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TILSYNSVEJLEDNING 

 

Tårnby kommunes tilsyn består af 7 dele: 

1. KIDS observationer som udføres af pædagogisk konsulent. – til vurdering og udvikling af kvaliteten i 
kommunens dagtilbud. 

2. Tilsynsbesvarelsen, som besvares af ledelse, fagligt fyrtårne, og børne- og forældrevurdering. 
3. Dialogmøde med ledelse og faglige fyrtårne, med fokus på udviklings- og arbejdspunkter. 

Institutionen kan i denne dialog selv pege på eventuelle udviklingspunkter.  
4. Tilbagemelding fra ledelse til medarbejdere der efterfølgende udarbejder en handleplan på baggrund 

af tilsynet og som skal sendes retur til konsulenten senest to måneder efter. 
5. Tilsyn samt handleplan præsenteres for forældrebestyrelse. 
6. De pædagogiske konsulenter vil 2 gange i løbet af året spørge ind til handleplanen enten via møde 

eller over teams, og sparre med ledelse om de justeringer der måtte være brug for.  
7. Ledelse, personale, og forældrebestyrelse arbejder i det følgende år med udviklings- og 

arbejdspunkter.  
 

Institutionens ledelse og faglige fyrtårne skal skriftligt udfylde tilsynsbesvarelsen og sende det retur til 
konsulenten, seneste syv dage før tilsynet.  

Når tilsynsbesvarelsen bliver udfyldt, er det vigtigt at være opmærksom på, at tilsynsbesvarelsen og KIDS-
delen bliver offentliggjort på Tårnby kommunes hjemmeside. 

Formålet med tilsynet er at føre kontrol med, at institutionen overholder gældende lovgivning, retningslinjer 
og vedtaget politisk serviceniveau. Endvidere har tilsynet til formål, at pege på udviklingsmuligheder og 
arbejdspunkter, som der skal arbejdes med lokalt i det følgende år.  

Et arbejdspunkt er alvorligt, 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 løfter fra god til 
fremragende kvalitet. Arbejds- og udviklingspunkterne 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. 

Observationerne vil altid være et øjebliksbillede og vi er opmærksomme på, at det ikke nødvendigvis er hele 
billedet af dagtilbuddets pædagogiske praksis. 
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SIDSTE TILSYN 

 

Punkter fra sidste tilsyn 

Arbejdspunkt: 

At få skabt en balance mellem de stigende krav, som personalet oplever i forældresamarbejdet og tiden til 
arbejdet med børnene. 

Udviklingspunkt: 

At få kigget på personalets muligheder for efteruddannelse. 

Hvordan er der blevet arbejdet med punkterne 

Arbejdspunkt: 

Der har gennem de sidste to år været dialog på bl.a. Personalemøde og afdelingsmøde omkring hvordan vi 
forbereder og strukturere forældresamtaler. Der er fra ledelsen sat fokus på, hvordan en kort 
forældresamtale, væk fra børnegruppen, ofte er tid givet godt ud i stedet for mange ofte afbrudte dialoger på 
stuen morgen eller eftermiddag hvor man også er sammen med børnene.  

Samtidig har vi gennem vejleder korpset haft fokus på hvordan vi arbejder med det enkelte barn i den større 
gruppe, således at indsatser for det enkelt barn bliver implementeret i pædagogikken for alle børnene. På 
denne måde opleves det ikke på samme måde som mange små opgaver oven i hinanden men en samlet 
pædagogisk indsats for hele stuen. 

Udviklingspunkt: 

Der har i 2020 været afholdt 1. hjælps kursus for alle medarbejdere på et personalemøde. Samtidig er der 
på MUS samtaler med den enkelte medarbejder, blevet talt om ønsker og muligheder for kursus og 
efteruddannelse.  
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TILSYNSBESVARELSE 

Tårnby kommunes politikker og strategier 

I kommunen er der forskellige politikker og strategier, som institutionen kan/skal benytte sig af i det daglige 
arbejde: 

Servicemål, Sciencestrategi, Sprogstrategi, Overgangsplan, Børne –unge politikken og stærke 
børnefællesskaber   

Servicemål: 

I 2021 har vi arbejdet med kommunens servicemål, ”alle skal have en ven” under de vilkår som corona har 
givet os. Vi har derfor også været nødt til, at pause venskabsstuer for at sikre sundhed og smitte kontrol i en 
tid med en pandemi. Vi har dog et ønske om at genoptage dette i løbet af 2022, da vi ser at venskabsstuer 
på tværs af afdelingerne er med til at lære de ældste børn at tage hensyn til de mindre børn og give plads til 
hinanden. Samtidig kan venskaber, som bliver brudt ved skiftet til børnehave stadig kan eksistere og styrkes 
igen, når kammeraten også rykker i børnehave.  

