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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. 

  



4 

SIDSTE TILSYN 

 

Punkter fra sidste tilsyn 

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

Ved sidste tilsyn var der ingen arbejdspunkter. 

 

Af udviklingspunkter var der. 

 At vi skulle forsætte den gode udvikling med feedback i personalegruppen. 
 Forsætte den gode udvikling i formidlingen af husets pædagogik. 
 Definere trivsels og inklusionsbegrebet. 
 Fokus på at stuerne skal kunne noget forskelligt. 

 

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 

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

 

Vi arbejder via den samfundsmæssige udvikling og dermed den aktuelle børne-forældrekultur. I vores 
pædagogiske arbejde har vi en konstant øget faglig refleksion, som hele tiden videreudvikles. 

 

Hvert år arbejder Børnehuset med fokuspunkter. 

2020 er året hvor ”den styrkede læreplan implementeres.” 

Trivsels og inklusions begreberne, som er en del af læreplanen ligeså. 

 

De sidste år har børnehuset haft et stort fokus på læringsmiljøer ude som inde. Grupperne har haft dialoger 
om at stuerne skal kunne noget forskelligt, i små læringsmiljøer. 
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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   

Beskriv nedenfor hvordan I har arbejdet med ovenstående. 

Servicemål/børnepolitik. 

 

Vi arbejder målrettet med kommunens menneskesyn, værdigrundlag og læringssyn. 

 Ethvert barn har unikke egenskaber, evner og læringsbehov. 
 Sårbare børn og børn i udsatte positioner skal ligeså sikres de bedste mulige vilkår.  
 Forældrene er de vigtigste voksne for børn og har derfor hovedansvaret. I fællesskab skal vi 

samarbejde om børns færdigheder og kompetencer samt børns trivsel, læring, udvikling og 
dannelse. 

 Børneperspektivet. Inddragelse af børnenes stemme vægtes højt, at de får mest muligt indflydelse 
og medbestemmelse i deres hverdagsliv.  

Sciencestrategi. 

 

Vi arbejder målrettet ud fra kommunens strategi med science og sprog. 

 

I den styrkede læreplan arbejder vi målrettet med ”pinden” natur, ude liv og science. 

Vi har stor fokus på læringsmiljøet, som skal give børnene konkrete erfaringer med natur og 
naturfænomener. Erfaringer der skal udvikle børns nysgerrighed, fordybelse, lyst til at undersøge samspillet 
mellem mennesker og natur og en begyndende forståelse for bæredygtighed. 

Ved science vægter vi en mere eksperimenterende tilgang. Børnenes begyndende forståelse for 
naturfænomener som lys, luft, vand, matematisk opmærksomhed via, tal, mængder, over/ under, tung/let. 
Ved science har vi fokus på, at børnenes egen viden og forståelse skal udfordres, så børnene motiveres til 
at udforske og undersøge årsag, virkning og sammenhænge. 

Eks. På science i praksis via små projektforløb. 

 Kolonihaven, hvor vi arbejder med ”fra jord til bord”.  
 Krible/krable 
 Havets skatte-bæredygtighed. 
 Kylling /sprog projekt. 
 Vand: Mængder, tung let.  
 Kulde/varme. 
 Lys /mørke  
 I Pad. 
 Kamera. 
 Video. 
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Vores læringsforståelse vil altid være, at børnene skal være aktiv handlende for, at tilegne sig den største 
læring. Ved arbejdet med natur vil vi have fokus på natur eller bruge naturen som et redskab til. Eks sociale 
relationer, bevægelse, sprog og kommunikation. 

 

Sprogstrategi.                         

 

Vi har stort fokus på, at understøtte den sproglige udvikling ved struktur, indhold, proces og kvalitet. 

En stor bevidsthed i, at børn får erfaringer med sprog i børneinitierede samt vokseninitierede planlagte 
sproglige aktiviteter. Vi har desuden stor fokus på udvikling af sprog i hverdags læringen. Den læring der er 
allermest af i barnets hverdagsliv i børnehuset. 

 

Vi har en stor bevidsthed i børns tilegnelse af sprog og kommunikation udvikles i nære relationer. Forældre, 
venskaber samt det pædagogiske personale. 

