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OPFØLGENDE TILSYN 2021 

Dette opfølgende tilsyn indeholder en statusbeskrivelse fra lederen. I denne status skal lederen redegøre for, 
hvordan man i dagtilbuddet har arbejdet med de arbejdspunkter og udviklingspunkter, der blev besluttet ved 
sidste tilsyn. 

Tilsynet afsluttes med en vurdering og forvaltnings kommentar  

 

Institutionsnavn: Børnehuset Stavlundvej 

 

 

Leders navn: Dorte Hegnsborg Bruun 

 

 
 
 
 
 
 
 

Statusbeskrivelse og personalesituationen: 
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Siden sidste tilsyn har personalesituationen været stabil. Der er d. 1/12- 21 blevet ansat en pædagog i 
vuggestueafdelingen, hvor stillingen havde været ledig igennem længere tid. I perioden har det ikke været 
muligt at få ansat en pædagog til den ledige stilling i børnehaveafdelingen. Stillingen har været slået op en 
hel del gange, men vi må konstatere at pædagogmanglen i landet, desværre også har ramt os. Vi har derfor 
valgt at bruge vores rigtig dygtige vikarer i stillingen, da de i forvejen har kendskab til børnene og er tilknyttet 
huset. 

I løbet af det sidste år har vi udarbejdet og arbejdet med vores læreplan. Processen omkring dette arbejde 
har være præget af, at vi i 2020/21 har ændret nogle af vores arbejdsrutiner og vi har fået andre erfaringer, 
bl.a. grundet Covid- 19. Derudover har vi også arbejdet med hvordan vi bedst muligt kan fordele personalets 
ressourcer, således at de følger børnenes behov. Det har derfor medført at nogle medarbejdere har flyttet 
stue, men hele tiden med det fokus, at vi ”flytter” os alt efter hvad der skaber de bedste muligheder for 
fagligudvikling af personale, samt for at vi bedst muligt understøtter børnenes udvikling og ligeledes hvad der 
er det bedste for børnegrupperne.  

Vi har grundet covid-19 arbejdet med inddeling af børn i faste og mindre grupper baseret på stueopdeling. 
Dette har givet nogle andre muligheder ift. de pædagogiske aktiviteter. Vi kan dog konstatere, at det sociale 
bånd til resten af børnegrupperne og de andre voksne også skal være et fokuspunkt, når vi ikke længere er 
begrænset i vores pædagogiske handlemuligheder. De meget adskilte grupper har været med til at vi 
prøvede at vende det hele lidt på hovedet, for vi kunne se at specielt ”storegruppen”, som er en gruppe på 
tværs af stuerne, ville miste den samhørighed og den sociale dimension det er, når man er sammen og gør 
sig klar til den næste overgang i livet. Så da det blev meldt ud fra kommunen/regeringen at vi endnu engang 
skulle arbejde i faste grupper, valgte vi, at den ene faste gruppe skulle være en ”storegruppe” og at resten af 
børnehavebørnene skulle være i en anden gruppe. Dette var muligt at fastholde indtil det første store hold 
børn skulle begynde på SFO og vi gik tilbage til stueopdeling i den traditionelle forstand. I vores evaluering af 
opdelingen, kunne vi konstatere, at ”storegruppen” fik den samhørighed og den sociale ”parathed”, som det 
krævede at gå videre til det næste i livet. 

