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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 26 

 

 

Leders navn: Karina Stanley Svensson. 
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Statusbeskrivelse og personalesituationen:  

De sidste par år har vi målrettet arbejdet med at skriftliggøre og udmønte den styrkede læreplan i praksis. 

Ligeså arbejdet med pædagogiske læringsmiljøer, hvor vi har fokuseret på pædagogens interaktion mellem 

barn/voksen samt redskaber til at styrke barnets medbestemmelse og udgangspunk i børneperspektivet. 

Rammesætning af disse pædagogiske situationer og øjeblikke, som er afgørende for kvaliteten i samværet 

mellem børn og voksne. I børnehuset har vi altid fokus på kvaliteten af vores arbejde. Ud fra Tårnby 

kommunes sprogstrategi har vi arbejdet med fokus på sproget i alle hverdagslivets samspil samt voksen 

initierede aktiviteter, som vi kalder sprog i garderoben, sprog og frokost, sprog og bevægelse, sprog og natur 

osv. 

Grundlæggende arbejder vi med dokumentation og evaluering som en integreret del af vores praksis. Den 

tilbagevendende refleksion og evaluering der gør at ny viden og tiltag fremadrettet kan anvendes i ny praksis 

og dermed øge fagligheden. Af evaluerings redskaber har vi bl.a. i personalegruppen anvendt:” redskabet til 

selvevaluering” samt redskaber fra Tårnby kommunes sprogstrategi. Dette for at blive endnu klogere på 

kvaliteten af vores arbejde. Hvornår er kvaliteten god og hvornår er der plads til forbedringer. Hele tiden er 

udgangspunktet, via evalueringen at blive klogere på egen praksis og dermed skabe de bedste betingelser 

for børnenes trivsel-læring-udvikling og dannelse. Løbende arbejder vi med dokumentation (ofte med 

billeder, video læringsfortællinger og læringsforløb) der indgår, som en del af evalueringen. 

Ud fra evalueringen i året 2021 gav den følgende justeringer og ændringer. 

Vi har: 

 Fokus på at skabe større deltagelsesmuligheder for alle i kolonihaven. Større fokus på at 

bruge børnehusets kolonihave området til andre forskellige læringsmål. 

 Udarbejdet redskaber til de to legepladser ”næring” via vokseninitierede ide kasser som 

børnene kan avende som inspiration i den børneinitierede leg. 

 Lavet et miljø i alrummet hvor der er inspiration til ”sprog og bevægelse ”ligeså i 

vuggestuens gamle krybberum. 

 Påtænker ligeså at lave en væg ”sprog og natur”. Ligeså til inspiration for børnene.  

Kolonihaven: Ved observationer har vi erfaret, at der på de etablerede legepladser ikke altid var de 

optimale rammer for skabelsen af små gruppedannelser, små læringsrum med vokseninitierede aktiviteter 

som næring til den børneinitierede leg. Rum med plads til fordybelse og koncentration. Ud fra dette har vi 

etableret vores kolonihave. Et supplement læringsmiljø til de andre to etablerede legepladser.  

Kolonihavehuset er fyldt med indkøbt og børnenes eget medbragte loppefund. Selvfølgelig er 

amagerhylden at finde deriblandt. Hængekøje, læringstavler, krible krable kasser og et hyggeligt hvidt 

stakit danner rammer om ”kolonihaven”. Kolonihaven er i aktivitet forår, sommer og efterår hvor solen 

stadigvæk skinner ind ad vinduerne og varmer, så man stadigvæk kan sidde og læse en hyggelig historie. 

Julemåneden med hundrede af lys og nisser, er flyttet ind. Børnenes spor bliver fulgt til opdigtning af 

diverse små juleeventyr. Fantasien får virkelig gødning til alle disse juleoplevelser. Kolonihaven altid et 

hyggeligt udflugtssted/ læringsrum. 

Ved kolonihaven oplever vi helt klart en ramme, hvor der var plads til fordybelsen i små grupper. Trivslen 

og læringen er i højsæde ud fra det enkelte barn. Vi oplever at naturen giver det enkelte barn endnu mere 

plads og større rum og dermed endnu større deltagelsesmuligheder. Gode værdifule relationer opstår. 

Sproget/dialogerne bliver styrket gennem læringen af dyr, krible krable projekt og planter. Børnene får en 

stor succesoplevelse når de spiselige planter bliver anvendt, som et let måltid for alle børn, ved 

børnehavens bålhytte. (arbejdet fra jord til bord.) Ved at spørge ind til børnene får vi informationer som, ”vi 

har vores helt eget hus”. Det er hyggeligt, det er som om at vi er meget langt væk”. Vi oplever helt klart at 

børnene kan tage deres gode oplevelser med tilbage til vores store børnehus. Desuden koblingen mellem 
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hjem og børnehus, at bidrage med noget til kolonihaven, planter, blomster loppe ting. Virker til, at børnene 

får et større ejerskab.  

