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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 105)  

Dagtilbuddet fik ved tilsynet:  72 

Relationer (højeste mulige score 85) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 80 

Leg og Aktivitet (højeste mulige score 80) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 67 

Samlet score ved tilsynet (højeste mulige score 270) 

Dagtilbuddet fik samlet ved tilsynet: 219 

 

 

Arbejdspunkter:  

 ingen 

Udviklingspunkter: 

 Mere legetøj på stuerne. 
 Iværksætte en plan for løbende udskiftning af møbler, legetøj og legeplads mm. 

 
 

FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING 

Arbejdspunkter:  

 Ingen  

Udviklingspunkter: 

 Forældrebestyrelsen peger på at legepladsen trænger til en opfriskning. 
 Forældrebestyrelsen peger på at legetøj kunne trænge til en udskiftning. 
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ANDRE PUNKTER  

Arbejdspunkter:  

 Ingen  

Udviklingspunkter: 

 Begynde at benytte naturskolen. 
 Implementere læreplanen i bund. 
 Sciencestrategien 

 

FORVALTNINGENS KOMMENTAR   

Vuggestuen Gammel skovvej har en god modtagekultur. Der bliver taget godt imod børn, forældre 
og undertegnede, det er let at føle sig godt tilpas i huset.  

Under observationen befinder medarbejdere og børn sig på legepladsen. I observationen ses rigtig 
gode relationer. Børnene bliver mødt i øjenhøjde, de voksne udviser engagement, og hvor det er 
tydeligt, at de vil børnene det bedste. En lille gruppe børn leger med kreativt materiale ved en af 
bordene. Her var der skabt et godt rum for fordybelse. 

Ved gennemgang af stuerne, var det generelle billede, at Corona diskursen måske var lidt for 
styrende. Det kan være svært at finde en balancegang i mellem Corona rengøring, og hensynet til 
hvor meget legetøj der skal være tilgængeligt. Derfor vil anbefalingen være, at der bør være mere 
legetøj tilgængeligt, og tydeligere læringsmiljøer.  

Børneinterview: 

Ledelsens egne refleksioner over interview: 

I praksis er det ikke ”bare lige”, at gennemføre børneinterview med børn i så lille en alder. 
Børnenes evne til at koncentrere sig i længere tid ad gangen er minimal. Erfaringen fra disse 2 
interview er, at barnet max kan koncentrere sig 7 – 8 min. ad gangen. Spørgsmålene skal dels 
være meget åbne og samtidig ikke for lange. På den ene side handler det om, ikke at lægge 
ordene i munden på børnene, men samtidig også være meget konkrete i spørgsmålene da barnets 
abstraktionsniveau endnu ikke er særlig veludviklet.  

Valget om at optage interviewene på diktafon fungerede super fint, idet at fokus kunne være på 
barnet, i stedet for at have travlt med at noterer ned og læse fra et manuskript.  

En anden gang, vil det være spændende at optage interviewene på video. Der vil der sikkert være 
mulighed for, at opdage en masse små nuancer som man ellers ikke kan se med det ”blotte øje”. 
Det kunne også give mening, at tale med børnene ud fra nogle billeder eller illustrationer. 
Billederne vil kunne give barnet en større mulighed for, at svare relevant idet at det verbale sprog 
kobles på noget konkret. Sidst men ikke mindst, vil det være spændende at tale med flere børn på 
en gang – det vil måske betyde, at børnene kan hjælpe hinanden med at svare på spørgsmålene. 
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Og samtidig vil det muligvis opleves, som en mere vanlig situation, som de oplever på stuerne når 
personalet samtaler med flere børn ad gangen. 

Ingen tvivl om at det er meget vanskeligt at lave børneinterview. Hele øvelsen med 
børneinterviewet, hvor ledelse/medarbejdere skal gøre sig umage i forhold til at få barnets 
stemmen frem, er en vigtig pointe, i forhold til at sikre børneperspektivet. 

Billeder kan nogle gange bruges til at understøtte denne proces, men billeder kan ligeledes give 
nogle begrænsninger. Det er på ingen måde en let øvelse. 

Formålet med børneinterviewene er, at få skabt en kultur, hvor der altid arbejdes på at sikre 
barnets stemme i det pædagogiske arbejde. 

Spændende at høre om hvad vuggestuen kan finde på i fremtiden, for at sikre ovenstående. 

Forældrebestyrelsen fremhæver at kreativiteten er særlig høj, og at de gennemgående er meget 
tilfredse med vuggestuen. 

Ledelsen/vuggestuen er rimeligt udfordret på, at få økonomien til at slå til. Der mangler stole til de 
ansatte og til fællesrummet. Legehuset og sandkassen er meget slidt, og rutsjebanen er blevet 
skæv. Ledelsen bør søge legepladspuljen, og der bør undersøges om der kan gives et tilskud til 
disse udfordringer. I det lange perspektiv, så bør der fremadrettet løbende blive skiftet møbler ud, 
så udgiften ikke hober sig op. 

Det grundlæggende arbejde der handler om børnenes trivsel og udvikling, bliver stadig løftet med 
god kvalitet.  

Ledelsen løfter ledelsesopgaven særdeles godt, og er i stor grad med til at sikre, at der er en mere 
tydelig og mere sikker faglighed tilstede i vuggestuen. 

Der har ikke været anledning til at iværksætte et skærpet tilsyn. 

 

Tilsynet er udført af:  

 Lise Kaalund Pædagogisk konsulent 

 

Tilsynet afsluttet den: 

 

 02-11-2020 
 

Næste tilsyns periode:  opfølgende tilsyn den november 2021 
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