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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 samlelet rapport, på 
baggrund af de undersøgte temaer. 

Opgørelsesskema fra KIDS  

Fysiske omgivelse generelt (højest mulige score 110)  

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: BH: 98 vug: 73 

Fysiske omgivelser indendørs (højeste mulige score 60) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: BH: 50 vug: 35 

Fysiske omgivelser udendørs (højeste mulige score 50) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: BH: 48 vug:43 

Relationer (højeste mulige score 105) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: BH: 71 Vug:82 

Leg og Aktivitet (højeste mulige score 135) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: BH:104 Vug: 95 

Samlet score ved tilsynet (højeste mulige score 350) 

Dagtilbuddet fik samlet ved tilsynet: BH: 273 Vug:255 

 

 

Arbejdspunkter:  

 Vuggestueafdelingen skal arbejde med, hvordan de kan skabe et pædagogisk læringsmiljø. 

Et læringsmiljø hvor børnene oplever en tydelighed i de fysiske rammer, en tydelighed hvor 

børnene kan se hvilke legemuligheder de har til rådighed, samt hvordan de selv kan tilgå 

legetøjet. 

 Begge afdelinger bør arbejde med at sætte et særligt fokus på hvordan de sikre en tæt 

relation mellem barn voksen, samt hvordan man sikrer at børnene oplever at være en del af 

et fællesskab og have en god ven.   

FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING 

Udviklingspunkter: 

 Bestyrelsen giver i deres besvarelse dette bud på hvad medarbejderne kunne være mere 

nysgerrige på: 
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De må gerne være mere nysgerrig på, at børn har forskellig behov (suttebehov, privat 

toiletbesøg) og identitet, som gerne skal understøttes og anerkendes (fx hvis en dreng vil 

gå i kjole) – altid i dialog med forældrene. ….. 

 

Måske kan bestyrelse og medarbejderne sammen drøfte, hvordan man kan arbejde med 

ovenstående.  

BØRNEVURDERING 

Udviklingspunkter: 

 Medarbejderne kan med fordel sætte fokus på, hvordan de sikrer at både vuggestue og 

børnehavebørn oplever medbestemmelse og indflydelse på deres hverdag i børnehuset. 

MEDARBEJDER INTERVIEW  

Arbejdspunkter:  

Børnehaveafdelingen skal have et særligt fokus på hvordan de sikre at, medarbejderne ikke oplever at stå 
alene med ansvaret ude på de funktionsopdelte rum/læringsmiljøer der er lavet i den nye struktur. Derudover 
skal de drøfte hvordan de sikrer, at der ikke er børn som går rundt på de forskellige stuer uden nogen sinde 
at finde ro og fordybelse.   

Udviklingspunkter: 

Vuggestuen kan med fordel udvikle en handleplan for hvordan de sikrer, at den nye struktur de har lavet, 
forsat kommer til at fungere i både et voksne og børneperspektiv  

 

FORVALTNINGENS KOMMENTAR   

På tilsynsdagen oplevede begge konsulenter at der var en overordnede god og fin stemning i 
huset og der var aktiviteter flere steder. Man mødte ikke grædende børn eller børn i konflikt med 
hinanden.  

I vuggestuen var samværet mellem børn og voksne præget af en imødekommenhed og man 
oplevede flere voksne i børnehøjde omkring leg og dialog. Fx blev de børn, der blev afleveret i 
vuggestuen imens observationerne pågik, mødt af meget imødekommende medarbejdere, som gik 
i børnehøjde og signalerede at det var dejligt at se børnene. 

Nogle af de voksne faciliterede forskellige legezoner og understøttede de lege, der blev sat i gang, 
med dukker, legoklodser, legekøkken, motoriklege mm. Det var dog tydeligt, at der ligger et 
arbejde i vuggestuen omkring de fysiske læringsmiljøer, med fokus på tydelighed i forhold til hvad 
man kan lege hvor og skabe rum i rummet. 
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Man er i vuggestuen begyndt med en struktur, der skal skabe mere samarbejde på tværs af de tre 
vuggestuegrupper, hvor man laver forskellige aktiviteter på tværs. Dette så man ikke i funktion på 
observationsdagen, men beskrives af personalet, som en virkelig forbedring af samarbejdet på 
tværs af stuerne, hvilket er med til at højne kvaliteten i det pædagogiske arbejde. 

I fællesrummet var der en betydelig gennemgang af voksne der gik fra det ene til det andet, 
samtidig med at nogle børn legede og andre børn som blev afleveret. Dette kan have betydning for 
kvaliteten at det læringsmiljø man ønsker at etablere.  

Begge afdelinger har valgt at fastholde at forældrene ikke kommer langt ind i institutionen, da man 
oplever det skaber større ro i afleveringerne. Denne fastholdelse er interessant i forhold til hvad 
den giver af fordele og udfordringer i forældresamarbejdet i huset. Det er forvaltningens anbefaling, 
at man løbende drøfter denne struktur, med både bestyrelse og forældregruppe.   

I børnehaven møder man ligeledes en imødekommenhed fra medarbejderne, når man gik rundt. I 
børnehaven har man siden august 2021 lavet en hel ny struktur, hvor man arbejder med 
funktionsopdelte rum. Her er fællesrum og køkken inddraget som specifikke læringsrum, hvilket 
udvider antallet af rum, børnene kan fordele sig i, og dermed også variationen af hvilke 
læringsmiljøer, der kan tilbydes. Den funktionsopdelte struktur tilbyder mange forskellige 
læringsmiljøer til børnehavebørnene. 

Alle rum var åbne og børnene kunne gå til og fra de forskellige rum. Man oplevede mange børn i 
god leg alle steder og der var ikke situationer, hvor der var mange børn samlet på et sted. Flere af 
medarbejdere var i fordybelse med de børn, som havde lyst til deltagelse 

Rummene var ikke præget af larm, men man fornemmede en stor grad af trafik mellem rummene 
af børn og voksne. Det så ud som om, at nogle af børnene havde svært ved at finde fordybelse/ro i 
dette hvilket gjorde, at de var længe om at komme i gang med en leg eller aktivitet.  

Den nye struktur i børnehaven er et spændende tiltag og der arbejdes konstruktivt med de 
udfordringer, der altid vil opstå, når man laver ny struktur. Medarbejdere og ledelse er meget 
opmærksomme på, de forskellige faldgruber der kan opstå. Både i forhold til, at sikre alle børns 
deltagelse og understøttelse af den vigtige barn- voksen relation.  

Derudover er der fokus at få skabt et refleksionsrum og arbejdsfællesskab i en struktur, hvor man 
som medarbejder, skal arbejde meget selvstændigt med en mindre gruppe børn over lange 
perioder på dagen.  

Børnehuset Brønderslev Allé har siden sidste tilsyn fået en ny leder. Leder og medarbejdere har i 
det forgangene år både formået at håndtere de corona restriktionerne der blev pålagt 
dagtilbuddene at arbejde ud fra, samt udvikle deres pædagogiske praksis. Forvaltningen ser frem 
til at følge arbejdet med den nye struktur og gejst man fornemmer er i huset.     

 

Tilsynet er udført af:  

 Pædagogiske konsulenter Maud Nielsen og Katrine Hellsten  

Tilsynet afsluttet den: 

 4-11-2021 

Næste opfølgende tilsyn vil være i 2022  
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