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TILSYNSVEJLEDNING 

 

Tårnby kommunes tilsyn består af 8 dele: 

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

2. Medarbejder interview- medarbejderrepræsentanter i TRIO/MED samt fagligt fyrtårne   
3. Tilsynsbesvarelsen, som besvares af ledelse, fagligt fyrtårne, og børne- og forældrevurdering. 
4. Dialogmøde med ledelse og faglige fyrtårne, med fokus på udviklings- og arbejdspunkter. 

Institutionen kan i denne dialog selv pege på eventuelle udviklingspunkter.  
5. 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. 
6. Tilsyn samt handleplan præsenteres for forældrebestyrelse. 
7. 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.  
8. 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 

Skriv hvilke udviklings- og arbejdspunkter det blev besluttet at institutionen skulle arbejde med, ved sidste 
tilsyn. 

 Udviklingspunkter for Nordmarksvej 22-24  

Med udgangspunkt i tre fokusområder fra tilsynsrapporten (”Relationer”, ”Leg og aktivitet” samt ”Socio-
emotionel udvikling”) har vi følgende udviklingspunkter i Børnehuset Nordmarksvej 22-24: 

Udvikling af vores praksis omkring modtagelse af familier; børnene og deres forældre, i Børnehuset.  
Vi vil udvikle på hvordan vi introducere familien til Børnehuset, når barnet har fået plads i huset. Hvordan 
modtagelsen vil foregå og hvordan vi i samarbejde med forældrene skaber tillidsfulde og trygge relationer til 
barnet og familien. Og ikke mindst hvordan vi skaber endnu bedre overgange for børnene mellem hjem og 
vuggestue og mellem vuggestue og børnehave samt hvordan vi kan inddrage forældrene i dette arbejde. 
Derudover vil vi også gerne udvikle på den daglige modtagelse i  hverdagen. 

Udvikling af vores pædagogiske kompetencer og vores faglige samarbejde i forhold til: 

- Hvordan kan vi styrke samspillet og relationerne mellem den voksne og det enkelte 

barn/børnegruppen. 

- Hvordan kan vi møde og støtte børnene i deres socio-emotionelle udvikling; herunder at sætte ord 

på følelser og handlinger, trøste, hjælpe børnene med at udvikle empati og opmærksomhed på egne 

og andres følelser, intentioner og handlinger samt inddragelse og deltagelse i sociale fællesskaber. 

Med henblik på at udvikle børnenes mentaliseringsevner,  

Hvordan er der blevet arbejdet med punkterne 

Lav en kort beskrivelse af hvilke indsatser der er blevet arbejdet med i forhold til udviklings- og 
arbejdspunkterne. Vedlæg evt. handleplan 

Modtagelse af børn og deres familier når de begynder i Børnehuset. 

Vi har udarbejdet et fælles pædagogisk grundlag for hvordan vi modtager børnene og familierne, med 
udgangspunkt i vores pædagogiske værdier omkring skabelse af børnefælleskaber samt tryghed, nærvær 
og tillid. 

Vores praksis har udviklet sig ved, at barnet og forældrene bliver mødt af en primærvoksen der tager imod 
familien og barnets stue etablerer en venskabsgruppe bestående af en lille børnegruppe der er med til at 
byde barnet velkommen på stuen og i børnegruppen.  
Den primære voksne hjælper barnet med at danne relationer til de andre børn og får skabt nogle gode, 
trygge og spændende rammer for barnet med udgangspunkt i barnets behov og interesser. 

Relationer i leg og aktivitet: 
Vi har defineret vores mål om at få skabt en legekultur blandt børn og voksne, som er sjov, kreativ, 
fantasifuld og som giver alle børnene en følelse og oplevelse af at være en del af et ligeværdigt fællesskab. 
Vi har en pædagogisk opmærksomhed på legen og understøtter og guider børnene i deres lege. Legen er 
vigtig for børnenes livsværdi og vi arbejder aktivt med at skabe sjove og fantasifulde lege sammen med 
børnene. 
Vi er bevidste om legens betydning for børnenes udvikling og læring, hvilket danner grobund for den måde vi 
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organiserer leg og aktiviteter i hverdagen. Vi har arbejdet med de voksnes roller og positioner i legene samt i 
samværet og relationerne heri med børnene. 

