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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: 69 Vg: 66 

Fysiske omgivelser indendørs (højeste mulige score 60) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: Bh: 37 Vg: 28 

Fysiske omgivelser udendørs (højeste mulige score 50) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: Bh: 32 Vg: 38 

Relationer (højeste mulige score 105) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: Bh: 70 Vg: 79 

Leg og Aktivitet (højeste mulige score 135) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: Bh: 71 Vg: 90 

Samlet score ved tilsynet (højeste mulige score 350) 

Dagtilbuddet fik samlet ved tilsynet: Bh.: 210 Vg: 235 

 

Arbejdspunkter:  

 Læringsmiljøer 

Udviklingspunkter: 

 Medarbejdere i leg med børn 

 Sproglig opmærksomhed 
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FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING 

Arbejdspunkter:  

 Legepladsen har brug for et stort løft 

 Fokus på inklusionsopgaven 

Udviklingspunkter: 

 Arbejde med læreplanen 

 

BØRNEVURDERING 

Arbejdspunkter:  

 Ingen arbejdspunkter 

Udviklingspunkter: 

 Hvilke aktiviteter bliver børnene tilbudt af personalet? 

 Fokus på det der sker i børnefællesskaberne 

MEDARBEJDER INTERVIEW  

Arbejdspunkter:  

 Færdiggørelse af den styrkede læreplan 

Udviklingspunkter: 

 Samarbejde på tværs af afdelinger 

 Tid til forberedelse 

 Samarbejde med forvaltningen 

 Tydeligere information fra ledelsen 
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FORVALTNINGENS KOMMENTAR   

Observationerne på tilsynsdagen var helt overordnet fine. Der er altid forskel på, hvordan 
medarbejderne går til opgaven, og på hvilken måde de lykkes med det, og sådan var det også i 
Tømmergrunden. 

Modtagelsen af børnene var rigtig god både i vuggestue og i børnehave. Der var god respons fra 
børnene, og dem der havde lidt sværere ved af blive afleveret, blev der taget godt hånd om af 
personalerne.  

Der var en fin fordeling af medarbejderne, dog kunne det have været endnu bedre, hvis 
uderummet var blevet inddraget i de pædagogiske aktiviteter. Aktiviteterne i vuggestuen havde en 
god alsidighed, mens de i børnehaven mest var centreret omkring det kreative. Det har naturligvis 
en betydning for, om alle børn kan finde tilbud der passer til dem. 

Der var ret stor forskel på, hvordan stuerne præsenterede sig i de to afdelinger. I børnehaven var 
specielt den ene stue rigtig fint indrettet, det var tydeligt, at der i den seneste tid er blevet arbejdet 
målrettet med læringsmiljøerne og hvordan stuen skal præsentere sig. I vuggestuen var der helt 
klart mangler i forhold til at præsentere gode og inviterende læringsmiljøer. Det bliver en opgave i 
den kommende tid. 

Forældrebestyrelsen peger på et dagtilbud der er rigtig godt på vej. Der er kommet nye 
pædagogiske kræfter til, hvilket kan mærkes på den kvalitet der er i Tømmergrunden. Der er en 
rigtig fin kontakt mellem personale og forældre og der bliver iværksat en række nye og gode 
initiativer. Det har især været i perioden efter sommerferien, der har været mere gang i aktiviteter 
og projekter, det sætter forældrebestyrelsen pris på. 

Der er kommet et større fokus på overgangen fra vuggestue til børnehave, helt konkret i form af en 
overleveringssamtale. 

Forældrebestyrelsen peger også på, at de synes der skal mere fokus på de børn der har det svært. 
Det er ikke tydeligt hvilke intentioner der er med de indsatser og hvilke tiltag der bliver sat i værk. 

Der er også brug for at få arbejdet med den styrkede læreplan. Der er brug for eksempler der 
tydeliggør, hvorfor praksis er som den er og hvad den fremmer i børnenes udvikling. Her er der 
brug for langt større synlighed for forældregruppen. 

Der er brug for en større opkvalificering af legepladserne, specielt børnehavens. 

Personaleinterviewet peger på et dagtilbud der kommer fra en svær tid. Der er ny leder og der er 
nye tanker og ideer om, hvordan der skal arbejdes. Der skal i fremtiden et langt større fokus på, at 
Tømmergrunden bliver et fælles hus. De er så småt begyndt på at arbejde mere sammen på 
tværs, men det har været svært i coronatiden.  

Personalet synes de er i en svær periode, hvor de mangler tid til at gå mere i dybden med de 
vigtige pædagogiske snakke. Der er brug for at blive enige om, hvilken retning de skal i og de 
mangler fælles fodslag i forhold til, hvilke holdninger der skal være til pædagogik og indsatser.  

Personalet synes de har en ledelse der er dygtig og de gør sig umage. De er bekymrede for, om 
deres leder får den hjælp hun har brug for, de kan se hun har mange opgaver og de virker som et 
stort pres for hende. Personalet kunne godt tænke sig, at der kom en større 
forvaltningsunderstøttelse. Det betyder, at personalet sidder tilbage med en fornemmelse af, at der 
ikke altid er styr på de opgaver der er i Tømmergrunden. Personalet synes der er brug for en 
tydeligere kommunikation fra ledelsen, eksempelvis om mindre ændringer i strukturen.  
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Leder er rigtig god og sikker i kommunikationen med forældrene og hun er også rigtig dygtig til at 
oversætte pædagogiske tanker til forældrene. 

Personalet fortæller, at de synes forældresamarbejdet efterhånden, fungerer rigtig godt igen. Der 
var en god stemning på det sidste forældremøde, og der var rigtig mange der havde lyst til at gå 
ind i bestyrelsesarbejdet.   

Personalet fortæller, at der er et godt stykke vej til de er i mål med deres læreplansarbejde. De ved 
de bruger læreplanstankerne i deres praksis, men det skriftlige halter. De synes der mangler tid til 
at få det gjort. 

Der er blevet foretaget et grundigt børneinterview, hvor der er kommet mange udsagn der kan 
arbejdes med i den kommende tid. Personalet har arbejdet seriøst med et analysearbejde af det 
interview der har været foretaget. 

 Børneinterviewet har ført til en række refleksioner i personalegruppen. Det står tydeligt frem, at 
børnene helt overordnet er glade for deres børnehave. De er gode til at fortælle om deres hverdag 
og de kan nemt blive meget konkrete i forhold til lege, aktiviteter og relationer.  

Børnene er måske kritiske på personalet når det drejer sig om, hvilke aktiviteter der tidbydes. Det 
vil de blive klogere på, ved at spørge ind til, hvad børnene egentlig tænker. 

Der er blevet arbejdet meget med de energier der er i børnefællesskaberne, det vil altid både være 
i positiv og negativ retning. Der er blevet arbejdet meget med hvordan børnene kan være med til at 
forhold sig til konflikter, og hvordan personalet kan være med til at understøtte. Det vil der også i 
fremtiden være behov for at have fokus på. 

Personalet vil fremadrettet have fokus på de pædagogiske læringsmiljøer, hvordan de kan udvikles 
og i hvilken retning. 

 

 

 

Tilsynet er udført af:  

 Arne Høgsvig, Pædagogisk konsulent 

 

Tilsynet afsluttet den: 

 14. januar 2022 

Næste tilsyns periode:  Forår 2023 
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