At interaktionen, kvaliteten af det pædagogiske personales tilgang via sproget er afgørende for barnets egen 
tilgang, ved eksperimenter, udvikling af kommunikative og sproglige kompetencer. 

At vi som voksne er sproglige rollemodeller, deltager til tider i barnets selvorganiseret leg, hvor sproget kan 
være centralt for barnets deltagelse i fællesskabet. 

I vores praksis, tilrettelæggelse af læringsmiljøer, i alle hverdagsrutiner, samt planlagte og spontane 
aktiviteter tilbyder vi børnene en bred vifte af sproglige læringsmuligheder, der understøtter tilegnelsen af 
barnets sprogforståelse. 

I voksen initierede aktiviteter tænkes sprog, som en stor del af læringen ved alle pindene.  

Vi arbejder med Sprogscreeninger af de 2 årige og 3 årige. 

Vi arbejder med Sprogscreeninger til to sproget. 

Vi arbejder med 2 sprogvejledere. 

Vi arbejder med handleplaner. 

 

Eks: Fokus på sproget i praksis. 

 Talesprog, skriftsprog, kropssprog, tegnesprog og billedsprog. 
 Bøger. Bla. Palle post. 
 Musik. Sangtavle. Ved samling. 
 Spil.  
 Billede dokumentation, bøger fra barnets hverdagsliv samt barnets egen mappe. 
 Sprogkuffert. 
 Feriekuffert.  
 Sprog og bevægelse. 
 Sprog og teater. 
 Osv. 

Hvordan er organiseringen: 

 Vi arbejder fortrinsvis i små grupper i udelivet på legepladsen og ved tur.   
 Inde livet: ved børne og voksen initierede aktiviteter, så børnene har de allerbedste muligheder 

for koncentration og fordybelse i leg og dialog. 
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 Ved maden arbejder vi med en voksen ved hvert bord, så der skabes de bedste muligheder for 
alle kan få taletid i dialogen og guidning i samtalen. 

 I garderoben, toilettet, stuen, så vidt muligt i små grupper, er de voksne tilgængelige. Med stort 
fokus på sprog og dialog om den pågældende aktivitet. 

 

Vi arbejder med Tårnby kommunes sprogstrategi. 

 

Overgangsplan. 

 

Ved overgangsplanen, som vi følger, er det yderst vigtigt, at der arbejdes med at sikre den relevante og 
nødvendige viden om det enkeltes barns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi arbejder målrettet med at 
overgangene i barnets liv bliver så succesfulde som muligt. At der via overgangene skabes sammenhæng 
for det enkelte barn og familie. 

 Dette gælder både i overgangen fra hjem til vuggestue, vuggestue til børnehave og fra børnehave til 
sfo/skole. 

 

I praksis. 

 Afholdelse af startsamtale hvor udgangspunktet er en folder med diverse praktiske 
informationer.   

 overgangs samtale mellem vuggestuen, børnehaven samt forældre. Udgangspunktet er Tårnby 
kommunes overgangsplanen. 

 Afholdelse af overgangs samtale mellem børnehave sfo/skole. Samarbejde med institutionens 
centrale skole. Hvor hvert enkelt barn gennemgås ud fra Tårnby kommunes overgangsskema.  
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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. 

Vi har et godt fagligt kontinuerligt tværfagligt samarbejde med kommunens eksterne samarbejdspartnere. 

Der er klarhed omkring hvordan de forskellige faggrupper inddrages i samarbejdet. 

 

 Pædagogiske konsulenter i en kontinuerlig faglig dialog/sparring samt tilsyn. 
 Dialogmøder 4 gange årligt med tale høre/institutionens pædagogiske vejleder repræsentant/Rof. 

hvor personalet forinden har arbejdet med diverse handleplaner omkring det enkeltes barns 
udfordring og forbedret hvad man ønsker sparring til. 

 Legepatruljen i et målrettet samarbejde. Enten med redskaber/ ideer til hele institutionen, i 
Børnehusets fysiske rammer, eller et målrettet forløb, med fokus på en lille gruppe børn, eller et 
pædagogiske tiltag med en lille gruppe børn væk fra Børnehuset.  