På stuerne, både i hverdags aktiviteter og i større planlægning, har personalet øje for at støtte op om de 
venskaber børnene selv får etableret. Samtidig sikre de, at alle bliver inviteret ind i venskaber som en 
ligeværdig part i diverse fællesskaber og bliver støttet i at skab relationer og venskaber. Fx etablering af 
spisegrupper, legegrupper, turgrupper og voksendeltagelse i børnenes lege. Personalet opfordrer også 
forældrene til at lave legeaftaler med de andre børn uden for institutionen.   

Sciencestrategi:  

I børnehuset er de pædagogiske læringsmiljøer og aktiviteter tilrettelagt således, at de understøtter og 
rammesætter læring for børnene, så de i deres hverdag oplever forskellige natur typer, organismer og 
teknologier.  

Personalet gør sig på diverse møder forskellige pædagogisk didaktiske overvejelser omkring hvordan 
projekter og aktiviteter understøtter børnegruppens før matematiske og naturvidenskabelige læring og 
udvikling. Her er der fokus på at vække deres nysgerrighed, interesse og mod til at være undersøgende.  

De pædagogiske læringsmiljøer er tilrettelagt således, at hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, 
børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger for science 
inddrages. 

Børnehuset deltager i kommunens science uge og har i 2021 valgt at gøre det til et længere varende projekt 
med fokus på miljø, genbrug og bæredygtighed. Her inddrages nærmiljøet og lokale kulturinstitutioner. 

Sprogstrategi: 

På stuerne i børnehuset har vi fokus på læringsmiljøer som understøtter børnenes sproglige og 
kommunikative udvikling. Dette både gennem barn/barn og voksen/barn relationer ved fx at have indrettet 
dukkekroge eller konstruktionshjørner der indbyder til rollelege, eller læse og hygge kroge hvor bøger med 
mange forskellige temaer er tilgængelige for børnene.  

I de mange pædagogiske rutiner gennem dagen har vi fokus på, at der skal være plads til dialog. Dialoger 
som tager udgangspunkt i det barnet kender og gennem turtagning og udvidelse af sproget støttes børnenes 
udvikling af ordforråd, sprogforståelse og kommunikative evner.  

Vi har en opmærksomhed omkring hvordan vi sammensætter børnene i mindre grupper ved fx spisning, hvor 
de voksne er opmærksomme på både det enkelte barn og gruppens behov i forhold til zonen for nærmeste 
udvikling. 

Ved behov benytter vi i hverdagen konkreter og billeder til at underbygge det talte og i vores arbejde med 
forskellige temaer benytter vi fokus ord. 
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Gennem kompetencecenter har vi en tæt dialog og samarbejde med tale/hører læreren og der er etableret 
sproggrupper i huset en i børnehaven og en i vuggestuen, nogen med fokus på udtale og andre med fokus 
på ordforråd og sprogforståelse, for de børn der har behov for lidt ekstra støtte.   

Arbejdet med at understøtte børnenes sproglige udvikling er en del af alle temaer og rutiner i børnehuset.  

Overgangsplaner: 

I børnehuset er det vigtigt for os, at alle overleveringer opleves professionelle, meningsfulde og trygge for 
forældrene. I alle overleveringer inddrages forældrenes perspektiv og der forventningsafstemmes i for at 
sikre så god forberedelse på skiftet som muligt.  

I vuggestuen inviteres forældrene på besøg med deres barn inden start. Her bliver der aftalt det kommende 
indkøringsforløb, men altid med plads til at justere for at sikre den bedst mulige indkøring for barnet. Når 
personalet har fået lært barnet bedre at kende inviteres forældrene til en trivselssamtale, hvor der er fokus 
på barnets trivsel, personlige og sociale forudsætninger og kompetencer og start i vuggestuen. 

Når barnet skal videre fra vuggestue til børnehave aftales der ca. 3 besøgsdage hvor barnet har et par timer 
i børnehaven på den stue de skal gå på, samtidig inviteres forældrene til en overleveringssamtale hvor en 
voksen fra barnet gamle stue og en fra den nye deltager. Vuggestuen udfylder et overleveringsskema 
omkring barnets udvikling på forskellige områder som gennemgås med forældrene. Formålet er at sikrer den 
bedst mulige start for barnet ved, at al relevant viden og erfaring overleveres, således at børnehaven kan 
fortsætte arbejdet med at understøtte barnets udvikling og sikre god trivsel.  

Når det er tid til at børnene skal fra børnehave til skole, afholdes der i løbet af efteråret en forældresamtale. 
Formålet med samtalen er at have en dialog med forældrene omkring barnets trivsel og udvikling, samt 
personlige og sociale forudsætninger og kompetencer. Det er også til denne samtale, at der bliver talt om 
skole parathed og evt. hvilke indsatser, som børnehave og hjem skal arbejde med i forhold til skolestart. 

