnenes leg på legepladsen kan der opstå spørgsmål, som vi prøver at finde svar på. Det kan være 

spørgsmål såsom, hvordan det ser ud, når lava strømmer ud af en vulkan. Natron, eddike og en smule 

frugtfarve bliver til løbende strøm, der vælter ned af vulkanens sider. 

Vi har fokus på den begyndende matematik bl.a., når børnene dækker bord til frokost. Der skal tælles, hvor 

mange børn og voksne, der er kommet og hvor mange, der skal sidde ved hvert bord. I naturen bliver der talt 

naturting såsom antallet af indsamlede snegle. 

På vores nyligt afsluttede kompetencedag, gav flere medarbejdere udtryk for, at de ønsker mere kendskab til 

science, som kan udfoldes i hverdagen og i kommunens science uge.  

 

Sprogstrategi 

Vi anvender sprogstrategien til at udvikle sprogarbejdet i institutionen. Vi bestræber os på at være gode 

sproglige rollemodeller, hvor sproget rulles ud og nuanceres. Vi beskriver handlinger og omverdenen. Nye 

ord anvendes og betydningen forklares. 

Vi arbejder på forskellige niveauer med turtagning blandt andet ved børn med sproglige udfordringer og børn 

i udsatte positioner. Der arbejdes her i små grupper, hvor muligheden for samtale mellem barn/barn og 

barn/voksen er til stede. Vi har øje for, at dette også er en mulighed i spisesituationen. 

Vi arbejder med dialogisk læsning, hvor vi går i dybden med den samme bog mange gange. Vi bruger bogen 

sammen med børnene til at være nysgerrige på sproglige vendinger og udtryk. Vi lader børnene huske og 

genfortælle. I perioder har vi ugens fokus ord og vi bruger tid på at synge og lave sanglege.  
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Overgangsplan 

Når et barn får anvist en plads på Strandgården, kommer forældre som regel på besøg for at få en 

rundvisning. Hvis vi ved, hvilken stue barnet skal gå på, er det en pædagog fra stuen, som viser rundt, ellers 

er det leder eller souschef.                                                                                                                                

Vi anvender overgangsskemaet i forbindelse med børns overgang fra vuggestue til børnehave. I den sidste 

måned barnet går i vuggestue, kommer det på besøg i børnehave ca. to gange om ugen. Ofte er de store 

vuggestuebørn med på legepladsen med børnehavebørnene. Det kan være i forbindelse med forskellige 

aktiviteter eller i middagsstunden, hvor de små sover i vuggestuen. 

Som noget nyt holder vi overleveringsmøder mellem vuggestue, forældre og børnehave. Vi oplever 

tilfredshed med den model, at alle taler sammen om barnets trivsel og udvikling. Det er et godt afsæt for 

barnets start i børnehave.  Overgangsskemaet indgår i disse møder.                                                                                                                                                       

Ligeledes anvendes skemaet, når vi taler skoleparathed med forældrene. Dette er i efteråret, kort inden 

forældrene skal indskrive børnene i skolen. Ofte bliver der ved dette møde lavet en aftale om, hvordan såvel 

forældre som personale kan understøtte barnet, hvis der er områder, hvor barnet er umodent. Skemaet 

indgår i overlevering til både SFO og skole.  

Overgangen til SFO for Strandgårdens børn kan næsten betegnes som glidende. I det sidste år i 

børnehaven har børnene mulighed for at være på SFO’ en. Både vuggestuen og børnehaven bruger 

SFO’ens lokaler om formiddagen. De store børnehavebørn kan i smågrupper lege alene i lokalerne. Hvis der 

ikke er medarbejdere på SFO ‘en, er der på kontoret og i køkkenet. Børnene er altså ikke overladt til sig selv. 

De børn, som har mod og lyst til at lege på SFO’ en alene, er også i stand til at hente en voksen, hvis de 

oplever behov for det. 

 

Børne-og unge politikken 

I børn- og unge politikken er en del af visionen, at alle børn i Tårnby skal være en del af fællesskabet. 

