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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 110)  

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: Bh:  91Vg: 81 

Fysiske omgivelser indendørs (højeste mulige score 60) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: Bh: 42 Vg: 35 

Fysiske omgivelser udendørs (højeste mulige score 50) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: Bh:  49 Vg: 41 

Relationer (højeste mulige score 105) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: Bh: 83 Vg: 86 

Leg og Aktivitet (højeste mulige score 135) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: Bh: 114 Vg: 104 

Samlet score ved tilsynet (højeste mulige score 350) 

Dagtilbuddet fik samlet ved tilsynet: Bh: 288 Vg: 271 

 

 

Arbejdspunkter:  

• Ingen arbejdspunkter 

Udviklingspunkter: 

• Indretning af læringsmiljøer 

 

FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING 

Arbejdspunkter:  

• Ingen arbejdspunkter 

Udviklingspunkter: 

• Fokus på at få gjort noget ved en slidt legeplads 
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BØRNEVURDERING 

Arbejdspunkter:  

• Ingen arbejdspunkter 

Udviklingspunkter: 

• Hvordan kan børnenes stemme blive en del af jeres arbejde? 

MEDARBEJDER INTERVIEW  

Arbejdspunkter:  

• Ingen arbejdspunkter 

…… 

Udviklingspunkter: 

• Fokus på feedback kultur 

 

FORVALTNINGENS KOMMENTAR   

Tilsynet på Strandgården var på en dag, hvor der ikke var så mange medarbejdere på arbejde. Det vil altid 
have en betydning for det der bliver observeret på dagen. Observationerne har både været i vuggestuen og i 
børnehaven. Afleveringer er kun fra vuggestuen, da der ikke var afleveringer i børnehaven i observations 
perioden.  

Observationerne peger på, at Strandgården generelt har en god kvalitet i arbejdet. På trods af fravær af en 
del medarbejdere, var det rigtig godt arbejde der blev udført. Afleveringer i vuggestuen var trygge, både for 
børn og forældre. I vuggestuen var der perioder med tryk på, men personalet formåede gennem hele 
formiddagen at fastholde en god tilgang til børnene og et godt børneperspektiv. Personalet var deltagende i 
børnenes lege, og de var gode til at følge børnenes spor i legene. Der blev tænkt i mindre grupper, med 
børn både inde og ude. 

Specielt børnehaven var hårdt ramt på personaler, men de havde formået at få lavet en planlægning, hvor 
de voksne forholdt sig til egne opgaver. Det betød, at der var en stemning af et rigtig godt børneliv, der var 
voksne der var deltagende og på intet tidspunkt voksne, der havde deres opmærksomhed vendt mod andre 
voksne, kun opmærksomhed rettet mod børnene. Det var rigtig dejligt at se.  

Forældrebestyrelsen fortæller med stor begejstring om Strandgården. De er meget begejstrede for både 
inde- og udemiljøer. De mener, at personalet tænker sig godt om, i forhold til indkøb af materialer, og de 
smider ud når noget ikke længere er brugbart.  

Forældrebestyrelsen fortæller, at de er blevet inddraget i læreplansarbejdet, de tænker godt om arbejdet, 
specielt, at der bliver taget udgangspunkt i et børneperspektiv. 
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Der er én speciel opmærksomhed, fra forældrebestyrelsen, som fortjener at stå ordret. Det er i forhold til 
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.”                                                                            
Når man som personalegruppe er i stand til det, så kommer man til at lykkes med rigtig meget i sin 
pædagogiske praksis.  

Medarbejder interviewet peger på en personalegruppe, der er gode til at hjælpe og støtte hinanden. Det 
gælder mest i børnehaveafdelingen, men der er også et formaliseret samarbejde mellem de store 
vuggestuebørn og de mindste børnehavebørn. Der kan være behov for, at medarbejderne i fællesskab øver 
sig på faglig feedback. 

Medarbejderne peger på, at de bliver hørt og set i dagligdagen fra deres leder. Hun er rigtig god at sparre 
med, hun husker dem på, hvilke aftaler der er blevet lavet, hvis de skulle begynde at blive mindre 
insisterende på den pædagogiske retning der er vedtaget, og hun er en rigtig god hjælper i praksis, hvis der 
er brug for det. Nogen gange kan anvisninger komme på uhensigtsmæssige tidspunkter og det er en fælles 
opgave for medarbejdere og leder at få øje på det. 

Medarbejderne beskriver et godt samarbejde med forældrene, det gælder også med forældrebestyrelsen. 
De synes de er gode til at komme til forældrene tidligt, når der er brug for ekstra indsatser, men ved også 
godt, at det til stadighed er et område, de skal være opmærksomme på. De synes der er en god gensidighed 
i forældresamarbejdet, hvor alle lytter. 

Den pædagogiske læreplan er færdig, men personalet ved godt, at det rigtige arbejde starter nu. De er nu i 
implementeringsfasen, og der er store forskelle på, hvor meget og hvordan man har forståelsen for 
læreplanen. Det de er lykkedes med er, at alle har en forståelse for, at det ikke kun er et arbejde for de 
faglige fyrtårne, men for alle. Der er til gengæld en stor formidlingsopgave fra fyrtårne til den øvrige 
medarbejdergruppe. 

Børnene fortæller, at de synes Strandgården er et godt sted at være barn. De er gode til pege ud, hvor de 
bedste steder i børnehaven er, det gælder både ude og inde. Børnene har fokus rettet mod venskaber, 
hvilket betyder, at det også bliver en vigtig opgaver for personalet.  

De refleksioner børneinterviewet har medført, er en opmærksomhed rettet mod, at netop den metode kan 
være med til at sikre børnenes stemme ind i planlægningen af pædagogikken på Strandgården.  

Strandgården har fået lavet en rigtig god tilsynsbesvarelse, hvor det bliver tydeligt, hvilken hverdag man som 
barn og forælder kan møde. Der er fine praksiseksempler, der understøtter de værdier der er i børnehuset. 

 

 

Tilsynet er udført af:  

• Arne Høgsvig, Pædagogisk konsulent 

 

Tilsynet afsluttet den: 

• 11. oktober 2021 

Næste tilsyns periode: Efterår 2022 
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