Børnenes socio- emotionelle udvikling. 
I 2020 afholdt vi en pædagogisk kompetencedag, hvor personalegruppen blev introduceret til teori og 
begreber om tilknytning og mentaliseringsevne samt 3 grundlæggende behov som mennesket har brug for at 
blive ”fyldt op på”. Disse 3 behov er at føle sig ”afholdt”, ”kompetent” og ”betydningsfuld”. Med afsæt i denne 
teoretiske forståelse har vi talt om vigtigheden af, at børnene kan spejle sig i de voksne og i hinanden for 
derigennem at udvikle deres identitet og mentaliereringsevne. Børnene skal kunne mærke sig selv, indgå i 
forskellige fællesskaber og finde sig selv, prøve at forstå egne føleler; at mentalisere. 
Vi anvender begreberne i hverdagen, når vi analyserer og evaluerer på vores praksis og reflekterer over 
hvordan vi møder barnet der evt. er i en situation hvor de føler afmagt eller udviser en adfærd, som vi må ”gå 
bagom” og undersøge hvad barnet mangler at blive ”fyldt op på”. Vi søger at reflektere over, hvordan vi kan 
støtte børnenes socio-emotionelle udvikling og forståelse af egen følelsesverden i hverdagen. 
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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, Science strategi, Sprogstrategi, Overgangsplan, Børne –unge politikken og stærke 
børnefællesskaber   

Beskriv nedenfor hvordan I har arbejdet med ovenstående. 

Servicemål: 
”Ethvert barn og deres familier i kommunens dagsinstitutioner mødes med accept af netop deres 
baggrund og sine evner. Familien og barnet skal ses som et særligt og værdifuldt menneske der 
hører til i fællesskabet.” 

I mødet med barnet og familien udviser vi respekt for det familien bringer med sig i samarbejdet, og 
udgangspunktet er altid at samarbejdet bygger på en ligeværdig relation mellem os, forældre og barnet. 
Vi arbejder med at inddrage familier og børnene i de mange forskellige fælleskaber der eksisterer her i 
huset, såvel ved forældrearrangementer, ved forældremøder og i den daglige dialog. 

”Alle børn i daginstitutionerne skal understøttes i deres medfødte evne til at undres, til at forholde 
sig spørgende, til at lære og til at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker.” 

Fra det yngste vuggestuebarn til det ældste børnehavebarn fordrer vi børnene til at være nysgerrige på 
deres omgivelser, undersøgende med materialer og genstande, undrende over for årsag – effekt og 
sammenhænge, til at være modige og turde bevæge sig ud på ukendt terræn og udvikle deres fantasi.  
Vi præsenterer børnene for mange forskellige sanseindtryk, skaber rammer og muligheder for udfoldelse og 
fordybelse, et bredt udvalg af forskellige materialer og genstande som der kan eksperimenteres med, 
fortælles historier med og om, leges med og som giver børnene forskellige aldersvarende udfordringer.  
Dette er fundamentet for at børnene udvikler sig til selvstændige og livsduelige mennesker der kan møde 
verden med de udfordringer og modstand den også vil bringe. 

”Børn og unge i Tårnby Kommunes daginstitutioner har behov for og ret til at give udtryk for 
holdninger og meninger. Alle børn og uge skal have mulighed for at erhverve sig menneskelig og 
faglig ballast til gavn for sig selv og fællesskabet.” 