På Strandgården arbejder vi bevidst med, at børn kan lege sammen i små grupper. Dette er både ude og 

inde, spontant opstået blandt børnene eller planlagt. Vi laver læringsmiljøer ved at lade børn lege sammen 

med, hvad de lige præcis er optaget af. Det kan være at lege med biler/bilbane, Lego eller andet. Disse lege 

guides nogle gange af en voksen. Andre gange leger børnene alene. Nogle børn har brug for at være på 

sidelinjen i lang tid, før de har mod på at være aktivt deltagende. Her er det den voksnes opgave at guide, 

støtte og motivere barnet. 

 

Stærke børnefællesskaber 

Strandgården har en urtehave, som er de fleste børns yndlingssted. Her er der mulighed for fordybelse i et 

lille fælleskab med en voksen. Der er gerne 4-5 børn i urtehaven af gangen. Børnene har arbejdsopgaver og 

er aktivt deltagende. Alle får en betydningsfuld rolle og samarbejder om at løse opgaven. 

I urtehaven er børnene aktive fra forår til høst. De graver, planter, sår og vander sommeren igennem. De 

samarbejder, de undres og de får indsigt i ” Fra jord til bord” 

I slutningen af august, høstes det sidste. Alle børn arbejder sammen omkring ”høstfesten”. 

At grave kartofler op strækker sig over et par dage, da alle børn skal have muligheder for at opleve  

det forunderlige. 

Til festen er der forskellige gøremål, alle grøntsag skal ordnes, der skal flyttes og dækkes bord m.v. 
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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. 

Tværfagligt samarbejde 

 

• PÆDAGOGISKE KONSULENTER: Den pædagogiske konsulent, som er tilknyttet Strandgården, 

har et indgående kendskab til ledelse og de fleste medarbejdere. Strandgården oplever samarbejdet 

med de pædagogiske konsulenter som en støtte i arbejdet. Opstår der tvivl om såvel pædagogiske 

som ledelsesmæssige problemstillinger, får vi kvalificeret sparring eller stillingtagen til vores 

henvendelse. 

• DET PÆDAGOGISKE VEJLEDERKORPS: Strandgården har løbende samarbejde med 

vejlederkorpset. Senest har det været med fokus på relationerne i en gruppe piger på 4-5 år. 

Vejlederen har sammen med pigerne og en pædagog fra stuen arbejdet med relationerne og det at 

være en god ven. Vejledningen har givet både pigerne og pædagogerne redskaber og metoder til at 

være sammen på en mere anerkendende måde. Nu har de en fælles reference, som kan bruges til 

at forebygge konflikter eller at nogen holdes udenfor. Strandgården har gode erfaringer med 

vejledning omkring enkelte børns trivsel. Særligt gode resultater ser vi, når forældre, vejleder og 

pædagoger arbejder sammen. Det har meget stor værdi, at alle omkring barnet arbejder sammen og 

løbende justerer/evaluerer. 

• DIALOGMØDER: I de sidste to år, har dialogmøderne ikke fungeret optimalt. Der har været mange 

afbud fra de forskellige deltagere. I efteråret 20 - foråret 21, havde vi flere børn med sproglige 

udfordringer. Som en form for dialogmøde, havde vi vejledning af en tale-/hørelærer. Vi fik på den 

måde sparring til, hvordan vi skulle arbejde med de enkelte børn. Vi har i nogle tilfælde videregivet 

den vejledning, som vi har fået til forældrene. Dette har indimellem været for udfordrende. Af tale-

/hørelæreren er vi blevet præsenteret for Palle Post. Den indgår nu i vores forarbejde til evt. 

vejledning. 

• FOREBYGGENDE MEDARBEJDER: Vi har flere gange holdt bekymringsmøder med den 

forebyggende medarbejder. Dette har hjulpet os videre til såvel samtaler med forældre som til 

kontakt til fagpersoner. 