 Naturskolen og den blå base: Ligeledes et målrettet fagligt samarbejde. Den naturansvarlige får via 
helhedspræget inspiration, supervision og yderst gode faglige redskaber til de voksen initierede 
natur aktiviteter. Bliver godt klædt på til videns delingen til kollegaer, samt udmøntning i praksis her i 
Børnehuset. 

  Natur forløb bruger vi ofte, som et fagligt redskab til arbejdet med integrationen mellem vuggestuen 
og børnehaven i Børnehuset. Dette ved vores fælles kolonihave, hvor der arbejdes med” jord til 
bord” og vores fælles natur aktiviteter i alrummet såsom udrugning af æg/kyllinger,mus, tudser osv. 

I børnehuset arbejder vi med en stor bevidsthed i at bruge nærmiljøet omkring os. Nærmiljøet kan 
bidrage til ny viden, nye oplevelser, ny læring til både børn og voksne i hverdagen. Nærmiljøet er 
desuden genkendelig for de fleste børn og giver tryghed i forhold til broen/ koblingen mellem ”hjem og 
institutionslivet. 

I praksis. 

 ”Vi gør brug af biblioteket til forskellige projekter. 
  Kastrup bio ca. 2 gange årligt.  
  Kastrupgård samlingen til kulturelle oplevelser, koblet til projekt forløb i børnehuset. 
 Kastrup Kirke til kulturelle oplevelser ved højtiderne. 
 De lokale legepladser. 
 Stranden, havnen og Kastrupfortet. 
 Den blå base og planet. 
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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 gennem det seneste år i hele huset, haft stort fokus i arbejdet med hverdagsrutiner. Vi har bla. 
arbejdet omkring garderoben, hvor vi har opdelt børnene i mindre grupper, så sproget og nærværet 
barn/barn, barn/voksen har været i fokus. 

Vi har haft et særligt fokus på de voksnes placering i samspillet. 

 

 Teater hvor alle læringspindende er inde over. 
 Kolonihaven fra jord til bord. Kartofler høstes og laves over vores bål i bålhytten. 
 Bevægelses aktiviteter. Sørøverfest, olympiade, yoga, tur i nærmiljøet osv. 
 Musik, sang, dans. 
 Science projekter. 

Generelt arbejdes der målrettet ud fra den styrkede læreplan i alle vores vokseninitierede aktiviteter. 

 

 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 børnehuset lægger vi stor vægt på et respektfuldt, ligeværdigt forældresamarbejde med en anerkendende 
tilgang. At personalet møder forældrene i den daglige dialog i hverdagen omkring deres barns trivsel, ved 
aflevering eller afhentning. Denne er yderst vigtig for at sikre bindeleddet mellem hjem og institution samt 
barnets almene trivsel.  

Vores fælles fokus med forældrene er barnets tarv, at vi sammen skal skabe de bedste betingelser og 
muligheder for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Vi har altid tid til en snak, hvis forældrene er bekymrede, enten i telefonen eller i huset. Vi lægger stor vægt 
på at løse udfordringerne sammen med forældrene og eventuelt følge op på diverse tiltag for barnet, 
forældre og børnehuset. Vores strategi er at informere bredt i hele huset. 

Vi afholder planlagte konsultationer for det 2 årige og 5 årige barn. 

Ud over dette er der altid plads begge veje til, at aftale en snak i hverdagen, da alvorlige samtaler i 
afleverings- og afhentnings øjeblikket kan være svære. Forældrene vil altid være velkommen til at ringe og 
spørge ind til barnet. Derfra kane en eventuel samtale planlægges.   
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Vi er kun en blandt flere arenaer for barnets læring og udvikling, hvor forældre er de mest centrale og vil 
have størst indflydelse og ansvar på barnets almene udvikling, med dette udgangspunkt ønsker vi at skabe 
respekt for den enkelte familie/ behov ved et tillidsfuldt forældresamarbejde.  

Vi vil altid arbejde ud fra det enkelte barn samt børnegruppen, da barnet er en del af et større socialt 
fælleskab. Forældrene tilsvarende en del af et forældrefælleskab. 

