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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 samlet rapport, på 
baggrund af de undersøgte temaer. 

Forvaltnings opsamling vedr.  KIDS observationer  

Der er fokus på de æstetiske rammer og det pædagogiske læringsmiljø. Når man kommer rundt i huset, kan 
man se, at der er gjort klar til, at børnene kan blive inspireret til gode lege. Der er små hyggelige ”legeøer,” 
hvor man som barn både kan sidde selv eller med andre. Der er sat fokus på det sproglige læringsmiljø via 
billeder og bøger i børnehøjde. Der er ingen tvivl om, at vuggestuen mestrer det pædagogiske arbejde med 
det æstetiske læringsmiljø til fulde.      

Når man er i huset, fornemmer man at de voksne har en rolig ageren og stemmeføring i deres 
kommunikation over for både børn og forældre.  

I en vuggestue er måltidet ofte noget der fylder i løbet af en dag. En pædagog fortalte, at grundet covid-19 
regler, har børnenes muligheder for selv at hælde op m.m. været begrænset, men at de glæder sig til, at det 
snart ændrer sig.  

På den ene stue, havde de en kuffert, med små ting der illustrerede forskellige sange. Kufferten blev sendt 
rundt mellem børnene mens de spiste en formiddagsmad. Det anbefales, at man i vuggestuen overvejer om 
ikke sange med fagter burde foregå på et andet tidspunkt, end under et pædagogisk måltid.          

De voksne var ofte på gulvet og deltog i lege med børnene. På legepladsen, eller haven, som vuggestuen 
insisterer på at kalde den, var en gruppe børn gået ud for at lege. På et tidspunkt var der en lille dreng som 
stod og gravede uden foran legehuset. Pædagogen fik på en fin og empatisk måde, guidet drengen hen til 
sandkassen. Hun fortalte ham, at det ikke var stedet at grave, men om de ikke sammen skulle gå hen og 
tage nettet af sandkassen. Kort efter var de i gang med at grave i sandkassen og to andre børn kom med og 
deltog i legen.  

På baggrund af de observationer, der blev fortaget ved tilsynet, er der ingen tvivl om, at vuggestuen 
Kastrupvej er et trygt og godt pædagogisk tilbud for de børn som går der. 

 

Udviklingspunkter: 

Det anbefales at vuggestuen på et tidspunkt drøfter, hvilke fordele og ulemper der er ved den måde der 
arbejdes med det pædagogiske måltid, set ud fra et børneperspektiv   
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FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING 

Opsamling på bestyrelsens drøftelser i forbindelse vedr. det tilsendte spørgeskema 

Forældrebestyrelsen giver udtryk for, at de oplever, at der er en god kvalitet i vuggestuen. De oplever, at 
medarbejderne er gode til at bruge nærmiljøet og fremhæver særligt de årstidsbestemte aktiviteter der laves 
i vuggestuen som noget positivt. 

Forældrebestyrelsen fortæller, at pga. covid-19, har det været svært at få talt med de øvrige forældre. De 
fortæller endvidere, at de til tider oplever uro og støj når de afleverer og henter deres børn.  

Generelt oplever bestyrelsen at medarbejderne er gode til at gå i dialog med forældrene vedr. deres barns 
trivsel og udvikling. Men også de små daglige beskeder, om hvordan det er gået i løbet af dagen, er 
personalet gode til at få fortalt.  

      

Arbejdspunkter:  

Bestyrelse og medarbejdere bør sammen drøfte, hvad der kan ligge til grund for den uro de oplever når de 
henter og bringer. Er uroen eksempelvis opstået fordi, at forældrene kun har begrænset adgang rundt i 
huset, eller er det andre forældre i samspil med deres børn der skaber uroen. Sidst men ikke mindst, drøfte, 
om det er en generel oplevelse hos forældrene, eller er det kun blandt forældrerepræsentanterne i 
bestyrelsen.  

 

 

BØRNEVURDERING 

Opsamling på børneinterview  

Medarbejderne beskriver, at det var lidt svært at få udført interviewene, ud fra den ramme de havde valgt. 
Børnene havde svært ved at koncentrere sig, da metoden der var valgt, var ny. Pædagogen valgte at følge 
børnenes spor, da de gav udtryk for, at de hellere ville læse en bog.     

Udviklingspunkter: 

Vuggestuen bør drøfte, hvordan de kan videreudvikle på deres måde at lave børneinterview, da dette kan 
være med til at give dem et indblik i, hvilke tanker og perspektiver børnene har, og dermed også sikre, at 
børnene får medbestemmelse på vuggestuens hverdag   
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MEDARBEJDER INTERVIEW  

Opsamling på medarbejder interview 

Medarbejderne oplever, at de generelt har et godt samarbejde i huset, men at det selvfølgelig har været lidt 
anderledes under corona. De fortæller, at de er gode til at hjælpe hinanden og er meget fleksible, fx hvis der 
skal laves om i mødetider.  

Der er en oplevelse af, at de har et godt kendskab til hinandens kompetencer og har en fælles tilgang til 
hvordan man skal arbejde. Der er stor fokus på hvordan man byder nyansatte velkommen i huset, de har 
bl.a. udarbejdet en guide til nye ansatte ift. hvordan der arbejdes i vuggestuen   

Den tidligere leder gik på pension 1 oktober 2021. Siden da har det været souschefen der har haft 
ledelsesansvaret. Medarbejderne oplever, at dette er gået rigtig godt, og at souschefen har været god til at 
inddrage dem i hvad der sker. 15. februar starter der en ny leder, alle glæder sig til dette. Der er et ønske 
om, at den nye leder også kan komme ud og deltage i praksis en gang imellem, og bidrage med faglig 
sparring ift. det pædagogiske arbejde og de evt. børnesager der med tiden kunne opstå.         

Udviklingspunkter: 

Medarbejderne peger selv på, at når covid- 19 situationen ændrer sig, vi de gerne bliver bedre til at lave 
pædagogiske aktiviteter på tværs af etagererne. De giver også udtryk for, at de gerne vil blive bedre til at 
arbejde med noget systematisk evaluering, men at det er svært at finde tiden til det i hverdagen.  

 

FORVALTNINGENS KOMMENTAR   

Vuggestuen Kastrupvej er en lille vuggestue, med mange muligheder. Der er kræset for detaljerne, selvom 
huset er gammelt og på nogle punkter upraktisk ift. at være en vuggestue. Medarbejderne formår på 
fornemmeste vis at få skabt små læringsmiljøer for børnene rundt omkring i huset. 

Medarbejderne er åbne og imødekommende overfor dem som kommer i huset. Man fornemmer, at de alle 
har et ønske om at gøre sig umage i forhold til både at skabe et godt børnemiljø for børnene, men også et 
godt arbejdsmiljø for medarbejderne.  

Vuggestuen har i det omfang det har været muligt, arbejdet videre med de udviklingspunkter der var ved 
sidste tilsyn.    

Medarbejderne giver udtryk for, at de altid er klar på at videreudvikle deres pædagogiske praksis. Det bliver 
derfor også spændende at følge, hvordan den nye leder og medarbejderne sammen kan udforske, hvordan 
de kan udvikle deres praksis i arbejdet med udmøntningen af den pædagogiske læreplan.   

    

Tilsynet er udført 24-1-2022 af: Katrine Hellsten pædagogisk konsulent  

Det opfølgende tilsyn vil blive udført i 2023 

 

  



5 