Alternativ tænkning og naturen har været en stor del af det år der er gået. Mange aktiviteter og pædagogiske 
processer er blevet flyttet udenfor. 
Natur og Science blev en større del af vores hverdag, da vi havde stort fokus på bl.a. dyr og at bruge de ting 
vi fandt i naturen eller på legepladsen til at lege med. 
Naturskolen og skoven har vi i højere grad brugt til leg og læring – motorik, sprog, nysgerrighed, kreativ m.m. 
I perioden April/Maj 20 havde vi naturskolens indianerhus som en del af vores faste grupperum hvor 
børnene blev afl. om morgenen og hentet igen om eftermiddagen af deres forældre. Vi har holdt fast i det 
gode samarbejde med naturskolen og har i år både passet mus fra naturskolen og været med til at udruge 
kyllinger i institutionen. 
Naturen har givet os særlige science oplevelser hvor vi har fået mulighed for at prøve nogle helt særlige ting 
af. Bl.a. mødte vi skovridderen som havde nedlagt et dådyr, hvor vi senere fik det afskårede hoved bragt til 
institutionen. Dette var børnene med til at konservere bl.a. via kogning.   

I det sidste år har vi haft stort fokus på at være inddelt i mindre grupper. Her har vi arbejdet med at inddele 
stuerne i små læringsrum som skaber gode og meningsfulde læringsmiljøer for børnene. 
Vi har bibeholdt de små rum i rummene, da det har skabt mere ro og plads til nærvær og fordybelse, både i 
de vokseninitierede lege og i børnenes egne lege. 

Vi justerer og evaluerer løbende på alle tiltag i huset. Dette gør vi bl.a. via SMTTE-modeller og 
aktionslæring. 
Eksempelvis oplevede vi meget uro når vuggestuen skulle i garderoben og have tøj på. 
Vi igangsatte en aktionslæring hvor vi observerede hvad der skete i garderoben og hvorfor: 
”Begge stuer er færdige med morgenhaps på samme tid og derfor trækker alle ud i garderoben på 
nogenlunde samme tid. Dette skaber en del konflikter. Grunden til vi gør det, er at det tager lang tid at få en 
stue i tøjet og vi skal nå ud og ind inden vi skal spise” 
Vi besluttede efter at have evalueret på den kaotiske situation at prioritere anderledes. At i stedet for at 
garderoben ”bare” skulle overstås, så skulle det være et læringsrum med plads til samtale og med fokus på 
selvhjulpenhed og det at hjælpe hinanden.  
Nu må der max være 4 børn fra hver stue i garderoben på samme tid. Allerede fra dag 1 af kunne vi se en 
stor forskel. 
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Ligeledes har børnehaven set på hvordan en ”samling” kan blive en del af et godt læringsmiljø. Der er lavet 
en SMTTE og her har man fundet ud af hvad der giver mening for børnene og hvad børnene kan/skal have 
ud af at man holder ”samling”. 
 
I forhold til Covid 19 situationen og de medfølgende retningslinjer har vi tænkt meget kreativt i forhold til at vi 
skulle være ude, så meget som muligt. Vi har bl.a. fået hængt insekt tavler op på legepladserne, så vi kan gå 
på opdagelse efter dyr og se hvilke vi har fundet ved at sammenligne dem med tavlerne. 

Vores daværende studerende valgte at lave en opgave hvor hun undersøgelse omkring 
afleveringssituationer før Covid 19 og under Covid 19.  
I stedet for at forældrene kom helt ind på stuen og afleverede børnene, skulle børnene nu afleveres ved 
døren ind til stuen. Denne mindre ændring var forældrene meget begejstrede for. I undersøgelsen svarede 
de at de oplevede at det var nemmere at aflevere deres børn på denne måde. Og at der var knapt så meget 
uro under afleveringerne og at børnene havde nemmere ved at få sagt farvel. 
Vi har drøftet forældrenes svar i huset og så vidt muligt vil vi holde fast ved det. 

Vi har oplevet, at det kan være svært at have den tætte kontakt til forældre og det er noget som vi arbejder 
på og med. Men trods de udfordringer der har været, synes vi at der her hos os er et godt samarbejde med 
en rigtig god og engageret forældregruppe, som har været både forstående og opbakkende. 
Vores forældrebestyrelse, har vi holde regelmæssige møder med på Teams. De har bl.a. bidraget med at 
være bindeled til de forældre som vi ikke har set så meget og med input til alle de opgave vi som institution 
er stødt på. 
 
