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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.   
  



 

2 
 

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: 86 Vg: 70 

Fysiske omgivelser indendørs (højeste mulige score 60) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: Bh: 38 Vg: 32 

Fysiske omgivelser udendørs (højeste mulige score 50) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: Bh: 48 Vg: 38 

Relationer (højeste mulige score 105) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: Bh: 82 Vg: 69 

Leg og Aktivitet (højeste mulige score 135) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: Bh: 94 Vg: 80 

Samlet score ved tilsynet (højeste mulige score 350) 

Dagtilbuddet fik samlet ved tilsynet: Bh: 262 Vg: 219 

 

Arbejdspunkter:  

 Voksendeltagelse i børns lege 

Udviklingspunkter: 

 Indretning af pædagogiske læringsmiljøer 

 

 

 

FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING 

Arbejdspunkter:  

 Samarbejde om den styrkede læreplan og konkretisering af den indholdsmæssige del 

 Voksendeltagelse i børns lege 

Udviklingspunkter: 

 Indretning og læringsmiljøer 
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BØRNEVURDERING 

Arbejdspunkter:  

 Voksendeltagelse i børns lege 

 

Udviklingspunkter: 

 Ingen udviklingspunkter 

 

FORVALTNINGENS KOMMENTAR   

Observationerne fra tilsynsdagen peger på, at der er mange ting der fungerer godt i Vinkelhuse. 
Der var styr på modtagelse af børn, om morgenen, og der var en god fordeling af 
personaleressourcerne. Alle børn virkede trygge og grundstemningen var, at det her er et godt 
sted at være barn. Der var en række gode aktiviteter med solidt pædagogisk indhold, men der var 
også enkelte aktiviteter, hvor det kunne være ønskeligt med en højere pædagogisk kvalitet. Det 
afspejler en personalegruppe, hvor der som altid er forskel på den kvalitet, der er i arbejdet. Der 
var også en ret stor forskel på, hvor aktive personalerne var gennem formiddagen. Der var mange 
der var aktive i leg og aktiviteter med børnene, og der var også nogle personaler der var rigtig 
dygtige til at følge børnenes spor, og på den måde udviklede videre på deres lege. 

Vinkelhuse er på vej ud af en corona periode, hvilket har en betydning for, hvordan stuerne 
præsenterer sig. Det var generelt ikke helt vildt indbydende stuer, fordi der stadig mangler en del 
legetøj på stuerne. Specielt i vuggestueafdelingen kan det være relevant at kigge på, hvordan der 
skabes mulighed for børnene at kunne tilgå legetøj uden voksenhjælp. I forbindelse med 
genetablering af stuerne kan Vinkelhuse med fordel gå i dybden med de læringsmiljøer der er/skal 
være i børnehuset. Det bliver helt sikkert en naturlig del af arbejdet med den styrkede 
pædagogiske læreplan.  

Vinkelhuse har i deres tilsynsbesvarelse givet rigtig fine svar på, hvilke overvejelser de gør sig 
pædagogisk og er lykkedes godt med at beskrive, hvordan deres praksis ser ud. Det bliver tydeligt 
at se, hvordan de oversætter kommunale og forvaltningsmæssige tiltag til deres egen praksis. 

Forældrebestyrelsen peger helt overordnet på, at Vinkelhuse er et veldrevet børnehus. Der er 
ledelsesmæssigt styr på tingene, og børnene trives godt i deres institution. Af særlig høj kvalitet, 
fremhæver forældrebestyrelsen kolonien og det sunde frokost måltid. I Vinkelhuse er der også 
rigtig gode muligheder for personalet til at prøve nye initiativer af, initiativer der kan udfordre 
børnene på nye og spændende måder. 

Forældrebestyrelsen peger dog også på, at der kunne være brug for at kigge på de pædagogiske 
læringsmiljøer. Forældrebestyrelsen italesætter det som indretning og nytænkning. Derudover 
synes forældrebestyrelsen, at der godt må komme et større fokus på vokseninitieret leg herunder 
at sikre lege ind i en pædagogisk ramme.   

Børneinterviewet peger på, at børnene er rigtig glade for deres børnehave. Vinkelhuses egne 
overvejelser efter interviewet går i retning af, at der kunne være en værdi i at undersøge de 
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voksnes deltagelse i legene. Børnene havde svært ved at komme med eksempler på, hvordan de 
voksne indgår i legene. Det kan også være relevant at forholde sig til, om børneinterviews er en 
god måde at sikre børnenes stemme på, som det beskrives i læreplansarbejdet. Hvis det er, på 
hvilken måde, og kan det eventuelt også afprøves i vuggestuen. 

Der er et gennemgående tema der kommer fra alle informanter. Det er de voksne og deres rolle i 
forhold til børnenes lege. det bliver et fælles fokuspunkt for ledelse, personale, forældrebestyrelse 
og forvaltning. 

Der er rigtig meget der fungerer godt i Vinkelhuse og forvaltningen ser frem til følge den næste tid i 
samarbejde med børnehuset. 

 

 

Tilsynet er udført af:  

 Arne Høgsvig, Pædagogisk konsulent 

 

Tilsynet afsluttet den: 

 

 23. august 2021 

Næste tilsyns periode: Sommer 2022 
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