• LEGEPATRULJEN:  Siden sidste tilsyn har Strandgården i to omgange været en del af 

legepatruljen. At være med i legepatruljen har givet de deltagende børn en oplevelse ud af huset 

samtidig med, at de har dannet nye relationer. Børnene har haft mulighed for at vende tilbage til 

Strandgården og præsentere nye lege. De medarbejdere, som har deltaget, har profiteret af det 



 

8 

 

engagement, legepatruljens medarbejder lægger i arbejdet. Desuden har det været lærerigt og 

inspirerende at arbejde praktisk pædagogisk sammen med folk udefra. Flere af legene fra 

legepatruljen indgår i Strandgårdens repertoire af fælles lege. 

• NATURSKOLEN: Strandgården bruger Naturskolens tilbud. I løbet af de sidste tre mdr., har alle 

børnehavestuerne haft besøg derfra. Temaet for besøget var børnefællesskaber og venskaber. 

Medarbejderen fra naturskolen læste en bog om Vitelleo. Herefter legede børnene ” over åen, over 

til øen”. Legen går ud på, at lave samarbejdsøvelser for at komme frem til målet. Mange børn har i 

løbet af sommeren været på Kanotur med Naturskolen.   

Senest har en gruppe store drenge gået hele vejen til Naturskolen. Når Strandgården besøger 

Naturskolen, kan det både være til de planlagte tilbud eller ”på egen hånd”, hvor børn og voksne selv 

organiserer, hvad der skal være i fokus. Turene ud kan foregå i Strandgården bil, på ladcykel eller 

som senest, for en gruppe store drenge, gående. 

• BIBLIOTEKET: Strandgården benytter både hovedbiblioteket og biblioteket i Vestamager Centret. 

På hovedbiblioteket er det som regel for at lade børnene lege og selvfølgelig kigge i bøger. I 

Vestamager Centret er det både for at lege og låne bøger med tilbage. Bøger, som børnene er 

optaget af og bøger, som skal bruges på stuen. Eksempelvis ”Rim og Remser” eller ”Science”                                                              

Vi deltager i bibliotekernes ”Børn synger sammen” 

• KULTURZONEN: Da kulturzonen ligger i gåafstand fra Strandgården, bruger vi den jævnligt. Der er 

gode udendørs legemuligheder, en lille skov, et spændende klatrestativ og en stor boldbane. Her 

kan børnene opleve andre motoriske udfordringer end på Strandgården.            

• KASTRUP BIO: Hvert år deltager vi i Krokodille Bio. 
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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 gennemhele dagen. 

Giv konkrete eksempler på, hvordan man har kunne opleve dette, inden for de sidste tre måneder. 

 

Vi ser alle områder i institutionen og tidspunkter på dagen som potentielle læringsrum. Ved at arbejde i 

rutiner, gør vi noget af dagligdagen forudsigelig for børnene. Når børnene deltager i dagligdagens gøremål, 

såsom at dække bord, skære frugt, hente madvogn, hælde op og tørre borde, fremmer det deres 

selvhjulpenhed.  

I vores daglige arbejde, herunder rutinerne, tænkes læreplanstemaerne ind som helhed i praksis. Dette kan 

eksempelvis ses under frokosten. Her bliver kommunikation og sprog understøttet, da vi snakker sammen 

ved bordene. Børnene beskriver ofte, hvad de har med i madpakken. Ofte taler vi også om ugens fokusord, 

som hænger på væggen, hvor vi spiser. Dette leder ofte til nye samtaler blandt børnene. Den sociale 

udvikling understøttes i de sociale relationer, der opstår ved borderene. Børnene bliver opfordret til at lytte til, 

hvad deres kammerater fortæller dem og at hjælpe hinanden med at åbne de svære ting i madpakken. Ved 

højtiderne snakker vi ofte om de traditioner, der hører til. Her oplever børnene, at de ikke alle har de samme 

traditioner og kulturelle baggrund. De lærer hinanden om hver deres traditioner og højtider og her bliver 

læreplanstemaet om kultur, æstetik og fællesskab inkluderet. 