Året op til at barnet skal starte skole, bliver de en del af storgruppen i børnehaven. Denne gruppe består af 
skolestarterne til det kommende skoleår og er på tværs af stuerne. Her arbejdes der med at gøre børnene 
parate til skolestart med udgangspunkt i forventningerne til børnene i skolen og det enkelte barns zone for 
nærmeste udvikling.  

Når børnene er i storgruppen, får de andre ansvarsopgaver end normalt, som hjælper med til at gøre dem 
mere selvstændige og skaber en sammenhæng i forhold til kravene de møder i børnehaveklassen. De skal 
fx selv gå hen med deres glas i opvaskemaskinen, pakke deres tasker inden de går afsted til Hytten, lytte 
efter fællesbeskeder, skrive bogstaver og andet. På gåturen over til/fra Hytten er det også en naturlig del at 
øve, hvordan man færdes i trafikken. Ved gradvist at mestre disse opgaver oplever børnene succes og får 
en tro på egne evner. I storgruppen er der også et samarbejde med skolerne i området. Dette samarbejde 
ses blandt andet ved en koordinering af sange og bøger således, at børnene fra forskellige institutioner vil 
kunne mødes i SFO/skole med en fælles oplevelse/erfaring som der kan bygges videre på. 

Et par mdr. inden SFO start som ligger fra 1/3 til 1/6 udfylder børnehaven et overleveringsskema, som 
gennemgåes og underskrives af forældrene. Dette skema danner udgangspunkt for overleveringen omkring 
det enkelte barn, som børnehaven har med SFO, igen for at sikre den bedst mulige start for barnet ved, at al 
relevant viden og erfaring overleveres. Således kan SFO og skole fortsætte arbejdet med at understøtte 
barnets udvikling og sikre god trivsel og læring.   

I børnehuset har vi en tradition for at arbejde med venskabsstuer, som vi dog har måtte pause under Covid-
19. Vi ønsker dog, når det igen er muligt at genoptage dette, da vi ser, at det at have haft sin ugentlige gang 
i børnehaven sikrer en tryggere overgang, når det lille barn skal fra vuggestuen til børnehaven. Samtidig 
skabes der en sammenhæng for børnehavebarnet, som stadig har en forbindelse til sin vuggestue. Vi ser 
det også som en mulighed for at støtte op, om de venskaber børnene har imellem sig, som man ellers ser 
brudt når børnene ikke længere har deres hverdag sammen. Det giver også børnehavebarnet mulighed for 
at skabe en sammenhæng mellem de erfaringer de tidligere har gjort sig og til de nye erfaringer de er ved at 
danne.  

Børnehuset modtager også børn som ikke har gået i vuggestueafdelingen og her har personalet ekstra stor 
fokus på, at disse børn hurtigt bliver en del af det ”venskabsbånd” der er afdelingerne imellem. 
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Børne –unge politikken og stærke børnefællesskaber:   

Som en del af arbejdet med stærke børnefællesskaber er der i alle institutioner blevet etableret 
kompetencecentre. Kompetencecenteret består af en gruppe fagpersoner så som pædagogisk vejleder, 
psykolog, talehørerlærer mm. som er tilknyttet dagtilbuddet. Teamet kommer 3-4 timer hver 4. uge, hvor der 
er mulighed for fælles at tilrettelægge planer for hvordan vi sikrer trivsel og udvikling bedst muligt hos det 
enkelte barn og børnegruppen. En stor del af arbejdet med stærke børnefællesskaber er inddragelse af 
forældrene og gerne så tidligt som muligt. På Irlandsvej er vi i teamet, ved at udforske hvilke muligheder det 
tværfaglige samarbejde giver os, og hvordan vi får justeret for at få det optimale ud af samarbejdet.    
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TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 

 

I kommunen er der forskellige tiltag og samarbejdsparter, som institutionen kan/skal benytte sig af i det 
daglige arbejde: 

• Pædagogiske konsulenter,  

• Legepatruljen,  

• Det Pædagogiske Vejlederkorps,  

• dialogmøder,  

• samarbejde med den forbyggende rådgiver og RoF,  

• kulturinstitutioner (Den Blå Planet, Naturskolen, Kastrupgårdsamlingen, Biblioteket osv.) 

 

Beskriv nedenfor hvordan I arbejder med dette. 

Vi har et tæt samarbejde med de pædagogiske konsulenter. Samarbejdet spænder bredt med alt fra 
sparring og vejledning i ledelsen, i forældresamarbejdet hvis der er noget særligt på spil og som i år, ved 
deltagelse i husets pædagogiske udviklingsdag for personalet, hvor der blev arbejdet med læringsmiljøer.  

