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OPFØLGENDE TILSYN 2021 

Dette opfølgende tilsyn indeholder en status beskrivelse 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 Nordmarksvej 22 – 24 

 

 

Leders navn: Rikke Gaard 

 

 
 
 
 
 
 
 

Statusbeskrivelse og personalesituationen: 
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I august 2019 havde vi pædagogisk tilsyn, hvor der blev peget på 3 områder, udviklingspunkter, hvor vi i 
Børnehuset kunne arbejde med at styrke den pædagogiske kvalitet. 

Disse 3 områder er: ”Modtagelse og overgange”, ”Relationer i leg og aktivitet” samt udvikling af ”børns socio 
- emotionelle kompetencer”.  

I det følgende afsnit vil vi beskrive hvordan vi har arbejdet med disse områder.  

Modtagelse og overgange 

Børnefællesskaber: 

Børnene i vuggestuen og børnehaven indgår i et socialt fællesskab med andre børn og voksne, 
hvorigennem det enkelte barn udvikler sig og lærer. Børnene og de voksne har en afgørende betydning for 
hvilke erfaringer det enkelte barn gør sig med hensyn til at være en del af børnefællesskaberne. Derfor har vi 
en skærpet opmærksomhed på de rammer og muligheder vi skaber for at børnene kan danne gode 
erfaringer med små og store børnefællesskaber bl.a. igennem stuens planlægning, opdeling af børn i mindre 
grupper samt forskellige legegrupper/fokusgrupper. 

Barnets første møde med vuggestuelivet er oftest det første møde med andre børn, andre voksne og 
anderledes fællesskaber. Barnet og dets forældre er ikke længere kun en del af et familiefællesskab, men 
skal også til at indgå i nye fællesskaber med andre børn og andre voksne; pædagoger og forældre, og 
barnet skal forholde sig til to livsverdener – hjemmet og vuggestuen. 

Det er vores store pædagogiske opgave at hjælpe og støtte barnet og familien til en rolig, imødekommende 
og indbydende opstart, hvor der er mulighed for at skabe nye relationer og venskaber samt en god 
tilknytning til nye voksne og børn. 

Vi skal hjælpe barnet med at skabe sammenhænge og inddrage forældrene i et gensidigt samarbejde, så vi i 
fællesskab kan skabe trygge rammer, hvor barnet trives, dannes, udvikler sig og lærer. 

Vi har med udgangspunkt i ovenstående udviklet på vores praksis omkring modtagelse og overgange og 
udarbejdet en plan for hvordan vi på Nordmarksvej 22-24 modtager børn og deres forældre når de begynder 
i vuggestue/børnehave samt for den interne (og eventuelle eksterne) overgang mellem vuggestue og 
børnehaven. 

Den første tid. 

Når et barn får plads i vores Børnehus bliver forældrene kontaktet af den primære voksen som vil tage i mod 
familien. Der aftales en dato for et besøg/rundvisning og en introducerende samtale.  

Til samtalen bliver der talt om barnets rytme og vaner, søvn, måltider, udvikling, trivsel m.m. Derudover bliver 
der fortalt om husets pædagogiske grundlag, værdier, ” Det sunde frokostmåltid”, forældrebestyrelsen m.m.  

På baggrund af den viden vi får til samtalen bliver der i samarbejde med forældrene planlagt hvordan 
opstarten/modtagelsen skal foregå de næste par uger. 

Stuen og den primære voksne etablerer inden start en ”venskabsgruppe” af børn, der skal være med til at 
tage imod det nye barn. Der planlægges desuden, hvor resten af børnegruppen skal være, så det ikke bliver 
for overvældende for det nye barn. Stuens børn bliver også fortalt at der skal begynde et nyt barn, som de 
skal hjælpe, så barnet kan blive glad for sin vuggestue/børnehave, sine nye venner og nye voksne. 

 

 

 

Den voksnes rolle: 

Det vigtigste for den voksne der tager i mod barnets er at der bliver dannet en god relation til det nye barn g 
dets forældre. Det er den primære voksne der hjælper barnet med at danne relationer til de andre børn og 
får skabt nogle trygge, spændende og interessante fysiske rammer for baren med udgangspunkt i barnets 
behov og interesser. 
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Den interne overgang mellem vuggestue og børnehave 

Når et vuggestuebarn skal begynde i vores børnehave besøger barnets nye primærvoksen fra børnehaven 
vuggestuebarnet og begynder at skabe en relation til barnet. 