Flere gange i løbet af dagen, er børnene delt op i små grupper med en fast voksen. Vi skaber voksen 

initierede aktiviteter, eksempelvis en tur i skoven, hvor vi udforsker insekter og planter.  

 

Eksempel: 

”En dreng sætter sig på hug og siger: ”Kom og se!”. Han har fundet nogle spidse og skarpe sten. De taler 

om, at man kan skære sig på dem. Nogle børn vil ikke mærke på dem og andre skær i jorden med dem. Alle 

går og kigger efter flere sten. De finder runde, bløde og ru sten. Der bliver mærket og følt på stenene. Den 

voksne tager en blød sten op til sin kind og siger: ”Den er meget glat, blød og kold. Prøv at mærk”. Stenen 

bliver sendt rundt til de børn, som vil prøve. Med lommerne fyldt med forskellige sten går de hjem til 

institutionen. Her fyldes et stort kar med vand og alle kaster stenene i vandet. Derefter bliver der talt om, at 

stenene har skiftet farve og virker meget mere glatte at røre på.” 

Den voksne bruger her naturen som læringsrum. Den voksne viser nysgerrighed og undren. Børnene bliver 

draget med og begynder at udforske stenene. Den voksne undersøger sammen med børnene stenenes 

beskaffenhed, form og farve. Natur, udeliv og science er altså i spil her.  De prøver at eksperimentere med 

stenenes anvendelsesmuligheder. Der opstår undren over, at sten kan ændre udseende og overflade ved 

hjælp af vand. Alsidig og personlig udvikling kommer til udtryk gennem kommunikationen og samspillet 
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mellem børnene og den voksne. Den voksne og børnene samarbejder om at undersøge og udforske de 

forskellige sten. Social udvikling ses, idet børnene indgår i et fællesskab. Børnene venter på, at det bliver 

deres tur til at røre og holde de forskellige sten. De udsætter derved deres eget behov og viser empati. 

Børnenes relation styrkes efter en fælles oplevelse. Krop, sanser og bevægelse er i spil, når børnene føler 

og mærker på stenene og skal vurdere, om de er ru, bløde eller runde. Kultur, æstetik og fællesskab opleves 

gennem den fælles oplevelse og gensidige nysgerrighed. 

 

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 bestræber os på at have et tillidsfuldt og tæt samarbejde med forældrene. Dette arbejdes der på såvel i de 

daglige dialoger som ved fastlagte samtaler. Vi er åbne for spørgsmål og undren fra forældrenes side. Vi har 

en gensidig forventning om, at forældrene vender tilbage, hvis de oplever, at der er noget, der ikke fungerer.  

 

Inden barnet starter, kommer familien på besøg. Her fortæller de om barnet og får en rundvisning i huset. Vi 

beskriver dagligdagen i institutionen og afstemmer forventninger til samarbejdet omkring barnet.  

Efter ca. tre mdr. har vi en samtale, hvor vi evaluerer barnets første tid. Sammen med forældrene aftaler vi 

nye mål for barnets læring og trivsel. Det kan f.eks. være renlighedstræning, selvhjulpenhed eller andet. I 

den daglige kontakt, er der ofte også snak om, hvad der skal fokus på ift. læring. Dette kan være at binde 

sko, kende farver, selv tage tøj på eller at begå sig socialt.  

I efteråret inden børnene skal starte i skolen, afholdes en skoleparatheds samtale. I mange tilfælde aftales 

der specifikke områder, som både familie og institution skal arbejde med. Eksempelvis at støtte barnet i at 

være vedholden, når der stilles krav.  

 

I løbet af forår, sommer og efterår 2021 har vi modtaget 28 nye børnehavebørn. 

Forældresamarbejdet omkring nye børn, er intensivt, da børn og forældre skal opleve en tryghed ved at 

være på Strandgården. Vi prioriterer dette arbejde meget højt, da det er grundlæggende for tilliden og det 

fremtidige samarbejde. Langt de fleste børn skal gå på Strandgården til de går i 3. klasse. 

