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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.   
  



 

2 
 

 

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: 88 vug: 89  

Fysiske omgivelser indendørs (højeste mulige score 60) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: bh: 40 vug: 43 

Fysiske omgivelser udendørs (højeste mulige score 50) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: bh: 48 vug: 46 

Relationer (højeste mulige score 105) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: bh: 84 vug : 88 

Leg og Aktivitet (højeste mulige score 135) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: bh: 111 vug: 112 

Samlet score ved tilsynet (højeste mulige score 350) 

Dagtilbuddet fik samlet ved tilsynet: bh:283 vug: 289 

 

 

Arbejdspunkter:  

 Børnehuset bør fortsat arbejde med at istandsætte de indvendige rammer, og videre 

udvikle på at få skabt små læringsmiljøer med rum for fordybelse  

 

 Udviklingspunkter: 

I forbindelse med Børnehusets igangværende proces omkring udviklingen af en fælles 

pædagogik og læreplan, anbefales det, at der sættes et særligt fokus på det nære relations 

arbejdet mellem barn og voksen. 
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FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING 

Arbejdspunkter:  

 Bestyrelsen har givet udtryk for, at Børnehuset fremadrettet måske skulle sætte fokus på 

deres kommunikation og formidling omkring, hvorfor dagligdagens aktiviteter er planlagt og 

struktureret som de er.   

 

Bestyrelse og medarbejdere kan med fordel sammen sætte et fokus på dette emne. 

Eksempelvis kan bestyrelses bruges som sparrings partner i forhold til skriftlige skrivelser, 

hvor de kan fortælle om, hvordan det kan forstås/tolkes ud fra et forældreperspektiv.  

 

Et andet eksempel kunne være, at bestyrelsen skrev et indlæg i en velkomstfolder, hvor de 

fortalte nye forældre om, hvad man som forældre skal være opmærksom på når ens barn 

starter i institution 

Udviklingspunkter: 

 Ledelsen kan evt. rette henvendelse til teknisk forvaltning i forhold til at undersøge om det 

er muligt at lave et køkken så der kunne være madordning i børnehaven   

BØRNEVURDERING 

Udviklingspunkter: 

 I arbejdet med læreplanen, kan medarbejderne med fordel være nysgerrige på, hvordan de 

kan sikre, at børnene får en større oplevelse af medbestemmelse. 

 Man bør afprøve at lave børneinterview i vuggestuen, så deres tanker og ideer også bliver 

inddraget i planlægningen   
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FORVALTNINGENS KOMMENTAR   

Børnehuset skriver i deres tilsynsbesvarelse, at de to bygninger er et par ældre damer, i både 
indretning og udseende, men at man er i gang med at gøre dem mere tidssvarede, dog med en 
respekt for de tanker og detaljer der er. Når man kommer i husene, kan man godt fornemme, at 
dette arbejde er i gang. Det er bl.a. en fornøjelse at se, at man i begge huse har beholdt lave 
borde, hvor børnene kan spise og lege ved.  

Man fornemmer, at der begge steder er blevet arbejdet med forskellige projekter og børnenes ting 
er blevet hængt op, så alle kan se det fine arbejde. 

Der er ingen tvivl om, at ude arealerne begge steder emmer af muligheder for at fordybe sig i 
samvær og pædagogiske aktiviteter børn og voksne imellem.  

Den dag hvor konsulenten var på besøg var der allerede fra morgenstunden opsat lege og 
aktiviteter i børnehaven som børnene kunne vælge og lege med alene eller sammen med den 
voksne der var ved aktiviteten, dette til trods for, at der var nogle medarbejdere væk denne dag. 
Men strukturen gav en fin ro på legepladsen. 

I vuggestuen gik de på legepladsen efter at have spist formiddags mad, på legepladsen var de 
voksne fordelt rundt omkring. En voksen var fx i gang med at køre rundt med en dukke vogn 
sammen med to børn.  

Konsulenten har i 2020 deltaget i sparringsmøder med både leder, Trio og hele personalegruppen. 
Hver gang har oplevelsen været, at alle er opsatte og motiveret for at udvikle den pædagogiske 
praksis og forene vuggestuen og børnehaven til et fælles børnehus.     

Samlet indtryk af Børnehuset er, at institutionen er i udvikling og trivsel, og klar til at arbejde videre 
med de nye mål der er blevet opstillet ved dette tilsyn.  

Der er siden sidste pædagogiske tilsyn kommet et nyt ledelsesteam, der har skulle finde et fælles 
stå sted, i den udviklingsproces der er igangsat i børnehuset. Det fornemmes, at de sammen med 
medarbejderne nok med tiden skal komme i mål med deres drømme og visioner for Børnehuset 
Englandsvej/Tårnby Torv. 

 

Tilsynet er udført af:  

 Katrine Hellsten Pædagogisk konsulent 

 

Tilsynet afsluttet den: 15-6-2021 

 

Næste tilsyns periode: Der vil være et opfølgende tilsyn i 2022  
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