Samarbejdet med Det Pædagogiske Vejlederkorps, Forebyggende rådgiver, RoF og dialogmøder, er som 
noget nyt i 2021 sammenlagt til kompetencecenter der kommer i børnehuset 1 dag hver 4. uge samt ved 
behov. Det er en ny måde at samarbejde på, og vi er pt. ved at udforske hvilke muligheder denne nye form 
giver. På kompetencecenteret har vi mulighed for at få sparring og vejledning, aftale observationer, 
netværksmøder med forældre og andre relevante fagpersoner omkring enkelte børn og børnegrupper, hvor 
vi oplever at det bøvler lidt. Det perspektiv, som fagpersonerne i kompetencecenteret bidrager med, giver os 
mulighed for at ændre på praksis i dagligdagen til glæde for alle børns trivsel og udvikling. 

De lokale kulturinstitutioner i Tårnby er noget vi benytter, når de sender os invitationer til børneaktiviteter 
eller kursus tilbud til personalet. Samtidig ser vi dem, som en del af vores netværk i forhold til planlægning af 
aktiviteter og oplevelser, der understøtter arbejdet med de forskellige temaer, som der er i børnehuset i løbet 
af året.  

Legepatruljen har i perioder haft hentet en gruppe børn, som af forskellige årsager, vurderes at have gavn af 
at blive støttet og udfordret ekstra i en mindre børnegruppe. Der er en voksen fra huset med som deltager i 
aktiviteterne således, at der skabes en sammenhæng mellem det der laves med legepatruljen og de 
aktiviteter som igangsættes i huset. Under corona pandemien har legepatruljen dog haft en børnegruppe 
med uden en voksen fra huset. På denne måde har de bidraget med pædagogiske aktiviteter til en mindre 
børnegruppe og samtidig hjulpet børnehuset med at kunne skabe mindre børnegrupper, i en tid hvor dette 
var et krav og en nødvendighed. Legepatruljen arrangerede i efteråret 2021 også et bamseløb for de ældste 
børnehave børn, som vi deltog i. Dette var en god oplevelse, som børnene stolte fortalte om efterfølgende.   



 

9 

 

DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE 
LÆREPLAN 

De næste spørgsmål omhandler hvordan I arbejder med den pædagogiske læreplan.   

 

Beskriv nedenfor hvordan I arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan i praksis. Giv eksempler på: 

 

• En del af arbejdet med temaerne i den nye styrkede læreplan er, at arbejdet skal gå på tværs af 
temaerne, så de 6 temaer tænkes ind i en helhed, og ikke som enkeltstående arbejdsopgaver og 
som læring gennem hele dagen. 
Giv konkrete eksempler på, hvordan man har kunne opleve dette, inden for de sidste tre måneder. 

I sommers havde vi temaet Krible Krable. Vi begyndte på dette i Maj måned, men temaet hang ved indtil slut 
august, da både børn, voksne og forældre oplevede stor interesse og nysgerrighed for at blive ved.  

Der blev dagen lang talt om de forskellige krible krable dyr som vi fandt på vores egen legeplads, i den lille 
skov og derhjemme. Samtidig fandt vi i vuggestuen, i forhold til at støtte børnenes sprogudvikling, rim og 
remser frem med krible krable dyr, som vi stadig har oppe og hænge på stuerne, da vi ser, at det giver 
børnene gensynsglæde og bliver brugt til at starte samtaler omkring.  

Vi havde også Lærke fra naturskolen ude for at vise os hvordan man kan lave kartoffelfælder, faldfælder og 
insekthoteller til børnene. Her blev hele vuggestuens legeplads inddraget og dermed blev der skabt nye 
læringsmiljøer, som vi ikke før fik udnyttet på samme måde. Fx er der blevet hængt billeder af krible krable 
dyr op på skuret, så vi kan kigge på dem og sammenligne med de dyr vi har fundet. Vi kan også tælle 
antallet af dyr, deres ben eller tale om, hvilke dyr der flyver og hvilke der kravler på jorden.  

I børnehaven holdt de samling hver dag inden frokost. Her blev der sunget sange om Krible Krable dyr fx lille 
Peter edderkop og Mariehønen Evigglad. De gik også på små ture ud af huset i lokal miljøet og fandt steder 
med skov hvor der blev ledt efter dyr. Børnene havde medbragt et glas hjemmefra som blev brugt til at samle 
dyrene i.  På legepladsen og i den lille skov blev der også sat fælder op, som børnene løbende tjekkede for 
dyr. Nogen gange blev børnene delt op i grupper med fokus på at skabe nye relationer og øve samarbejde 
og turtagning, andre gange var fokus i stedet på krop og bevægelse. 

