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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:  98 

Fysiske omgivelser indendørs (højeste mulige score 60) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 52 

Fysiske omgivelser udendørs (højeste mulige score 50) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 46 

Relationer (højeste mulige score 105) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: Vg102, Bh 103 – gennemsnit: 102,5 

Leg og Aktivitet (højeste mulige score 135) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: Vg 99, Bh 125 – gennemsnit: 112 

Samlet score ved tilsynet (højeste mulige score 350) 

Dagtilbuddet fik samlet ved tilsynet: 312,5 

 

 

Arbejdspunkter:  

 Ingen arbejdspunkter 

Udviklingspunkter: 

 Drøfte modtagelse af børn i morgentimerne i vuggestuen.  

 Større variation eller større tilgængelighed af legetøj på legeplads, f.eks. 

konstruktionslegetøj, bolde mm. 

 2 medarbejdere flagrede, lidt gårdvagt tendens. 

 Højt støjniveau på en af stuerne i bh, de klumpede sig sammen. 

 Lidt mere opmærksomhed på at afkode børnefællesskabet, så fastlagt struktur ikke 

kommer i vejen. 
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FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING 

Arbejdspunkter:  

 Aula lever ikke op til forældrenes forventninger – drøfte denne udfordring og undersøg om 

der kan gøres noget ved det. (Aula er en national kommunikationsplatform) 

Udviklingspunkter: 

 Forældrene (og børn) ønsker en fodboldbane 

 Drøftelse af læreplan i start 2022 (er planlagt) 

 

BØRNEVURDERING 

Arbejdspunkter:  

 Ingen arbejdspunkter 

Udviklingspunkter: 

 Evt. Større inddragelse i forhold til indkøb af legetøj 

 Systematik inddragelse af børneperspektiv ved planlægning og indkøb. 

MEDARBEJDER INTERVIEW  

Arbejdspunkter:  

 Ingen arbejdspunkter 

Udviklingspunkter: 

 Personalet udtrykker at skal arbejdes lidt på samarbejdet når de har været så adskilt. Det har været 

en udfordring.  

 Evt. behov for at evaluere Corona perioden, en svær og udfordrende tid for medarbejderne. 

 Personalet savner viden om de lidt mere komplekse ”børnesager” 

 Personalet ønsker at forældrebestyrelsen kunne være mere synlige over for de andre forældre. 

 Personalet synes de mangler lidt opdatering på hvad der sker/rør sig i huset fx nyhedsbreve. 

 Personalet ønsker bedre balancering af mødeaktiviteter. 
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FORVALTNINGENS KOMMENTAR   

Børnehuset Syrefabriksvej er i ordets bogstaveligt forstand gennemsyret af godt børneliv. Der er 
styr på kerneopgaven. Huset er stærkest på relationerne, det tætte forældresamarbejde og 
udmærker sig til stadighed på inklusionsopgaven. 

Når man træder ind i huset er der god stemning, hvad enten du opholder dig i vuggestuen eller 
børnehaven. Medarbejdernes opmærksomhed er rettet på børnene, og der ses mange fine 
pædagogiske indsatser. 

Det er med luppen fremme, når der skal findes punkter som kunne blive bedre.  

Ledelsen er driftssikker og sikre år efter år fremragende kvalitet i deres pædagogiske arbejde. 

Der findes derfor ikke grundlag for at gøre yderligere tiltag. 

Tilsynet er udført af:  

 Lise Kaalund (Pædagogisk konsulent) 

Tilsynet afsluttet den: 15-10-2021 

Næste tilsyns periode:  Oktober 2022 – et opfølgende tilsyn 
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