
 
   
  
  
 

 

 

TÅRNBY 
KOMMUNE 

Samlet tilsynsrapport – 2021  
Børnehaven Kamerunvej  
Daginstitutionsafdelingen  



  

1 
 

 

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 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. 

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:  88 

Fysiske omgivelser indendørs (højeste mulige score 60) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 41 

Fysiske omgivelser udendørs (højeste mulige score 50) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 47 

Relationer (højeste mulige score 105) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 76 

Leg og Aktivitet (højeste mulige score 135) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 108 

Samlet score ved tilsynet (højeste mulige score 350) 

Dagtilbuddet fik samlet ved tilsynet: 272 

 

 

Arbejdspunkter:  

 I forbindelse med børnehavens igangværende proces omkring udviklingen af en fælles 

pædagogik og læreplan, anbefales det, at der sættes et særligt fokus på det nære relations 

arbejde mellem barn og voksen.  

Udviklingspunkter: 

 Det anbefales at medarbejderne har fokus på oprydning og struktur, i forhold til hvor ting 

skal placeres, da det kan gøre hverdagen mere overskuelig for børn og voksne    
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FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING 

Arbejdspunkter:  

 Medarbejderne bør drøfte, hvordan de sikrer en mere ensartet tilgang i forhold til deres 

kommunikation og relation til børn og forældre.  

Et arbejdsspørgsmål til medarbejderne kunne være: Er den pædagogiske forståelse og 

tilgang til børn og forældre ens på alle tre grupper (de to stuer på Nabogården og dem som 

er i Satellitten). Hvor er der ligheder og hvor er der forskelligheder, og hvilken betydning har 

det for børn og forældre.   

BØRNEVURDERING 

Udviklingspunkter: 

 I forbindelse med arbejdet med den pædagogiske læreplan, bør børnehaven være særlig 

nysgerrig på, hvordan de kan sikre at børnene får en større medbestemmelse i forhold til 

hvad der skal ske i børnehaven. Ikke kun i forhold til ture ud af huset, men også i forhold til 

aktiviteter og udviklingen af hele dagligdagen i børnehaven.      
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FORVALTNINGENS KOMMENTAR   

Det er en fornøjelse at opleve den udvikling der er sket i børnehaven Kamerunvej. 

Da børnehaven skulle starte op, gav nogle forældre og medarbejdere udtryk for bekymring 
vedrørende hvordan ”projektet” skulle lykkes. Der var mange meninger og holdninger der skulle 
tages hensyn til. 

Det betød at lederen stod med en stor opgave i forhold til, at få skabt en børnehave hvor børn og 
forældre følte sig trygge ved at komme, samt at få opbygget en god arbejdsplads kultur for 
medarbejderne. Det er forvaltningens oplevelse, at lederen har formået dette på en god og sober 
måde, så stor ros for dette.  

Der skal også lyde en ros til medarbejderne, for at gribe de nye muligheder der er opstået 
undervejs i processen. 

Selvom børnehaven er forholdsvis ny, fornemmer man allerede, at der er begyndt at være et levet 
liv i bygningerne, hvor man kan se de aktiviteter der er i hverdagen. Dette på trods af, at 
børnehaven er startet op under en corona pandemi, hvor der har være mange regler og 
retningslinjer som børnehaven har skulle agere under.   

På tilsynsbesøget var der en fin stemning i huset og glade børn der gerne ville vise deres 
børnehave frem. Flere medarbejdere fortalte, at de oplevede at der var kommet ro på og at de var 
glade for det de havde opnået indtil nu. 

Konsulenten og dagtilbudschefen har løbende været i dialog med leder i forhold til udviklingen i 
huset. Det samlet indtryk af Børnehaven er, at institutionen er i udvikling og trivsel, og klar til at 
arbejde videre med de arbejdspunkter og udviklingspunkter der er blevet opstillet ved dette tilsyn.  

Forvaltningen ser frem til at følge dagligdagen og den pædagogiske udvikling i børnehaven 
Nabogården Kamerunvej  

 

 

Tilsynet er udført af:  

 Katrine Hellsten Pædagogisk konsulent 

 

Tilsynet afsluttet den: 22-6-2021 

 

 

Næste tilsyns periode: Der vil være opfølgende tilsyn i 2022 
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