Der var generelt en rigtig stor interesse for krible krable projektet og børnene har haft en stor nysgerrighed 
omkring det og har også taget det med hjem, hvor samtalerne omkring emnet har forsat. Der blev lavet 
forskellige kreative projekter med fokus på fantasi og finmotorik fx malede vi på sten og udstillede dette på 
vores legeplads, så forældrene trods corona restriktioner kunne følge med.  

Tilbagemeldingen fra forældrene har været, at der også er blevet talt meget om dyr derhjemme og at 
træstammer og andet er blevet vendt i haven for at kigge efter bænkebidere.   

    

• Hvordan kommer arbejdet i forhold til forældresamarbejdet til udtryk i hverdagen. Giv konkrete 
eksempler på, hvordan man har kunnet opleve dette, inden for de sidste tre måneder.  

 
I hverdagen gør vi meget ud af at tale med forældrene om deres barns dag når de henter dem. Samtidig 
kommunikerer vi gennem Aula, hvor vi fortæller om hvad der er sket på stuen, så de har mulighed for at tale 
med deres barn om dette derhjemme. Når vi arbejder med temaer inddrager vi forældrene med små 
projekter fx ved temaet bæredygtighed, hvor forældrene har taget skrald med i børnehaven og der er blevet 
bygget skralderobotter og talt om skraldesortering.  
I vuggestuen havde børnene glas med, som vi har malet på og lavet til lanterner – planen var at invitere til 
lanternefest, men dette er desværre aflyst grundet Covid-19.   
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• Hvordan kommer arbejdet i forhold til børn i udsatte positioner til udtryk i hverdagen. Giv konkrete 
eksempler på, hvordan man har kunnet opleve dette, inden for de sidste tre måneder.  

 

På mange stuer i børnehuset er der udarbejdet forskellige handleplaner på enkelte børn. På disse stuer 
arbejder det pædagogiske personale på, at inddrage barnet, som er i en udsat position, så godt som muligt i 
børnegruppen. Der bliver fx lavet tiltag med konkreter til at understøtte barnets forståelse og sproglige 
udvikling, dette er synligt for hele børnegruppen og er derved noget, som alle kan få gavn af.    

 

• Beskriv hvordan I sikrer at jeres pædagogiske læreplan bliver et dynamisk arbejdsredskab og 
løbende evalueret og justeret. 

 

Det er vores plan, at vi på P-møder sætter tid af til løbende at tage et læreplanstema op for at diskutere om 
det skrevne skal revideres, tale om konkrete eksempler og sikre, at alle ved hvordan vi arbejder med det 
konkrete tema.  
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KIDS 

I Tårnby Kommune har vi valgt, at KIDS indgår i det pædagogiske tilsyn. KIDS er et redskab til at vurdere 
den pædagogiske kvalitet i daginstitutioner, med henblik på efterfølgende at kunne udvikle og forbedre de 
omgivelser, der udgør børnenes betingelser for læring og udvikling. 

KIDS er udviklet så man kan være nysgerrig på kvaliteten af forskellige områder og børnenes muligheder for 
udvikling på specifikke områder. Det indeholder en vurdering af kvaliteten ift.: De fysiske omgivelser, 
relationer, lege- og aktivitetsmuligheder.  

Nedenfor skal I kort beskrive, hvordan I arbejder med ovenstående. 

  

De fysiske omgivelser 

I 2021 har vores fokuspunkt i børnehuset været læringsmiljøer. Vi har derfor været nysgerrige på hvilke 
læringsmiljøer vi allerede har og hvordan vi kunne optimere disse. Samtidig har vi med udgangspunkt i de 
forskellige børnegrupper i huset kigget på hvilke nye læringsmiljøer vi så mening i at etablere. 

Med udgangspunkt i dette og vores overvejelser og tanker fra vores kompetenceudviklingsdag, har hver stue 
præsenteret deres tanker og ønsker, som de derefter har fået penge til at indkøbe. Vi har haft fokus på at 
stuerne kan udtrykke deres individualitet.     

Vores legepladser er også under udvikling, her prøver personalet hele tiden at skabe nye læringsmiljøer, så 
legepladserne indbyder til forskellige lege. I vuggestuen har vi åbnet op ind til den lille skov, dette gør at 
børnene frit kan gå til og fra og vi har set, at den nu bliver brugt mere af både børn og voksne.  

I børnehaven bliver der arbejdet med de forskellige zoner, som legepladser er opdelt i fx ved klatrestativet, 
sandkassen og boldburet. Her fordeler det pædagogiske personale sig, så vi sikrer at der er tydelige 
læringsmiljøer for børnene.    

Relationer 

Børnene skal i deres tid i Børnehuset lære at indgå i sociale sammenhænge og relationer. Vores 
læringsmiljø igennem hele dagen skaber rammerne for, at børnene kan danne fællesskaber og opbygge 
selvværd og forståelse for sig selv og verden. For børn er det vigtigt at have trygge og nære relationer til 
voksne, men også relationer til andre børn, som de på forskelligvis har et fællesskab med. Det betyder, at vi i 
vores daglige pædagogiske praksis lægger vægt på, at børnene får mulighed for, og støttes i, at danne, 
vedligeholde og agere i deres relationer med andre børn, både dem på deres egen stue og dem på andre fx 
i sproggrupper og storgruppe.  