For at udvide børnenes deltagelsesmuligheder og medbestemmelse i kolonihaven og de to etablerede 

legepladser, har vi etableret masser af forskellige aktivitets kasser. 

Kasserne indeholder bl.a. forskellige lege med fokus på sprog og bevægelse, vendespil fra husets 

kolonihave, sommerfugle skal findes, sanglege osv. Voksen initierede aktiviteter som børnene kan tage 

med til de børneinitierede lege. 

I børnehusets fysiske læringsrum indenfor, har vi etableret et sprog og bevægelses rum i både 

vuggestuen og børnehaven. Indenfor vil der ligeså været et fokus på hele tiden at gøre læringsmiljøerne 

tydeligere og mere brugbare. Skabe de bedste betingelser for at gøre børnene nysgerrige, motiveret, 

inspireret, for derigennem at skabe de bedste betingelser for at få at børnene tilegner sig den største 

læring.   

Coronaen: 

Kom i foråret 2020. De nye retningslinjer og arbejdsrutiner, har gjort at vi på noget anderledes vis har 

arbejdet med de i forvejen besluttede tiltag/fokus. Der måtte vi i endnu højere grad organiserer vores 

struktur og arbejdsgange. Dette i endnu mindre gruppesammenhænge. Vi er blevet endnu mere 

opmærksomme på opdelingen i små grupper, da vi ser at læringsudbyttet er blevet meget optimalt. I 

børnehaven er støjniveauet generelt blevet meget lavere og børnene er blevet bedre til at fordybe og 

koncentrerer sig. Dette specielt i den børneinitierede leg. Ligeledes at børnene er blevet mere selvhjulpne. 

Ved coronaen skulle børnehavens børn i langt højere grad selv klare praktiske gøremål om morgenen 

samt eftermiddagen såsom tøjet, lægge madkasser, vanddunk og frugt på plads i køleskabet osv. 

Børnehuset har nu 25 år på bagen. Dette jubilæum blev fejret med et hyggeligt fest/arrangement i 

børnehusets gård.  

25 år giver på alle leder og kanter et hvis slid. Derfor har vi gennem en årrække udskiftet og forbedret 

diverse inventar. I 2021 blev børnehavens garderober udskiftet og I 2022 vil det være vuggestuens. Vi har 

hele tiden fokus på at skabe de bedste fysiske rammer og muligheder for børnene i børnehuset. 

Bestyrelsen: Vi har et yderst konstruktiv og målrettet samarbejde med børnehusets bestyrelse, der støtter 

op omkring børnehusets hverdagsliv på alle leder og kanter. På bestyrelsesmøderne har vi bl.a. drøftet 

den styrkede læreplan, omsat til praksis i hverdagslivet, forældreinddragelse, forældresamarbejdet samt 

Børnehuset som læringsmiljø. 

Personalesituationen: En veletableret personalegruppe, hvor mange har været i huset i rigtig mange år. 

Inden for de sidst par år er der to personaler der er stoppet grundet pension og flytning. Der har vi fået 

ansat forholdsvise nyuddannet pædagoger. Så vi glædes over at alle stillingerne er i hus. 
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Arbejdspunkter: Ingen. 

 

 

Udviklingspunkter:  

 Trods corona, få lidt mere legetøj på hylderne i barnets respektive gruppe. 

 Dilemma-tydeligere læringsmiljøer i en corona tid, hvor meget er pakket væk grundet 

sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

 

 

 

Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: 

 

  



 

5 
 

FORVALTNINGSKOMMENTAR 

 

Det er svært ikke at blive super begejstret over børnehuset Nordmarksvej 26, og ikke mindst det store hjerte 

som børnehusets leder driver stedet med. Her er der uden tvivl skabt et miljø, hvor der i den grad er tænkt i 

børnehøjde. Man bliver næsten draget tilbage til egen barndom, og får lyst til at være en del af de legende 

universer/læringsmiljøer som huset skaber for børnene.  

Børnehuset er igennem mange år lykkes med at skabe stærke børnefællesskaber og gode læringsmiljøer, 

og det gør de bl.a. fordi at personalegruppen løbende reflektere over egen praksis. Det er flot, systematisk 

og gendigt arbejde.  

 

V/Lise Kaalund 

Næste tilsyn: Januar 2023  
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