Læringen i vuggestuen/ børnehaven formidles i form af snakke i det uformelle samarbejde samt 
dokumentation i Børnehuset og via Famly.. Det kan være opslag på den fælles platform, hvor forældrene 
kan se billeder og læse en beskrivelse, af hvilke aktiviteter der har været, og de pædagogiske overvejelser 
bag aktiviteten. Formidlingen kan også være i den daglige dialog ved modtagelsen eller afhentning af jeres 
barn. 

Billed’ dokumentation hænges op på opslagstavler med tilhørende beskrivelser rundt omkring i institutionen, 
så børn og forældre kan dele oplevelserne med hinanden. Det kan skabe grobund for gode snakke børn og 
forældre imellem og i de daglige dialoger mellem børn, forældre og personale. På denne måde bliver 
forældre medinddraget i deres barns læring og delagtiggjort i de aktiviteter og den læring som foregår i 
børnehuset i dagligdagen.  

Forældrebestyrelsen. 

Som er Børnehusets overordnet talerør for forældrene. Derfor er forældrebestyrelsen arbejde så værdifuldt. 

Vores forældrebestyrelse holdes løbende orienteret om vores pædagogiske arbejde og har fået diverse 
materiale i udarbejdelsen af den styrkede læreplan.  

 

 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 i udsatte positioner 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn 
i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26  

I arbejdet med inklusion har vi fokus på at skabe plads til forskellighed/mangfoldighed. I dagligdagen 
respektere og anerkender vi børn og voksnes forskellighed. Alle har ret til, at høre til og være en del af 
fællesskabet og anerkendes.  

I læringsmiljøerne skaber vi en differentieret pædagogik, så der med stor respekt tages udgangspunkt i 
børns forskellighed. Vi støtter op omkring det enkelte barn i børne- og vokseninitierede lege og aktiviteter. 
Barnet vil altid være en betydningsfuld del af børnefællesskabet, ligesom forældre er i forældre fællesskabet.  

Børn i udsatte positioner lærer og udvikler sig, ligesom alle andre børn, i et stimulerende og veltilrettelagt 
læringsmiljø og fællesskab.  

En af vores vigtigste opgaver som personale er, at skabe læringsmiljøer, som skaber mulighed for gode 
sociale relationer og dermed muligheden for at være en del af fællesskabet.  

Dette ses i praksis ved bl.a. gruppeopdeling i mindre grupper og på tværs af institutionens grupper. Vi som 
personale er bevidste om at skabe mulighed for denne differentierede pædagogiske indsats, ved at kunne 
sætte fokus på de børn, som befinder sig i udsatte positioner. Vi tilrettelægger læringsmiljøer og aktiviteter 
som løfter disse børn. Det handler for os om, at støtte op omkring det enkelte barn i både voksen- og 
børneinitierede lege og aktiviteter.  

At være en del af fællesskabet er en forudsætning for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse  
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Vi benytter os af begrebet pædagogisk bagdør når vi laver /tilpasser aktiviteter/lege for at få alle børn 
inkluderet. 

Dette ses i hverdagen f.eks. På legepladsen, ved måltiderne og ligeså i de voksen initierede aktiviteter m.m. 

Der er situationer hvor det enkelte barn har udfordringer i, at skulle tilpasse sig den almene struktur i 
hverdagen og ved aktiviteter. Der differentieres ved, hvor barnet får lov at spise, hvor barnet får lov at cykle 
osv. 

Det er yderst vigtigt at vi i disse situationer, tager udgangspunkt i det enkelte barns trivsel og at barnet fortsat 
ved disse ændringer er en vigtig del af fællesskabet. 

 

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

 

I børnehuset arbejder vi med en stor bevidsthed i brugen af dokumentation, som et fagligt redskab til at 
understøtte evalueringen.  

Vi arbejder udfra 3 forskellige niveauer.  

Dokumentation- pædagogisk dokumentation-evaluering. 

Med dette menes en skelen mellem dokumentation målrettet børn/forældre samt pædagogisk 
dokumentation.  

Pædagogisk dokumentation 

Voksenlæringen hos det pædagogiske personale. 

 

• Dokumentere egen praksis, sammenhænge mellem pædagogiske læringsmiljøer og 
børnenes trivsel-læring-udvikling og dannelse.  