I børnehuset finder vi det vigtigt, at børnene møder pædagogisk personale, som sammen med dem, støtter 
dem i deres udvikling og nysgerrighed på livet. Dette gøres bl.a. ved, at det pædagogiske personale både 
går foran, er på sidelinjen og bagved i børnenes læringsprocesser. Det centrale er, at det pædagogiske 
personale ser de små og store udviklings/læringsspor hos barnet og følger barnets zone for nærmeste 
udvikling.  

 

Lege og aktivitetsmuligheder 

Legen er børnenes eget univers, hvor de skaber egne fortællinger, bearbejder oplevelser, udvikler fantasi, 
fordyber sig over tid, øver sig, træner relationer og udvikler handlekompetencer. Læring, dannelse og leg går 
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hånd i hånd og sker ud fra en vekselvirkning mellem børnenes perspektiv, deres ønsker og 
medbestemmelse og de valg vi, som voksne, træffer for den enkelte og for børnegruppen i løbet af dagen, 
ugen og over året.  

I legen er børnefælleskaber en vigtig del og det pædagogiske personale skal støtte barnet i at opbygge 
forskellige børnefælleskaber ud fra deres kompetencer og interesser. Børnene skal blive fortrolige med, at 
anerkendende kommunikation handler om at se og høre hvad den anden siger og anerkende andres følelser 
og behov.   
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FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING  

Nedenstående er et spørgeskema til forældrebestyrelsen. Vi anbefaler at leder sender spørgeskemaet til alle 
forældrebestyrelsesmedlemmer før det kommende forældrebestyrelsesmøde. 

Forældrevurderingen indgår som data for den samlede tilsynsvurdering, så forvaltningen får flere 
perspektiver på det samlede tilsyn.  

Vi anbefaler at: 

• Forældrebestyrelsesformanden fungere som ordstyrer. 

• Leder er referent og udfylder spørgeskemaet ved mødet.  

• Hvis der ikke kan udarbejdes en enig vurdering, så må det gerne fremgå af svarene. Hvis f.eks. 5 
ud 6 er enige i vurderingen, men det sidste medlem har nogle andre erfaringer, så bør det fremgå i 
svarene, som gerne må uddybes. 

Til orientering, vil ledelsen sammen med sine medarbejdere efterfølgende blive bedt om at udarbejde en 
handleplan for de arbejdspunkter og udviklingspunkter som der bliver peget på. Resultaterne af tilsynet og 
handleplanen skal fremlægges på næstkommende forældrebestyrelsesmøde. 

Spørgsmål:  

1. Hvor ofte afholdes der forældrebestyrelsesmøder, og er det tilstrækkeligt i forhold til 
opgaven? 
Svar: 
Der holdes møder fire gange om året og dette svarer fint til mængden af arbejdet – der bliver 
kommunikeret over mail hvis der er brug for mere end dette. Der er mulighed for at indkalde til ekstra 
ordinære møder hvis der er behov for dette. 
 

2. Er den nye styrkede læreplan blevet fremlagt, og hvad er jeres vurdering i forhold til den? 
Svar: 
Den styrkede læreplan er sendt til bestyrelsen, men da der har været Covid pandemi har det været 
svære arbejdsbetingelser, da vi ikke i bestyrelsen har kunnet tale sammen om den og personalet har 
haft svært ved at arbejde konkret med dette. Vurderingen er at der er blevet arbejdet med punkterne 
og at det er synliggjort overfor forældrene fx med læringsmiljøer. Til forældremødet er der blevet 
fortalt om hvordan vi på stuerne arbejder med læreplanen. 
 

3. Hvordan kommer arbejdet i forhold til forældresamarbejdet til udtryk i hverdagen? Giv 
konkrete  
Svar: 
Forældrene bliver inddraget i hverdagen fx ved projekter hvor de skal tage glas med til lanterne. Det 
generelle forældresamarbejde er godt i dagligdagen, man kan altid gå forbi kontoret og 
personalegruppen har overblik over forældregruppen og forståelse for forældrenes ressourcer eller 
evt. sprogbarrierer. 
 