Det bliver til mange både overordnede samtaler med forældrene og små snakke om dagligdagen. 

 

 

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.  

 

I den daglige pædagogiske praksis, arbejder vi meget i små grupper. Det er som regel fem børn og en 

voksen. Ved at være i et afgrænset miljø, har de fleste børn i udsatte positioner deltagelsesmuligheder. 

Desuden skaber de små grupper større mulighed for, at børnene får en større relation og interaktion både 

blandt de andre børn i gruppen, men også med den voksne som deltager. 

De krav der stilles til børnegruppen er tydelige både verbalt og visuelt. I det afgrænsede miljø, er der 

mulighed for at støtte barnets initiativ til såvel interaktion med de andre som fysisk eller kreativ udfoldelse.  

Når et barn befinder sig i en udsat position, følger personalet det tæt, samt understøtter og guider barnet, 

når behovet opstår.  Der arbejdes på, at barnet inkluderes og oplever at være en del af børnefællesskabet. 

De pædagogiske læringsmiljøer omkring barnet tilrettelægges, så barnet kan indgå i børnefællesskabet. Vi 

evaluerer løbende barnets udvikling og tilpasning. Hvis vi ser, at et barn er i en udsat position og vores tiltag 
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ikke har hjulpet barnet, retter vi henvendelse til Vejleder korpset. Hermed kan vi få vejledning for nye 

handlemuligheder omkring barnet/børnegruppen.  

At være i en udsat position handler ikke blot om børn med specifikke udfordringer eksempelvis sociale, 

sproglige eller motoriske. Børnene kan komme i akut udsat position, når samspillet i børnegruppen ikke er 

optimalt eller når interaktionen mellem barn og voksen er mangelfuld.  

Vi bestræber os på, at samværet i læringsmiljøet er så fagligt velfunderet, at børnene ikke bringes i udsatte 

positioner.   

På Strandgården arbejder vi blandt andet på at gøre vores nye børn trygge. Det er vigtigt, at de i opstarten 

har en primær voksen, som guider, udfordre og skaber genkendelighed og tryghed for barnet, så man 

forebygger at barnet kommer i en udsat position. Vi skaber gradvist små læringsrum, hvor de nye børn 

introduceres i de sociale fælleskaber.  

 

Eksempel: 

 

I spisesituationen er vores nye børn ”dukse” sammen med en af vores store børn. Vi skaber et læringsrum, 

hvor forudsigelighed og gentagelse skaber grobund for udvikling. Børnene dækker bord med navnekort, og 

da vi har bordplan, øver vi hukommelse og bogstaver samtidig. Når alle børnene er klar til spisning, er det de 

to ”dukse” som skiftes til at sende et barn ud for at hente sin madpakke og sætte sig på sin plads. Denne 

øvelse styrer deres sproglige og alsidige personlige udvikling. Vi vurderer løbende, om de har ”dukse 

tjansen” i én eller to uger, inden det er to andre børn der tager over. 

 

 

 

Beskriv hvordan I sikrer at jeres pædagogiske læreplan bliver et dynamisk arbejdsredskab og 

løbende evalueret og justeret.  

 

Vi har arbejdet med forskellige ”modeller”. En hvor de faglige fyrtårne deltog i stuemøderne hver anden uge. 

Det viste sig ikke at være muligt, at gennemføre bortset fra et par gange. Der var for meget logistik omkring 

den model. 

 

Lige nu arbejder den enkelte stue med læreplanerne i forbindelse med stuemøder. 

Denne model evalueres efter nytår 2021/22. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

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 

Strandgården er beliggende i et villakvarter ved Amager Fælled. Strandgården er en stor integreret 

institution. De tre børnehavestuer og vuggestuen har alle en indgang til alrummet. Alrummet er stort. Her er 

mulighed for motorisk udfoldelse. Der er en stor ribbe med madras under. Her er puder og tæpper, en scene, 

udklædningstøj mm. Tidligere har alrummet været brugt til fysisk udfoldelse. Både tilrettelagte forløb og 

spontant opståede lege imellem børnene.  