• Dokumentation som indgår i evaluering. 

• Beskrivelse af situationer og derefter refleksion over egen praksis. 

• Observation, praksisfortælling, børnefortælling, refleksion. 

• Videooptagelser 

• Screeninger 

• Børne interviews  

• Tegninger  

 

Pædagogisk dokumentation for os er et udtryk for anvendelse af metode/ fagligt redskab, som støtter 
voksenlæringen. Der via refleksion fører til ny læring. 

Evaluering 

Meningsfuld evaluering, hvordan vi bedst muligt kan forholde os refleksivt og dermed forbedre og 
understøtte udvikling af praksis. 

Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og herunder en vurdering af sammenhænge 
mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns - trivsel- læring udvikling og dannelse. Ved vores 
evalueringskultur udvikle og kvalificere vores pædagogiske læringsmiljø.  
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Evalueringen hos os kan systematisk foregå kontinuerligt eller være målrettet for en kortere periode, hvor vi 
vælger at sætte fokus på en større udfordring eller et specifikt tema, som er afgrænset i en bestemt periode.  

 

• Når vi evaluerer er formålet med evalueringen vigtig:  

• Hvad har vi fokus på og hvad vil vi gerne opnå.   

• Børnegruppens trivsel. 

• Børn i udsatte positioner. 

• Det enkelte barns læring. 

• To sproget børn. 

Målrette det pædagogiske personale og forældrebestyrelsen 

• En beskrivelse og analyse af praksis 

• Praksisfortællinger 

• Barnets læring, voksen læring, det videre forløb. 

 

Hvordan evaluerer vi den pædagogiske læreplan. 

Vi har skabt en struktur, et didaktisk læringsrum via vores temaftener. Der arbejdes systematisk ud fra 
personalegruppens forudsætninger og derfra tilrettelægges læringsforløb/ temaer.  

Der motiverer og inspirerer til, at tilegne sig ny viden for at videreudvikle den faglige pædagogiske praksis.  

Vigtigt er, at personalet er aktivt handlende for at opnå nye kvalifikationer og udvikle kompetencer til at 
varetage det pædagogiske arbejde.  

Vi bliver aldrig færdige med voksenlæringen, der er nøglebegrebet for at forstå børnelæringen. I vores 
pædagogiske arbejde har vi en konstant øget faglig refleksion, refleksionsrummet for at optimere forståelsen 
af børns læreprocesser.  

Vi arbejder via den samfundsmæssige udvikling og dermed den aktuelle børne- forældrekultur med de 
ændringer den kan medføre.  

Vores fortløbende evalueringer skal sikre at læreplanen hele tiden er eksistentielt berettiget med: 

 

• Den samfundsmæssige udvikling. 

• Den styrkede pædagogiske læreplan i børnehuset. 

• Tårnby kommunes børnepolitik. 

 

Hvert år udpeges fokuspunkter. 

Hvert år arbejdes der med kommunens fokuspunkter. 

I 2019-2020 har der været fokus på at få udarbejdet og etableret en ny styrket læreplan. 

Fokus på samarbejdet og vores fælles værdier. 

Stor fokus på hverdagslæring med forbedring af disse læringsmiljøer. 

Vi arbejder med tovholdere fra hver gruppe i sprog, natur og idræt i forskellige projekter og aktiviteter.  
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Vi har etableret et dokumentations og evalueringsarkiv, hvor vi anvender redskaber til at evaluere på. F.eks. 
SMITTE modellen og EVA instituttets materialer. Vi har desuden anvendt ved udarbejdelsen af den styrkede 
læreplan, Pia Thomsens refleksions materiale fra Tårnby kommune sprogstrategi.  
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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 

Når man træder ind i børnehuset, skal man kunne se at det er børnenes ”hus”. Det skal forstås på den 
måde, at det visuelle æstetiske miljø har børnene selv været med til at skabe bl.a. ved deres æstetiske 
kreative udtryksformer. Dette har stor betydning for børnenes følelse af ejerskab for huset og dermed styrkes 
medansvaret. Det er yderst vigtigt at vi gør os umage i at skabe et inspirerende, motiverende og 
udforskende miljø, hvor de fysiske og psykiske rammer giver de bedste betingelser for trivsel- læring- 
udvikling og dannelse. 