4. Hvordan vurderer I de fysiske rammer/Pædagogisk indretning herunder udearealer? 
Svar: 
Generelt er de fysiske rammer gode, der er rart at være og der er blevet arbejdet med læringsmiljøer 
og personalegruppen har selv indflydelse på indretningen fx i forhold til hæve/sænke borde på 
badeværelset og at sætte præg på stuernes indretning.  
Udearealer er under middel og de fysiske rammer er først lige blevet bedre da der er blevet sat fokus 
på læringsmiljøer.  
Fællesarealerne trænger til at blive kigget efter både inde og ude og det samme gælder på 
børnehavens legeplads. På legepladsen opleves det, at der mangler aktivitets muligheder for 
børnene og rum hvor børnene kan fordybe sig.  
Legepladspuljen ønskes større, så der kan søges flere midler til at opgradere legepladserne. 
Der er stadig begrænsninger for legetøjet grundet covid19.      
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5. Hvad er jeres vurdering af legetøj og legeredskaber? 
Svar: 
Der har generelt været et stort slid på legetøjet og bestyrelse mener derfor der bør tilføres ekstra 
midler til budgetterne, så institutionerne har mulighed for at indkøbe og udskifte legetøj mere til 
stuerne.  
Der er i børnehuset, i forbindelse med institutionens fokus på læringsmiljøer, lige blevet købt nyt 
legetøj, lys, møbler mm. til stuerne og dette har klart højnet det og skabt mange forskellige 
muligheder for at lege med forskelligt. Personalet har tænkt og fortalt om, hvordan legetøjet skal 
bruges på stuerne. 
 

6. Hvordan vurderer I om der er god trivsel og udvikling for børnene i daginstitutionen? 
Svar: 
Når vores børn er glade når vi henter og bringer dem, så er der god trivsel for vores børn i 
institutionen. Ud fra den fornemmelse vi får af huset når vi kommer, at børnene taler 
sammen/interagerer med hinanden og at man i børnehuset bliver mødt af personale som hilser på 
en. 
 

7. Er der udfordringer som I mener institutionen burde være mere nysgerrig på, hvis ja hvilke? 
Svar: 
Der er nogle udfordringer i forhold til kommunikationen med forældrene via AULA. AULA virker ikke 
efter den hensigt som forældrene gerne vil have/var vant til med Famly.  
At institutionen ser på hvordan legepladserne kan gøres mere interessante. Og hvordan man sikrer 
en bred og kontinuerlig kommunikation om ændringer i dagligdagen fx ang. Personale, projekter. 
 

8. Er der nogle forhold/emner/indsatser i institutionen, hvor I kan få øje på særlig høj kvalitet? 
Svar: 
Vi oplever, at børnehuset er gode til at tage hånd om familie der ikke er så ressourcestærke, der er 
et godt overblik over hvad der sker og dette kan man se selvom man ikke er en del af det selv. 
 
Hytten – både de udfordringer der er og det positiv som hytten kan, er blevet italesat i sammenhæng 
med personalets ønske om, at blive nednormeret og dermed opgive hytten. Der har fra institutionens 
side været fokus på hvordan vi bringer det positive som hytten kan med til irlandsvej. 
 
Stemningen i huset – det er rart at komme her som forældrene, man føler sig tryg og velkommen.  
Udearealerne, hvor der bliver ryddet op, gør at det ser imødekommende ud og det at børnene er en 
del af oprydningen og bliver involveret i dette viser også personalets engagement.  
Der er en personalegruppen som fungerer sammen i teams, forældrene oplever at der er god 
stemning og det er rart at se, at der bliver hjulpet på kryds og tværs og generelt er en god stemning 
personalet imellem.  
 
Arbejdet omkring læringsmiljøer som huset har haft fokus på ses nu tydeligt. Læringsmiljøerne er 
prioriteret højt på stuerne, det kan mærkes at det er den enkelte stue som har købt ind og det er 
forskelligt, personligt og karakteristisk for de enkelte stuer. 
 

9. Andet 
Svar: 
At budgetterne ikke bliver opjusteret i forhold til kommunens fastsatte prisstigning gør, at man 
fratager institutionerne mulighed for eks. større ture ud af huset. Hvad går stigninger i 
forældrebetalingen til, når institutionens budget ikke bliver tilsvarende justeret? 
Hvorfor tilføres institutionen ikke kompensationsmidler for den pålagte ekstra rengøring i de perioder 
hvor retningslinjerne kræver/anbefaler der? Fx vask af legetøj. 
Disse timer skal tages direkte fra personalets tid med børnene eller resultere i markant mindre 
udvalg af legetøj til børnene i hverdagen, som påvirker de nye opsatte læringsmiljøer? 
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BØRNEVURDERING 

Børneinterview til tilsyn 

Nedenstående er emner til det børneinterview som leder skal udarbejde. Børnenes svar indgår som data for 
den samlede tilsynsvurdering, så forvaltningen får flere perspektiver på det samlede tilsyn. 

Før børneinterviewet udarbejder leder en interviewguide med udgangspunkt i de fem emner. I guiden skal 
det fremgå hvor mange børn, hvilke børn, i hvilke omgivelser, og hvilke spørgsmål inden for de udvalgte 
emner. 

