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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: 84,9 

Fysiske omgivelser indendørs (højeste mulige score 60) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 39,9 

Fysiske omgivelser udendørs (højeste mulige score 50) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 45 

Relationer (højeste mulige score 105) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 95,85 

Leg og Aktivitet (højeste mulige score 135) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 117 

Samlet score ved tilsynet (højeste mulige score 350) 

Dagtilbuddet fik samlet ved tilsynet: 297,75 

 

 

Arbejdspunkter:  

• Læring miljøet i vuggestueafdelingen 

Udviklingspunkter: 

• ”Gårdvagt” tendens hos et par medarbejdere 

 

FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING 

Arbejdspunkter: 

Opdatering af fotos af personalet og medlemmer i Forældrebestyrelsen. Der blev valgt en medarbejder, der 
skulle sørge for fotos af personalet og på kommende bestyrelsesmøde, vil der blive taget fotos af de nye 
medlemmer i Forældrebestyrelsen.  
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Udviklingspunkter: 

Forældrene svarer bl.a.: ”Indendørs er der mange små rum, som børnene kan lide at være i. Der er mere 
plads på stuerne, efter Sommerfuglestuen er kommet. Børnene føler sig trygge alle steder i institutionen. De 
er vant til at bevæge sig rundt i institutionen”. 

Sommerfuglestuen blev oprettet for en periode, hvor vi havde ekstra børn i børnehaven. Pr. 1.3.2022 rykker 
de fleste børn til SFO og vi kan vende tilbage til at have et ekstra rum, der tidligere primært blev brugt til 
grovmotoriske udfoldelser – både sammen med de voksne og som et rum, hvor 4 børn kunne opholde sig 
alene, primært om eftermiddagen. 

Måden at bruge rummet på, har tidligere givet anledning til refleksioner ift. om det var den eneste og rigtige 
måde at bruge rummet på. 

 

 

BØRNEVURDERING 

Nedenstående er skrevet med udgangspunkt i de interviews af henholdsvis børn og forældrebestyrelse som 
er foretaget som et led i det pædagogiske tilsyn i Børnehuset Tømmerup Haveby. 

Vores definition på et børnefællesskab er en gruppe af børn, som er fælles om en aktivitet, leg eller 
pædagogisk rutine. For at noget er et børnefællesskab ligger det implicit, at alle børn skal opleve at være en 
del af fællesskabet, blive respekteret og lyttet til. 

Vi skelner mellem to former for børnefællesskaber. Det planlagte børnefællesskab, hvor det pædagogiske 
personale på forhånd har sammensat børnegruppen, planlagt aktiviteten og har et mål med denne – og det 
spontane børnefællesskab, som opstår i situationen uden en planlagt aktivitet. 

Det planlagte børnefællesskab: 

Det planlagte børnefællesskab tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets behov. Alderen på børnene er 
ofte en vigtig betragtning, særligt i vuggestuen, da forskellen på børnenes kompetencer kan være stor. 
Planlagte børnefællesskaber bliver sammensat ud fra hvor det enkelte barn befinder sig henne i zonen for 
nærmeste udvikling. Dette betyder, at hvis aktiviteten er motorisk stimulering vil børnefællesskabet være 
sammensat ud fra hvor det enkelte barn befinder sig motorisk og med fokus på, hvad næste skridt for 
barnets udvikling vil være. Vi vil have børn med i børnefællesskabet som befinder sig forskellige steder i 
zonen for nærmeste udvikling, således at børnene kan spejle sig i hinanden og hjælpe hinanden på vej. Vi 
har fokus på, at sociale relationer kan etableres eller styrkes med hjælp fra de planlagte børnefællesskaber. 

Det spontane børnefællesskab: 

Det spontane børnefællesskab opstår typisk når et barn giver interesse for en leg og ønsker at andre 
deltager. Dette kan eksempelvis være, hvis et barn gerne ville lege i købmanden. I de spontane 
børnefællesskaber er der mulighed for at udforske nye sammensætninger, eksempelvis ved at tage 
udgangspunkt i køn eller interesser. Det enkelte barns ønsker i forhold til egne børnefællesskaber kan 
komme i spil og rette opmærksomheden på fremtidige sociale relationer. Der er fokus på barnets behov i 
nuet. 
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Arbejdspunkter:  

• Ingen arbejdspunkter 

Udviklingspunkter: 

• Udvikle metoder og arbejde mere systematisk med inddragelse af børnestemmen. 

• Inddragelse af børneperspektivet ved planlægning af pædagogiske aktiviteter. 

MEDARBEJDER INTERVIEW  

Arbejdspunkter:  

• Ingen 

Udviklingspunkter: 

• Det er ikke alle der har mobiler. Det gør det vanskeligt at læse eller udarbejde opslag på 

AULA.  

• Tættere samarbejde i forhold til forældre, for at sikre bedst mulig ressourceudnyttelse. 

• Få læreplanen på et personalemøde igen (Været på pause grundet Corona). 

• Medarbejderne kunne godt tænke sig at bruge børneinterview som en metode ved 

evaluering. 

 

FORVALTNINGENS KOMMENTAR   

Ved tilsynet i Tømmerup Haveby, fik jeg som det første øje på et børnehus som igennem årene er 
blevet mere åbent og imødekommende i sit udtryk. Det fælles opholdsrum er fleksibelt indrettet, så 
der kan foregå mange forskellige aktiviteter. Der er god stemning i huset, og forældre og børn 
bliver taget godt imod, når de afleverer deres børn. 

De fysiske rammer er udnyttet lidt forskelligt, og det er min vurdering at børnehaven lykkes godt i 
deres læringsmiljø. Den fysiske indretning i vuggestuen fremstår mindre tydelig, og sparsomt med 
legetøj. På begge stuer fylder højbordene meget, på forholdsvist få kvadratmeter. 

Når fokus rettes på det relationelle arbejde, så scorer medarbejderne højt. Der er generelt stor 
opmærksomhed rettet på børnene, der udvises nærhed, omsorg og interesse for børnene. Der er 
desuden en god sproglig opmærksomhed.   

Det er min vurdering, at der er god trivsel hos både børn og medarbejdere. Ledelsen sikrer at 
børnehuset drives professionelt, hvor der arbejdes systematisk med udvikling af diverse 
pædagogiske tiltag, og hvor det er tydeligt at medarbejdere kan se værdien af et tæt 
forældresamarbejde. 

Børnehuset drives med stor faglighed af både medarbejdere og ledelsen. 
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Tilsynet er udført af:  

• Lise Kaalund (Pædagogisk konsulent) 

 

Tilsynet afsluttet den: 

• 11-01-2022 

Næste tilsyns periode:  

• Januar 2023 – som bliver et opfølgende tilsyn  



 

6 
 

 