På barnets kommende børnehavestue etableres der en venskabsgruppe med 4 – 5 børn, som kommer på 
besøg i vuggestuen og som tager imod vuggestuebarnet når det kommer på besøg i børnehaven inden 
opstart. 

Forældrene bliver inviteret til en overgangssamtale med barnets primærvoksen fra vuggestuen og 
børnehaven, hvor der overleveres omkring barnets nuværende trivsel og udvikling og der tales om hvad det 
betyder for barnet at det skal begynde i børnehave. Tårnby Kommunes overleveringsskema er 
omdrejningspunkt for samtalen samt eventuelle sprogscreeninger eller TRAS. 

Alle nye børn er velkomne til at medbringe en personlig ting; klud, legetøj, bamse mm. hjemmefra i 
opstarten/modtagelsen. Vi mener det kan være med til at skabe en god og positiv sammenhæng mellem 
vuggestue/børnehave og hjemmet. 

Relation i leg og aktivitet 

Vores mål for børnehuset er at få skabt en legekultur blandt børn og voksne, som er sjov, kreativ, fantasifuld 
og som giver alle børn en følelse og oplevelse af at være en del af et ligeværdigt fællesskab. 

Legen har en værdi i sig selv. Børn leger fordi det er sjovt, det er lystbetonet. De leger ikke for at lære, men 
lærer for at lege. Gennem leg udvikler børnene mange forskellige kompetencer, som betyder at de kan 
udvikle deres forestillingsevne, fantasi samt deres evner til at danne relationer og venskaber og dermed 
kunne indgå i fællesskaber.  

I børnehuset har vi en pædagogisk opmærksomhed på legen. Vi ved at børn udvikler sig gennem leg og at 
legekompetencer ikke opstår af sig selv. Vi understøtter og guider børnene i deres leg, både de 
børneinitierede og de vokseninitierede lege. Vi mener at legen er vigtig for børnenes livsværdi og vi arbejder 
aktivt med at skabe en sjov og fantasifuld legekultur i børnehuset. 

Denne faglige viden og pædagogiske forståelse for børns leg og dens betydning for deres udvikling og 
læring, danner grobund for den måde vi organiserer leg og aktiviteter i hverdagen sammen med børnene, i 
formidling af legens betydning for børnenes udvikling til forældrene og i skabelse af en bevidsthed og 
opmærksomhed omkring de voksnes roller og positioner i legene samt samværet og relationerne heri med 
børnene. 

Leg og aktivitet i hverdagens pædagogiske praksis. 

I hverdagens pædagogiske praksis, skaber vi gode, inspirerende legemiljøer for børnene.  

Om morgenen når stuerne åbner bliver der etableret forskellige legestationer, som kan inspirere børnene til 
leg og aktivitet med hinanden. 

På stuerne etableres der små legezoner gennem forskellige fysiske rum og rammer i selve rummet, så 
legemiljøerne bliver fleksible. 

Der etableres også legegrupper med mindre grupper af børn, hvor legen kan være mere struktureret og 
have forskellige fokusområder og hvor den voksne er aktivt deltagende og sørger for at inddrage børnenes 
egne ideer og initiativer i legen. F.eks. har vi en legegruppe i børnehaven for både de mindre og lidt større 
to-sprogede børn der mødes på tværs af stuerne et par gange om ugen, hvor de gennem leg og aktivitet 
med de to voksne får stimuleret og udviklet deres danske sprog og ordforråd. 

I middagsstunden når børnehavebørnene er på legepladsen bliver der iværksat forskellige lege med 
børnene; fangelege, gemmelege, sanglege, m.m. I vuggestuen har vi fokus på, at de børn der er vågne i 
middagsstunden har et inspirerende legemiljø, hvor de kan udforske og stimulere deres sanser med en fast 
lege-voksen der skaber en tryg ramme om legen.  Vi justerer dermed på legene så de er tilsvarende barnets 
og børnegruppens udviklingsniveau. 

De voksens roller og positioner i børns leg 
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Gennem vores faglige drøftelser og faglige refleksioner om ”leg og aktivitet” har vi udvidet vores bevidsthed 
og er blevet mere opmærksomme om vores, de voksnes, roller og positioner og betydningen heraf i forhold 
til udvikling af børnenes lege og legekompetencer.  