Løbende har vi fokus på de enkelte læringsmiljøer der støtter op omkring børns almene læring. De fysiske 
rammer i ude som inde livet. 

Hverdags læringen/hverdagslivet er den læring der udgør den største tid af barnets tilbragte timer i 
børnehuset. Hverdagslivet hvor de fysiske rammer er afgørende for mangfoldighed af muligheder der opstår 
af læring i barnets hverdagsrytmer-madpakker, garderober m.m. samt spontane situationer barn/barn, barn / 
voksen samt masser af plads til fordybelse i den voksen og børne initierede leg. 

Relationer 

Trivsel er afgørende for barnets almene udvikling. Vi er opmærksomme på at den tætte relation med os 
voksne skabes via trygheden mellem barn og voksne. 

Den voksne har ansvaret for at skabe relationen så barnet har de bedst mulige betingelser for trivsel-læring-
udvikling-dannelse som udvikles i børnefællesskaberne, Derfor ser vi vigtigheden i, at styrke barnet i 
relations dannelsen og dermed skabe rammen for at barnet kan danne venskaber.  

Afhængigt af barnets alder, jo større betydning har fællesskabet for barnet.  

Det er vigtigt at der i de pædagogiske rammer tænkes ud fra det enkelte barn og at barnet er en vigtig del af 
et større fællesskab.  

Vi voksne har en bevidsthed i at skabe et alsidigt inddragende læringsmiljø, der fremmer barnets lyst til at 
lære i fællesskabet og skabe relationer. 

I denne sammenhæng er det vigtigt at vi voksne udviser fordybelse, nærhed, tid, omsorg, forståelse og 
tydelighed. 

Det er desuden vigtigt, at der hele tiden tages udgangspunkt i barnets styrker, positivitet. Dette sikre i 
forskellige situationer, at vi kan skabe mulighederne for at give barnet en succesoplevelse, hvilket er vigtigt 
for barnets dannelse og alsidige udvikling. 

 Vi arbejder med at invitere til barnets aktive deltagelse, så barnet selv er med til at skabe sin læring. 
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 Børn lærer omkring begrebet dannelse gennem børnefællesskaberne og børneinitierede lege, hvor 
barnet er aktivt deltagende. 

Vi som voksne er der til guidning eller støtte til børnegruppen, så børnene får de bedste betingelser for at 
kunne indgå/udvikle disse læreprocesser. 

Det er den voksnes fornemmeste opgave at kunne gå forrest, ved siden af og bagved/trække sig. I forhold til 
dannelse og de læringsprocesser det enkelte barn gennemgår i sin institutionstid. 

Lege og aktivitetsmuligheder 

Vi har stort fokus på børne og vokseninitieret lege muligheder inde som ude. 

Via børnenes aktivitetsmuligheder, er vi bevidste om at skabe grobund for almen ny læring, gøre børnene 
nysgerrige, skabe muligheder for fordybelse, sprog, fantasi og bevægelseslege. m.m. 

 

Inde har vi 6 grupperum. I børnehaven kan børnene i større udstrækning lege på tværs af grupperummene. 

Vi har fokus på, at hver grupperum, skal kunne tilbyde forskellige lege/aktivitets muligheder.  

På den måde understøtter vi udviklingen af relationer barn/barn, barn/voksen. Vi har desuden, et stort fokus 
på at børnenes lege og aktivitetsmuligheder er i børnehøjde. I huset har vi ligeså et sprogrum, værksted til 
kreativitet, alrum til leg og større grov motorisk, bevægelses lege, teater, musik, fælles samlinger samt 
voksen initierede aktiviteter. I alrummet er der ligeså et område med sofaer, fisk og børnenes egne bøger fra 
hverdagslivet. Nede i vuggestuen er vi ved at etablerer endnu et bevægelsesrum. Rummene giver os 
mulighed at fordybe os i mindre børnegrupper, i børne samt voksen initierede lege/aktiviteter. 