I den periode hvor vi var lukket helt ned, arbejdede medarbejderne hjemme. Alt det pædagogiske personale 
var pålagt at sætte sig ind i det pædagogiske grundlag og alle læreplanstemaerne. 
Alle fik udleveret det materiale som EVA har udarbejdet. 
 
Vi har afhold pædagogiske dage, hvor de faglige fyrtårne og ledelsen planlagde indholdet. På dagene blev 
der arbejdet i grupper på tværs af både uddannede og ikke uddannede og på tværs af huset.  
Alle var forpligtiget til at bidrage til alle læreplanspunkter, samt at holde oplæg for hinanden i plenum. Dette 
har været med til at sikre at alle har samme indfaldsvinkel og ejerskab af læreplanen og arbejdet med den. 
Efterfølgende er dette samlet sammen til den nuværende læreplan. 

Arbejdspunkter: Der var ingen  

Udviklingspunkter:  

- Der arbejdes på indretningen og æstetik i hele huset, indretningen vil tage udgangspunkt i 
børneperspektivet 

- Der indarbejdes metoder som gør at alle børn får den opmærksom 
-  Vi skal tydeligøre vores sprogmiljøer via indretning og dokumentation 

Siden tilsynet er der blevet arbejdet med Børnehusets fysiske indretning. Der er taget udgangspunkt i 
vores arbejde med læreplanen og der er blevet evalueret og ændret, således at indretningen på stuerne  
hele tiden kan ændres efter børnenes behov. Vi skaber rammer der understøtter det gode børneliv og 
hvor der er plads til at være barn. Der er taget udgangspunkt i barnets perspektiv, hvor der hele tiden 
bliver observeret og evalueret på børnenes leg og fællesskaber. Og ud fra det justerer vi de fysiske 
rammer, således at vi skaber mest optimale læringsrum og givet plads og ro til fordybelse og plads til 
legefællesskaber. 

Vi har arbejdet på at institutionen skal være mere æstetisk og at indretningen skal afspejle børnenes 
interesser. Dvs. at vi har optimeret vores indretning og har foretaget indkøbt som kunne hjælpe med 
dette og hele huset er blevet malet indvendigt. 

Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: Der er ingen   
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

Det opfølgende tilsyn er afholdt 28-maj 2021 af pædagogisk konsulent Katrine Hellsten  

Det er en fornøjelse at opleve, hvordan at Børnehuset Stavlund har arbejdet med udviklingen af deres 
pædagogiske praksis det forgangene år.  

Når konsulenten har været på besøg i Børnehuset, til dialog og sparrings møder har der altid være været en 
god stemning i huset og en faglig opmærksomhed på trivsel. 

På trods af, at der har været nedlukning og corona restriktioner, har Børnehuset formået at udvikle på deres 
praksis og arbejde med de udviklingspunkter der blev valgt ved sidste tilsyn 

Børnehuset skal have særlig ros for, at have arbejdet systematisk med SMTTE modellen i forhold til at 
analyserer deres læringsmiljø og praksis. Men de skal også have ros for arbejdet med Natur og Science og 
samarbejdet med natur skolen 

At ledelse og forældrebestyrelse har haft et tæt samarbejde igennem corona perioden ses som en styrkelse i 
forhold til at sikre et stærkt bindeled mellem den øvrige forældregruppe og det fremtidige arbejde i 
Børnehuset 

Der er ved dette opfølgende tilsyn, ikke fundet grundlag for at iværksætte et skærpet tilsyn. Næste tilsyn vil 
være i 2022  

Forvaltningen ser frem til at følge udviklingen i Børnehuset fremover, særligt hvordan huset fortsat vil arbejde 
med deres læringsmiljø, samt fokus på, at blive et fælles hus med sociale aktiviteter på tværs af stuer og 
afdelinger når corona restriktionerne ophører.   
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