Vi skal både kunne være igangsættende, deltagende, afventende og iagttagende i legen med børnene. Vi 
skal kunne lide at lege med børnene og vejlede og guide. Vi samtaler med børnene om deres lege og 
hjælper dem med at definere rammer og regler for legene. For de mindre vuggestuebørn støtter og guider vi 
ved at sætte ord på legene. Vi udviser empati og hjælper børnene med at tydeliggøre deres følelser, når de 
opstår i deres lege og giver instrumenter, materialer og genstande som kan understøtte og udvikle børnenes 
lege. Vi skaber de fysiske rum og rammer for børnenes lege og hjælper dem med at indgå i 
legefællesskaberne med de andre børn samt kunne indtage børnenes perspektiver i legene. 

På forældremøder og til forældresamtaler bliver barnets leg, og betydningen heraf, inddraget i samtalen, 
som eksempler på hvordan barnet trives og udvikler sig på alle parametre. 

Børnenes socio - emotionelle udvikling. 

Det sidste område hvor vi i Børnehuset skulle arbejde med at højne den pædagogiske kvalitet var inden for 
”Børns socio - emotionelle udvikling”.   

Tidligere på året i 2019 havde vi haft en trivselsundersøgelse, hvor personalet gav udtryk for, at en af de 
psykiske belastninger i det pædagogiske arbejde, er den følelsesmæssige belastning som forekommer, når 
der arbejdes med børn der kan have en problemskabende adfærd. Det var derfor et stort ønske blandt 
medarbejderne at få supervision til, hvordan de kan håndtere denne følelsesmæssige belastning på en 
professionel måde. 

Problemstillingerne blev drøftet i ledelsestemaet og med TRIO, hvor vi kunne se nogle mulige 
sammenhænge mellem udviklingen af den enkelte medarbejders egne strategier, udviklingen af fælles 
pædagogiske metoder i arbejdet med børns socio-emotionelle udvikling samt skabelsen af et fælles 
barnesyn. 

Vi besluttede at iværksætte et innovations pilotprojekt, med en ekstern konsulent, omhandlende udvikling af 
metoder der både kan anvendes i vores arbejde med det psykiske arbejdsmiljø og i vores arbejde med 
børns socio - emotionelle udvikling samt i arbejdet med børn i udsatte positioner. 

Projektforløbet: 

Vores projekt har forløbet fra marts 2020 – november 2020. Vi har planer om at fortsætte ind i 2021.  

Hver enkelt medarbejder har fået individuel supervision af konsulenten i begyndelsen af forløbet og også i 
udgangen af forløbet. Igennem denne individuelle supervision, blev der indkredset nogle fælles 
pædagogiske problemstillinger som konsulenten har hjulpet med at sætte i en teoretisk og metodisk brugbar 
ramme for personalegruppen. 

Formålet med projektet er, at den enkelte medarbejder får udviklet egne strategier i forhold til håndteringen 
af den følelsesmæssige belastning i forbindelse med børnenes ”problemskabende adfærd” samt at vi får 
udviklet en fælles teoretisk begrebsforståelse - et fælles sprog - i vores arbejde med udviklingen af børnenes 
socio - emotionelle kompetencer. Alt sammen med henblik på at skabe et fælles pædagogisk barnesyn som 
retningsgivende for vores pædagogiske arbejde med børnene – særligt med fokus på børn i udsatte 
positioner. 

 

Der blev afholdt en pædagogisk kompetencedag i juni 2020, hvor personalegruppen blev introduceret til teori 
og begreber om tilknytning og mentaliseringsevne samt tre grundlæggende behov mennesket har brug for at 
blive ”fyldt op på”. De tre behov er at føle sig: ”Afholdt”, ”Kompetent” og ”Betydningsfuld” og er beskrevet 
nedenfor med tilhørende adfærd. 

 

 

Blå   Grøn  Rød 
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Betydningsfuld Kompetent  Afholdt 

(Selvfølelse)  (Selvtillid)  ( Selvværd) 

Vigtig  Dygtig  Vellidt 

Unik  Talentfuld  Behagelig at omgås 

Værdifuld  Mestre krav  Påskønnet 

 

Adfærden  Adfærden  Adfærden 

(Inklusion)  (Kontrol)  (Åbenhed) 

Fællesskab  Styring  Åben 

Deltagelse  Indflydelse  Personlig 

Opmærksomhed Autoritet  Kontaktfuld 

  Ansvarlighed  Tillid 

 

Med afsæt i denne teoretiske forståelse har vi talt om vigtigheden af, at børnene kan spejle sig i de voksne 
og i hinanden for derigennem at udvikle deres identitet og mentaliseringsevne. Børnene skal kunne mærke 
sig selv, indgå i forskellige fællesskaber og finde sig selv, prøve at forstå sine egne følelser; at mentalisere.  