Ude arialet er opdelt i to legepladser – vuggestue/børnehave. Det er mulighed for at lågen mellem de to 
legepladser kan åbnes, så relationer kan dannes i udelivet på tværs af de to legepladser. 

På de to legepladser findes der forskellige aktivitetsmuligheder – løbecykler/cykler, legetårn, gynger, 
sandkasser, skovområde m.m. 

Børnehavens legeplads har også en bålhytte, hvor børnehaven og vuggestuen mødes, til et hyggeligt fælles 
måltid. 

Ud over de to legepladser har børnehuset et kolonihave område, med kolonihavehus, nyttehave hvor der 
dyrkes grøntsager, frugt, natur projekter m.m. kolonihaven er tænkt, som et fælles sted for hele børnehuset. I 
kolonihaveområdet er der stor mulighed for fordybelse, skabe relationer, med en mindre børnegruppe. 

Gården med beplantning, som børnene selv er med til at holde, giver muligheder for at lave masser af 
fysiske udfoldelser, cykelbane, motorikbane, spille basket m.m.  

Vi har i børnehuset to el-cykler med lad, barne og klapvogne, så både vuggestue og børnehave kan komme 
på tur i nærmiljøet. 

I udelivet arbejder vi ligeledes med et stort fokus på, at kunne opdele børnene i små grupper.  
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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: Fire gange årligt og dette er tilstrækkeligt. 
 
 

2. Er den nye styrkede læreplan blevet fremlagt, og hvad er jeres vurdering i forhold til den? 
Svar Ja, læreplanen er fremlagt. Vi er meget trygge i den måde den er italesat, samt implementeret i 
huset samt den måde det fagligt løbende bliver arbejdet udfra. 
 

3. Hvordan kommer arbejdet i forhold til forældresamarbejdet til udtryk i hverdagen? Giv 
konkrete eksempler. 
Svar: Det er tydeligt for bestyrelsen, at de emner de som bestyrelse tager op, bliver der målrettet 
arbejdet med i børnehuset. Personalet i børnehuset er altid tilgængelig til en kort eller længer dialog 
og dette gælder alle i hele huset. Uanset hvilke gruppes voksne man taler med er der et godt 
samarbejde.  
I er gode til at dokumenterer på famly og i børnehuset – billeder og fagligt skrift. 
Børnehuset er yderst faglige. 
 
 

4. Hvordan vurderer I de fysiske rammer/Pædagogisk indretning herunder udearealer? 
Svar: Udearealet er fantastisk! Der findes nok ikke bedre i Tårnby. I er gode til at opdele i ude og 
inde rummet – kolonihaven, græsplænen ved børnehaven m.m.  
I er gode til at få penge/budgettet til at række langt – ting bliver udskiftet og der bliver sørget for, at 
der ikke mangler noget. 
Meget fine indrettede stuer, kunne dog ønske at der var flere km2 pr. Stue. Heldigvis er I gode til at 
lave små rum i de store rum, samt opdele i mindre grupper i de andre lokaler i huset. 
 

5. Hvad er jeres vurdering af legetøj og legeredskaber? 
Svar: Gode til at forny legetøjet og veksle mellem de forskellige ting – pludselig kommer der noget 
frem man næsten ikke kunne huske I havde. 
 

6. Hvordan vurderer I om der er god trivsel og udvikling for børnene i daginstitutionen? 
Svar: Vi oplever glade børn og voksne. De voksne agerer omsorgsfuldt og der er en god tone 
mellem alle /forældre/personale/børn. Børnene og forældrene er trygge ved de voksne og der er en 
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stor tillid til personalet.  Som forældre opleves der en stor ro i børnehuset. På trods af, at der til tider 
er travlt   oplever vi som forældre ikke et kaos. Der er altid fokus på de gode relationer. 
 

7. Er der udfordringer som I mener institutionen burde være mere nysgerrig på, hvis ja hvilke? 
Svar: Vi oplever ikke nogle udfordringer – men hvis vi skal benævne, noget så kunne det været et 
øget fokus på ligestilling/kønsroller – pige/drenge ting. 
 