Under Corona, har de fire stuer haft et ”rum i rummet”. Vi har afskærmet med flytbare reoler, skillevægge 

eller andet, således at hver stue havde et ekstra rum. Det har betydet, at det også har været de lidt mere 

stille aktiviteter, der er foregået i alrummet, såsom at klippe klistre, male, spille spil eller andet. 

Alrummet er fælles for vuggestue, børnehave og SFO. Det betyder, at det skal være tilgængeligt for SFO 

børnene om eftermiddagen og på skolefridage. 

Status er, at vi fremadrettet skal finde en løsning på indretningen, så alle funktioner kan komme i spil. 

 

I kælderen findes to rum, hvor der er mulighed for at spille bold, lave rytmik og dyrke yoga. På SFO’en er der 

forskellige funktionsopdelte rum, som både vuggestuen og børnehaven kan benytte sig af, når SFO-børnene 

er i skole. I det fælles køkken er der både arbejdspladser til børn og voksne.  

Vuggestuen har to grupperum, et badeværelse, tekøkken og udgang til separat legeplads.  

Hver børnehavestue har to grupperum, toilet, tekøkken og garderobe med udgang til den store legeplads.  

Den store legeplads strækker sig over tre sider af huset. Her er gode muligheder for motoriske udfordringer. 

Her er både klatretræer, gynger, boldbane, sandkasser, legehuse, klatrestativ, cykelbane og rutsjebane. Et 

lille område af legepladsen er ”ukultiveret”. Her er vand, sort jord og en bålhytte. Denne del af legepladsen er 

børnene meget optagede af, da der findes mange smådyr/kryb.  

Rundt om huset er der blomsterkasser. Her planter hvert barn sin egen plante, som de passer hele 

sommeren. Dette kan både være blomster, jordbær, tomater eller andet.  

Udenfor findes også urtehaven. Her er børnene med til at plante, så og høste mange forskellige grøntsager. 

Når vi høster store portioner, laver vi ofte mad med det, vi har høstet enten i køkkenet eller over bål.  
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Relationer 

Relationer og venskaber er afgørende for, at børnene oplever sig selv som en del af fællesskabet. Vi 

arbejder med relationer og nye venskaber i små grupper blandt stuens børn. Vi arbejder med små grupper, 

så der skabes mulighed for fordybelse og nærvær. Vi sammensætter grupperne med fokus på at styrke 

relationerne med børnene imellem.  

Den store legeplads bliver brugt af alle børnene i børnehaven og her er mulighed for, at relationer opstår på 

tværs af stuerne. Hvis nye venskaber opstår på tværs af stuerne, prøver vi at skabe rum og muligheder for, 

at relationen kan styrkes. Børnene spiser og leger på hinandens stuer og der skabes frirum indenfor, hvor 

der kan leges uforstyrret.  

Et eksempel kan være: En lille gruppe piger har lidt kontakt på legepladsen. For at styrke relationen, tager 

en voksen pigegruppen med på fælleden flere gange. Først som en tur, hvor der skal samarbejdes om små 

opgaver. Senere bliver turen mere ” fri”, hvor pigernes begyndende leg og relation bliver understøttet af den 

voksnes deltagelse.  

Vi har løbende pædagogiske refleksioner over personalets fysiske tilstedeværelse i børnenes leg i alle kroge 

af legepladsen. Vi prøver gennem dette at have fokus på legepladsens læringsmiljøer og personalets 

understøttende deltagelse, hvorved der kan skabes en positiv, motiverende og inkluderende kontekst 

 

Lege og aktivitetsmuligheder. 

De voksne guider og understøtter børnenes leg, såvel ude som inde. Det kan være som igangsætter eller 

ved at hjælpe et barn ind i en leg, som allerede er i gang. 

Den frie leg kan tage en ny retning, når en voksen er aktiv deltagende. Hvis et barn er ved at komme i en 

udsat position, kan den voksne handle, så det forebygges. 