Det er vigtigt når vi ser et barn der har en problemskabende adfærd, at vi voksne bliver nysgerrige på 
børnenes adfærd og stiller os selv og hinanden spørgsmålet:” Hvad er det barnet/børnene gerne vil fortælle 
os?” og ”Hvilket behov er ude at gå (hvilken farve)?”. Vi skal støtte børnene i deres oplevelser og møde dem 
i deres følelser og ikke kun handlingen, så de selv får mulighed for at fortælle om deres følelser og 
oplevelser som gjorde at de handlede i affekt eller lignende. 

Vi bruger begreberne i hverdagen når vi analyserer og evaluerer på vores praksis og reflekterer over 
hvordan vi kan støtte børnenes udvikling og trivsel bedst muligt. Vi benytter også det ”nye fælles sprog” og 
tilgang til arbejdet med børnenes socio - emotionelle udvikling som omdrejningspunkt til vores ”pædagogisk 
refleksionsforum”-grupper hver anden fredag, hvor tre faste grupper af personaler diskuterer og reflekterer 
over en praksisfortælling eller artikel i en rullende ”møde”-struktur. 

Samtlige medarbejdere er en del af disse refleksions fora, der foregår ca. 1 gang om måneden og dette er 
en måde hvorpå vi også fremover vil arbejde systematisk med refleksion af vores pædagogiske praksis. 

Refleksions forum 

Når der iværksættes et nyt initiativ, hvor man får ny faglig viden som skal omsættes i en pædagogisk praksis, 
er det vigtigt at der skabes et forum, hvor personalet får mulighed for at anvende den nye viden, reflektere 
og analysere den pædagogiske praksis på stuen og i Børnehuset sammen og på tværs ved brugen af de 
nye begreber. 

Derfor har vi igangsat ”pædagogisk refleksionsforum”, et forum, hvor pædagogerne og medhjælperne fra de 
forskellige stuer, mødes og reflekterer over en pædagogisk problemstilling, f.eks. et barn der bider. I denne 
faglige refleksion anvendes de teoretiske begreber til at analysere adfærden for at prøve at forstå hvad det 
er barnet med sin adfærd og handling fortæller det har brug for at ”blive fyldt op” på af de grundlæggende 
behov. Med andre ord: At ”mentalisere” ved at sætte sig ind i barnets perspektiv og følelsesverden, for 
derigennem at se og forstå hvordan vi voksne kan imødekomme barnets behov og tilrettelægge vores 
praksis så barnet f.eks. føler og oplever sig som værende ”værdifuld”, ” unik”, ”dygtig”, ”vellidt af andre” eller 
” påskønnet” mm. 

 

Børnesyn som retningsanvisende for det pædagogiske arbejde  
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Afrundingen på vores projektforløb har været at skabe et fælles syn på børn for Børnehuset Nordmarksvej 
22 – 24, som skal være kendetegnet for vores hus; retningsgivende og afspejles i vores pædagogiske 
praksis. 

Vores syn på børn er: 

Børn er unikke og har værdi i sig selv. Børn er legende, nysgerrige og fantasifulde. De er betydningsfulde, 
kompetente og afholdte. Børn er i nuet. 

 

 

Arbejdspunkter: 

Ingen  

 

Udviklingspunkter: 

Modtagelse og overgange 

Relationer i leg og aktivitet 

Udvikling af børns socio – emotionelle udvikling 

 

Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: ingen  
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

Virkeligt professionelt arbejde der er blevet iværksæt på Børnehuset Nordmarksvej 22-24. 

Huset har været igennem en proces, hvor der er arbejdet meget systematisk med udviklingspunkterne. Det 
er godt gået, især ledelsesgrebene har været godt understøttet, og har gjort det muligt for medarbejderne at 
udvikle ny praksis.  

Ledelsen er altid garant for at gribe de udviklingsmuligheder der opstår i hverdagslivet, og er i den grad med 
til at løfte hele vores område.  

Spændende at se hvor der kommer i støbeskeen næste gang vi kommer forbi :) 

Næste tilsyn: 02-12-2021  
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