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OPFØLGENDE TILSYN 2020 

Dette opfølgende tilsyn indeholder en status beskrivelse fra lederen. I denne status skal lederen redegøre 
for, hvordan man i dagtilbuddet har arbejdet med de arbejdspunkter og udviklingspunkter, der blev besluttet 
ved sidste tilsyn. 

Tilsynet afsluttes med en vurdering og forvaltnings kommentar  

 

Institutionsnavn: Børnehuset Strandgården 

 

 

Leders navn: Birgith Madsen 

 

 
 
 
 
 
 
 

Statusbeskrivelse og personalesituationen: 
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Det er vores opfattelse, at der er en mere professionel tilgang til arbejdet. Blandt andet ved flere 
pædagogiske refleksioner og diskussioner, som har medvirket til udvikling i pædagogisk praksis. De faglige 
fyrtårne har løftet opgaven således, at der er skabt forandringer i dagligdagen. Ved fokus på egen rolle har 
medarbejderne, arbejdet mere bevidst i spændet mellem aktiv deltagelse kontra tilbagetrukken position.                                                                                                                            
Dagligt arbejder vi i faste små grupper. Det har medvirket til, at medarbejderne har fået øget øje for 
børnenes behov / barnets perspektiv, og har tilrettelagt dagligdagen derefter. Arbejdet i de små grupper har 
også gjort, at der er opstået nye relationer børnene i mellem.  

 

En hverdagsfortælling: 

En pige på tre år har fundet en gren der ligner en rede. Pigen spørger to drenge på tre år (som 
sidder i nærheden) ” Vil I lege fugleunger?” Det vil de gerne. Pigen siger: ” Så er jeg fuglemor og I 
er fugleungerne” Hun begynder at lave mad til sine unger som leger lidt i nærheden. Da hun er 
færdig med maden råber hun til fugleungerne. Pip pip der er mad – pip pip der er mad” Ungerne 
kommer og spiser af en rød skål og en blå skål. Efter de har spist flyver alle tre lidt rundt og råber ” 
pip pip. 

Efter dette råber fuglemor, ” Nu skal I komme hjem og sove” Fuglemor og en af ungerne lægger 
sig i hver sin trillebør og siger, at det er deres rede. Den anden fugleunge spotter en trillebør i 
nærheden, henter den og lægger sig i den, ved siden af de andre. Dette står på indtil legen 
opløses. 

Hele legen varer ca. 20 min. 

 Den voksne befinder sig på sidelinjen/tilbagetrukken position. 
 Spontan leg hvor nye relationer opstår. 

 

 

 

Arbejdspunkter: 

Kommunikation ledelse / medarbejdere: Vi har flyttet, det meste information til medarbejderne, til Famly. Vi 
ved at medarbejderne er opmærksomme på at læse div. meddelelser der. I forbindelse med litteratur / 
artikler, omkring pædagogik / læreplaner, har medarbejderne skrevet under på, at materialet er udleveret. 
Begge tiltag har medvirket til at forebygge misforståelser og dermed er der bedre kommunikation 
medarbejdere / ledelse imellem. Der er afholdt udviklingssamtaler i foråret 2020, alle medarbejdere gav 
udtryk for tilfredshed med lederen. 

Børneperspektivet: Der er arbejdet med det løbende. På pædagogisk dag i starten af året lavede vi 
individuel selvevaluering. Den ligger til grund for det videre arbejde, og børneperspektivet er med både i 
daglige drøftelser og pædagogisk praksis. 

 

En hverdagsfortælling: I en børnegruppe er der en dreng, som kun leger med tre bestemte børn. 

Drengen har høj status og der er kamp om hans opmærksomhed. Til tider er der ikke megen plads til, at han 
kan opbygge andre relationer. De tre andre i gruppen (hans venner) er piger. Vi har fulgt gruppens udvikling 
og har vurderet, at drengen skal præsenteres for et andet fællesskab. Dette kan give mulighed for at danne 
nye relationer. 

Drengen deltager i det tilrettelagte forløb i urtehaven og giver udtryk for, at det var sjovt. På et tidspunkt vil 
han gerne tilbage til stuen og lege med sine venner. Vi møder ham i dette ønske og han går tilbage. 
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 Barnet er udfordret på en tilpasset aktivitet  
 Barnet er i dialog med den voksne i processen. 

 

Udviklingspunkter: 

Det æstetiske læringsmiljø: Bemærkningen om mulig visuel forstyrrelse, har vi taget til os. Der er arbejdet 
med at give et mere roligt indtryk af de fysiske rammer (stuerne). Der er ryddet op og smidt ud. Købt nye 
møbler så stuerne fremstår mere harmonisk. Bl.a. med ens stole.  

 

 

 

 

Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: 

Vi mangler på nuværende tidspunkt, to pædagoger. I stillingerne er der midlertidig, ansat unge vikarer. I 
første omgang året ud 
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 

Der har været opfølgende tilsyn i Børnehuset Strandgården i efteråret 2020. opfølgningen er en samtale 
med ledelsen, hvor de skal give svar på, hvordan de er gået til opgaven med de opmærksomheder, der 
havde været ved tilsynet i 2019. 

Tilsynet i 2019 pegede på et velfungerende børnehus. Der var som altid ved et tilsyn opgaver som der kunne 
være mening i at gå i dybden med. Det opfølgende tilsyn har vist, at ledelsen er gået til opgaven på en 
professionel måde og de har forholdt sig til alle relevante punkter. Det vurderes som særlig positivt, at der 
med udgangspunkt i læreplansarbejdet, er noget der peger på, at refleksion og faglighed for en større 
betydning på Strandgården. De faglige fyrtårne har sammen med ledelsen stået i spidsen for den proces. 

 

På den baggrund er forvaltningen betrygget i, at Strandgården er et dagtilbud med god kvalitet i arbejdet. 
Ledelsen får fulgt op på opgaver og sat retning for medarbejderne. 
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