De fem emner som skal afdækkes: 

• Venskaber 

• De voksne 

• Ude- og inderum 

• Medbestemmelse  

• Leg og aktiviteter 
 

Efter interviewene udarbejder leder en sammenfatning af interviewene, og vedhæfter denne til 
tilsynsbesvarelsen. Det kan anbefales at filme eller optage interviewene da disse kan være meget 
konstruktive i det fremadrettede arbejde med den styrkede læreplan. 

 
 

Beskrivelse af interviewguide:  

Interviewguide til gruppe interview af 4 børn på henholdsvis 2,3,4 og 5 år. 

Interviewet foregår på en børnehave stue i Børnehuset Irlandsvej. 

Interviewer: Malene Suhr - leder 

Venskaber  

Fortæl mig om jeres venner. 

Hvordan er en god ven? 

Hvordan er du en god ven?  

Ude- og inderum 

Hvor kan du bedst lide at lege - uden eller inden for? 

Hvorfor er det bedst/dårligt? 

Hvilket sted er det bedste på legepladsen – hvorfor? 

Hvilket sted er det bedste indenfor – hvorfor? 

Leg og aktiviteter 



 

16 

 

Fortæl mig hvad I laver i børnehaven/vuggestuen? 

Hvad kan I bedst lide at lave i børnehaven/vuggestuen? 

Hvorfor er dét, det bedste at lave/lege? 

Laver man det samme eller noget forskelligt hver dag? Er det godt? Hvorfor er det det? 

Medbestemmelse  

Hvem bestemmer hvad du skal lave i børnehaven/vuggestuen? 

Hvem bestemmer hvad du skal lege i børnehaven/vuggestuen? 

Er der noget som det kun er de voksne der bestemmer? 

Er der noget som det kun er børnene der bestemmer? 

Lytter de voksne til hvad børnene godt kunne tænke sig? 

De voksne 

Fortæl om de voksne. 

Hvordan er en god voksen? 

Hvad laver de voksne når i er indenfor? 

Hvad laver de voksne når i er udenfor? 

Hvad kan man bruge de voksne i børnehaven/vuggestuen til? 

 

Hvis du måtte ønske – hvordan skulle det så være i børnehaven/vuggestuen? 

 

 

Sammenfatning af interview: 

Børnene fortæller, at de har mange gode venner i børnehaven/vuggestuen. De beskriver, at en god ven er 
en man leger med biler og dukker med og er én som trøster én, når man er ked af det. 

De fortæller, at de voksne uden for spiller fodbold og sørger for, at børnene har vinterjakke og vinterstøvler 
på, og så trøster de hvis man har slået sig, eller putter plaster på. Indenfor tegner de voksne og flytter rundt 
på ting, og trøster hvis man savner sin mor og far. Nogle gange laver de voksne også ballade – det er sjovt. 

I børnehuset bestemmer de voksne, men børnene må også bestemme, nogle gange bestemmer de at man 
skal klippe hjerter, men børnene bestemmer om de vil klippe mange. 

Nogle af børnene kan bedst lide at være udenfor hvor man kan cykle og køre mooncar. Andre kan bedst lide 
at lege indenfor, fordi der er meget legetøj. Men børnehaven mangler nogle kæmpe biler. 

Nogle gang er det børnene der bestemmer hvad der skal laves, andre gange er det de voksne. 

Børnene kunne godt tænke sig at loppen var større, så der kunne være mere legetøj. 
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Hvilke tanker og refleksioner har vi som personale fået på baggrund 
af børnene interviewene? 

Ud fra børnenes svar kunne det være interessant at dykke mere ned i børnenes medbestemmelse i 
hverdagen fx ved at spørge dem, hvordan loppen skal indrettes og hvilke læringsmiljøer der er de mest 
interessante. Samtidig giver det os en fornemmelse af, at børnene føler sig mødt i deres dagligdag – både 
når de er kede af det, men også når de ønsker hjælp til andet i løbet af dagen.   

Interviewet gav også et billede af, at børnene i hverdagen ikke altid giver udtryk for deres ønsker. Vi skal 
derfor blive mere nysgerrig på, hvordan vi kan give børnene mulighed for at udtrykke disse ønsker. Fx mens 
legetøjet grundet covid-19 var stillet væk og der kun var et meget lille udvalg, spurgte børnene ikke efter det 
eller på anden måde gav udtryk for, at de savnede det. Men nu hvor det igen er kommet frem og der er købt 
nyt, fyldt glæden ved de lege man kan lege med det nye legetøj meget i interviewet. 

Det blev gennem interviewet også tydeligt, hvor vigtigt tryghed er for børnene. Det at blive trøstet og set af 
både voksne og kammerater, gik igen i mange af deres svar.  
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