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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:  95,5 

Fysiske omgivelser indendørs (højeste mulige score 60) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 46 

Fysiske omgivelser udendørs (højeste mulige score 50) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 49,5 

Relationer (højeste mulige score 105) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 97,5 

Leg og Aktivitet (højeste mulige score 135) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 124,5 

Samlet score ved tilsynet (højeste mulige score 350) 

Dagtilbuddet fik samlet ved tilsynet: 317,5 

 

 

Arbejdspunkter:  

 Ingen arbejdspunkter 

Udviklingspunkter: 

 Lidt mere opmærksomhed på at afkode børnefællesskabet/aktiviteter, så fastlagt struktur 

ikke kommer i vejen. 

 

 

 

 

FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING 

Arbejdspunkter:  
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 Ingen 

Udviklingspunkter: 

 Fremlægge den færdige læreplan 

 Ældre bygning med slidt udtryk, som der er pyntet på  

 

BØRNEVURDERING 

Arbejdspunkter:  

 Ingen 

Udviklingspunkter: 

 F.eks. via børneinterview undersøge det relationelle arbejde, som et metodisk og 

systematisk måling, f.eks. i forbindelse af evaluering af aktiviteter. 

 

MEDARBEJDER INTERVIEW  

Arbejdspunkter:  

• Ingen 

Udviklingspunkter: 

• Oprydningen halter ind i mellem, da samværet med børnene altid prioriteres 

højere. 

• Huske at blive bedre til at anerkende hinandens arbejde. 

• Mere tillid til at opgaver løses, ved uddelegering til alle medarbejdere. 

• Leder skal øve sig på at hun ikke kan nå ALT, så bedre fokus på prioritering. 

• Personalet savner sociale arrangementer, grundet Corona restriktioner igennem 

længere tid. 

 

 

FORVALTNINGENS KOMMENTAR   

Børnehaven Alleen udøver et stykke gedigent pædagogisk arbejde, hvor de er meget konsekvent 
har fokus på venskaber i en meget inkluderende tilgang, og løfter strategien ”Stærke 
børnefællesskaber” særdeles godt. 
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Børnehaven har opbygget en fantastisk kultur, hvor børn, forældre og kollegaer bliver mødt meget 
anerkendende, og hvor de lykkes med at se på muligheder frem for begrænsninger. 

Der er siden sidste tilsyn været fokus på bl.a. sprogstrategien og science, hvor det er lykkes at 
blive en mere integreret del af deres hverdag. 

På trods af de små fysiske rammer indendørs, så lykkes medarbejderne og ledelsen med at skabe 
et fleksibelt miljø, hvor kreativiteten blomstre.  

Børn, forældre og personale trives virkeligt godt, og alle er glade for børnehaven. Et meget lille 
punkt fra personaleinterviewet, som jeg finder interessant er, at personalet havde vanskeligt ved at 
finde på noget som kunne blive bedre. Og der er virkelig også meget som man kan begejstres over 
i denne børnehave. I en børnehave som har så fin kvalitet i sit pædagogiske arbejde, så kræver 
det noget at være kritisk på egen praksis, og løbende justere og udvikle endnu bedre aktiviteter 
mm.  

Ledelsen sikre igen ved dette tilsyn, en børnehave, et miljø af høj kvalitet, hvor både børn, 
forældre og personale stortrives, så det har kun været muligt at udpege udviklingspunkter. 

Der ikke fundet grundlag for yderligere tiltag ved dette tilsyn. 

 

Tilsynet er udført af:  

 Lise Kaalund (Pædagogisk konsulent) 

Tilsynet afsluttet den: 

• 14-11.2022 

Næste tilsyns periode:  

• Opfølgende tilsyn Januar 2023 
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