For børnenes personlige og sociale udvikling, har legen en grundlæggende betydning. Legen har altså en 

værdi i sig selv. Børnene undersøger deres omverden via leg. De eksperimenterer og undersøger, nogle 

gange på deres egne præmisser. 

På legepladsen er der kroge og legehuse, hvor der er mulighed for at lege ”uforstyrret”/ uden at blive 

”overvåget”.  
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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 møde fire gange om året. Virker passende. 

 

2. Er den nye styrkede læreplan blevet fremlagt, og hvad er jeres vurdering i forhold til den? 

Svar: Den er fremlagt og det virker til at fungere rigtig godt. Den er et fælles mål for Strandgården og 

sikrer, at der er enighed om forståelsen/ fortolkningen af de seks forskellige temaer. Læreplanerne 

er fremlagt ved seneste bestyrelsesmøde 8.9.21. Der tages udgangspunkt i børneperspektivet, 

hvilket er fantastisk. 

 

3. Hvordan kommer arbejdet i forhold til forældresamarbejdet til udtryk i hverdagen? Giv 

konkrete eksempler. 

Svar:  Skaber bedre forståelse for daglige situationer. Vi har god dialog pædagoger/ forældre 

imellem. Vi prøver at tale åbent og ærligt om hverdagen. Bestyrelsesarbejdet kommer til udtryk ved, 

at vi har indflydelse på børnenes hverdag. Forslag og tiltag til personalet og dagligdagen. 

 

4. Hvordan vurderer I de fysiske rammer/Pædagogisk indretning herunder udearealer? 

Svar: Arealerne er gode for børnene, både ude og inde. Der fornyes udenfor i øjeblikket, hvilket jo er 

spændende. Både ude og inde er der mulighed for at igangsætte pædagogiske aktiviteter, samt fri 

leg og brug af fantasi. Strandgården er et skønt sted med plads til leg, fordybelse, kreative 

workshops, boldspil, teater m.m. Ydermere bruges den omkringliggende natur, f.eks. fælleden. 

 

5. Hvad er jeres vurdering af legetøj og legeredskaber?  

Svar: Indtrykket er, at der overvejes grundigt, hvad børnene præsenteres for. Er noget i stykker, 

ryger det ud. Er noget til fare for børnene fjernes det (skibet). Det fungerer, men noget er af ældre 

dato. Udearealerne trænger til en ny legeplads, da den gamle er slidt. 

 

6. Hvordan vurderer I om der er god trivsel og udvikling for børnene i daginstitutionen? 
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Svar: Vi betragter vores børn, Strandgårdens rytme og liv, når vi henter og bringer. Løbende dialog 

med andre forældre. Det vurderer jeg ved at se på både på mine egne og andres børn. Og 

selvfølgelig også personalet. Når vi hører om de aktiviteter, der laves med børnene og tankerne bag 

sammenlignet med, hvad der sker over tid med barnet. Jeg er ikke i tvivl om, at trivsel står 

pædagogerne meget nært 

 

7. Er der udfordringer som I mener institutionen burde være mere nysgerrig på, hvis ja hvilke? 

Svar: Nej ikke lige på stående fod. 

 

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

Svar: inklusion af børn. Personalet er gode til at spotte udfordringer hos børnene og gør en stor 

indsats for at få det pågældende barn trygt og sikkert ind i en legegruppe. Det virker til, at de ansatte 

trives. Der er høj anciennitet, nærhed med børnene, sjove aktiviteter og virkelig høj kvalitet i de 

løsninger Corona har krævet de sidste 18 mdr. Spændende projekter som urtehave, plant din egen 

blomst, madlavning på bål m.v. 

 

9. Andet 

Svar: Nej 
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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 vedhæfter denne til 

tilsynsbesvarelsen. Det kan anbefales at filme eller optage interviewene da disse kan være meget 

konstruktive i det fremadrettede arbejde med den styrkede læreplan. 

 

Børneinterview på Strandgården 

Jeg har interviewet to grupper. 