8. Er der nogle forhold/emner/indsatser i institutionen, hvor I kan få øje på særlig høj kvalitet? 
Svar: Alle voksne tager et fælles ansvar for alle børn i huset. Dette ses i forhold til den gode dialog 
børn, voksne og forældre i huset. Vi ser og oplever glade børn 
Vi er ikke i tvivl om den høje faglighed. Dokumentation og den store fokus på læring og udvikling. Vi, 
som forældre føler os meget heldige at have så dygtigt et personale omkring vores børn. 
. 
Gode til at reflektere og evaluere ud fra børnegruppen/ fokus emner/aktiviteter. 
Positiv tilgang til hverdagen, selv under corona – hvor der var mange nye tiltage, var vi helt trygge. 
 

9. Andet 
Svar: Ingen kommentar til dette punkt 
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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. 

 
 

Beskrivelse af interviewguide:  

Til børneinterviewet deltog der tre børn. En fra hver gruppe i børnehaven. To piger og en dreng. Jytte, (huset 
tøj kat) havde inviteret de tre børn til leg, på kontoret sammen med Karina. Det var nemlig lang tid siden, at 
Jytte selv havde været ude og lege blandt børnene (grundet corona.) 

Jytte spurgte: 

Om børnene har nogle venner. 

Hvad er en god ven. 

Kan man være uenige med sine venner. 

Alle tre børn gav udtryk for, at de havde nogle rigtige gode venner. Vennerne betød meget for dem alle tre. 

Børnene havde venner uden for børnehaven og i børnehaven. 

En gav udtryk for, at det var vigtigt at man sagde det ”rigtige” til sine venner. 

Nogle børn sagde ikke altid det rigtige, Det var ikke så rart. 

Er der også voksne her i huset. 

Børnene svarede hurtigt, at der er mange voksne der leger sammen med børnene. 

Der fortælles om de søde voksne. Børnene giver også udtryk for, at en voksen laver meget sjov og ballade 
med børnene. Børnene synes at det er sjovt. Specielt når den voksne så siger, at det er en anden voksen 
der laver ballade, end den voksne selv. 
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Børnene fortæller, at de voksne kan være både søde og sure. Sure hvis børnene ikke høre efter, men det er 
ikke så tit. 

Jytte spørger børnene om de er mest sure eller søde. 

Børnene svarer, at de er mest søde. 

Hvor er det sjovest, at lege her i børnehaven. 

Børnene giver udtryk for, at der er mange forskellige steder der er sjove at lege. Tårnet, gyngerne, cyklerne, 
sandkassen, bålhytten og kolonihaven i ude livet. Børnene giver også udtryk for at det store (corona) telt er 
rigtigt hyggeligt. Der kan man sidde i fred og ro og tegne. Et barn kunne rigtig godt tænke sig at der var en 
trampolin her i børnehaven. Et andet at man måtte cykle på sin egen cykel, hele dagen. 

Hvad må I bestemme her i børnehaven. 

Børnene fortæller at de selv må bestemme alt det de vil når de leger og nogle gange er det dem der 
bestemmer hvad de voksne og alle deres kammerater skal lave. Bla. en dag hvor de hørte musik, der var det 
børnene der bestemte hvad alle de andre børn og voksne skulle lave. 

Børnene fortæller også, at de selv må gå ind i skabene og tage legetøj, at der ikke er så meget lige nu, fordi 
at der er corona. Trælegetøjet kan ikke tåle sprit. Børnene fortæller også at de ikke må gå ind i voksen 
skabene. 

Leg og aktiviteter. 

Alle tre børn synes at der er mange forskellige ting at lege med her i børnehaven. Men det er corona, så der 
er ikke så meget legetøj. Legetøjet ligger i kasser. 

Hvad leger I meget med lige nu her i børnehaven. 

 Et barn fortæller, at de snart skal lave teater. 

Karina spørger ind til hvem der bestemme, at de skal lave teater. 

”Børnene svarer at det er dig Karina eller også kommunen.” 

Efterfølgende fortæller børnene, at det er dem selv der bestemmer hvad de vil være i teatret og de godt kan 
lige at spille teater. 

 

Jytte spørger om børnene er glade eller sure over at gå i børnehave. 

Børnene svarer at de godt kan lide at gå i børnehave. 

Børnene fortæller, at de mest må bestemme når de leger udenfor. 
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