Gruppe 1: 5 piger fra 4-6 år. Dette interview foregår på kontoret. Pigerne er vant til at komme her og lege, 

enten alene eller når jeg er her. Jeg har valgt denne gruppe af piger, da de sammen med en voksen/vejleder 

har arbejdet med deres indbyrdes relationer. ” Hvordan er man en god ven”. Under interviewet er de meget 

opmærksomme og ”disciplinerede”. De rækker hånden op, venter på tur og sørger for, at de andre får lov til 

at tale færdigt. 

Gruppe 2: 4 drenge på 5-6 år. Da jeg tilfældigt en morgen skal være på en børnehavestue, mellem kl 8-9, 

tager jeg mine spørgsmål med. Der er en rolig stemning, nogle tegner, andre laver puslespil osv. Jeg sætter 

mig i dukkekrogen ved vinduet. Drengene sidder ved et ½ måneformet bord op ad vinduet. 

 

HVAD ER GODT VED AT GÅ I BØRNEHAVE? 

At man kan lege i det bagerste i køjesengene. At lege med drenge på legepladsen. De løber efter os og vil 

kysse os, men det må de ikke. Vi gemmer os bag de små legehuse. 

Man kan lege bag rutsjebanen med sine venner. 

Det er også godt i alleren. 

På orange stue kan man lege med et stryge bræt. 
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HVAD ER IKKE GODT? 

Når man har mareridt. 

Når man bliver drillet af sine venner. 

 

HVORDAN VED MAN ER VENNER? 

Man går hen og spørger og så leger man godt sammen. 

 

HVAD KAN BØRNENE BESTEMME 

At vi kan komme i kælderen og lave yoga. 

Om vi må høre musik.  

At vi kan lege far, mor og børn. 

 

HVAD KAN I LIDE PÅ LEGEPLADSEN? 

Man kan rutsje på gravko ned af rampen. 

Man kan hoppe og være i sandkassen. 

Lege far, mor og børn. 

Være alene. 

 

HVAD MED DE VOKNE HVAD LAVER DE? 

Det er fint med dem. 

De hygger og snakker og leger med børnene. 

ALTID? 

Nej. 

De synger. 

De leger ” her kommer vi” med os.  

ER DET EN LEG I HAR LÆRT MED LEGEPATRULJEN? 

 Ja. 

 

HVAD LAVER CHARLES OG JEG? 

I bestemmer over børnene. 
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Sammenfatning af interview: 

Generelt kan det ses at vi har nogle børn, som godt kan lide at komme her. Børnene giver udtryk for, at 

deres venskaber har en helt særlig betydning. At lege med sine venner, er en stor del af det, der gør det 

sjovt at være i børnehave. Børnene fortæller også, at det ikke er rart, når man er uvenner, eller bliver drillet 

af sine venner.  

Børnene oplever, at de voksne er tilstede og er leger med børnene. Det ses at børnegrupperne, har haft 

gavn af de nye lege som de er blevet præsenteret for af legepatruljen. Det er lege som ”her kommer vi” som 

børnene både leger alene og sammen med de voksne.  

Børnene sætter pris på de faciliteter, som huset har at byde på. Indenfor bliver alrummet, dukkekrogen og 

kælderen, hvor vi blandt andet dyrker yoga, nævnt som særligt gode steder at være. Udenfor nævnes steder 

som sandkassen og ”bag rutsjebanen” som særligt gode. Bag rutsjebanen har børnene mulighed for at lege 

”alene”, uden at de voksne hele tiden kan holde øje. At være alene, opleves som havende stor værdi og 

betydning for nogle af børnene. Dette er der mulighed for på vores store legeplads. 

 

 

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

I vores tidligere refleksion og evaluering, har vi ikke før brugt børneinterview.  

Vi har fået øje for, at børneinterview kan være en god metode, til at se hvordan tinge opleves i 
børnegruppen. Hvordan ser de dagligdagen, og hvad er de optagede af? På baggrund af dette interview, vil 
vi drøfte om det er en metode, vi vil anvende for at blive endnu klogere på børnenes perspektiv.  
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