I Børnehuset har alle børn ret og mulighed for at ytre sine meninger uanset deres alder og udvikling. Når det 
lille vuggestuebarn ryster på hovedet eller siger nej, er den voksne forpligtet til at respektere barnet og finde 
ud af hvad der ligger bag denne ytring og handle fornuftigt derefter. I den daglige dialog med børnene, især 
den der foregår omkring måltidet, oplever vi at det oftest er der hvor børnene fortæller om deres holdninger, 
ideer mm.  
De voksne lytter, spørger ind til og handle derefter og om nødvendigt justerer eller ændrer på egen eller 
stuens praksis i forhold til hvad børnene ønsker, har af ideer og eventuelle holdninger. Vi øver os i at bruge 
”Wonderwall” til dette formål, som er et sted man kan sætte sedler, tegninger, billeder eller ord op, som er 
sprunget ud fra disse snakke med børnene.  

”Det skal sikres, at et barn, der har særlig behov for en forebyggende indsats af den ene eller anden 
grund, hurtigt og målrettet gives mulighed for at modtage hjælp. Den forebyggende indsats skal altid 
ses i et tværfagligt perspektiv.” 

Ser vi at et barn ikke trives forholder og reflekterer vi os i første omgang frem igennem vores egen 
pædagogiske praksis, rammer og struktur samt inddrager forældrene. Om nødvendigt inddrager vi andre 
fagfolk med henblik på hvordan vi sammen kan arbejde med en forebyggende indsats, altid i samarbejde 
med forældrene. 
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”Alle børn skal have en ven” 
Når børnene har fået plads i vores hus, bliver de modtaget af en mindre børnegruppe (venskabsgruppe) 
samt en primær pædagog, som hjælper med at inkludere barnet i dets nye børnefælleskab og hjælpe og 
støtte barnet til at danne relationer og venskaber til de andre børn på stuen.  

I hverdagens pædagogiske praksis, bliver børnene delt op i mindre grupper, hvor de kan lege fordybet, der 
dannes legegrupper hvor børnene bliver styrket i at danne relationer til de andre børn og udvikle venskaber. 

Børnene i børnehaven der har deltaget i interviewet har uafhængigt af hinanden fortalt at: Alle børnene i 
børnehaven har en ven. Alle børn har nogen at lege med.  

Science strategi 
Man kan se Science strategiens udfoldelse i vores hverdag gennem den måde vi indtænker ”Natur, Økologi 
og Fantasi” i vores hverdagsliv og indretning. 
Vi lader os blive inspireret af naturens materialer, undersøger og eksperimenterer med disse sammen med 
børnene i pædagogiske aktiviteter. Naturfænomener undersøges og sammen med børnene bliver der stillet 
hypotetiske spørgsmål, som derefter undersøges. Er der vand i et æble? Hvad sker der når vi blander mel, 
vand og gær? Hvor meget mælk kan der være i et glas? Børnene danner nogle kropslige erfaringer ved selv 
at afprøve; kommer der vand ud af et æble når vi skære i det? Bliver mel, vand og gær til dej der kan formes 
til brød? Og når mælken flyder over kanten på glasset, når de hælder med en kande ser de at der kan være 
en begrænset mængde mælk i et glas. Herved får børnene nogle kropslige og sansemæssige erfaringer der 
danner en begyndende forståelse af årsag – virkning. 

Sprogstrategi 
Sprogstrategien indgår som en del i vores pædagogiske læreplan, indenfor vores pædagogiske læringsmiljø. 
Såvel i indretning af de fysiske legemiljøer, i bestemmelse af indhold i aktiviteter og især i vores daglige 
samtaler og dialog med børnene. Specifikt har vi arbejdet med den i forhold til vores læsemiljøer og i 
vurdering af kvaliteten heraf. F.eks. er der en stue hvor læsemiljøet er indrettet på et repos, hvor en reol 
skærmer således at børn og voksne kan sidde og læse fordybet og i ro. Bøgerne er tilgængelige for 
børnene, med gallerihylder på væggen i forskellige højder, så børnene kan se bøgerne og få lyst til at 
ligge/læse i bøgerne alene eller sammen med andre eller voksne.  

Overgangsplan 
I børnenes overgang fra børnehave til SFO /Børnehaveklasse får de en rygsæk med sig, fuld af gode 
oplevelser, kompetencer, strategier, gåpåmod, lyst og nysgerrighed på at møde det nye og det ukendte. 

I børnehaven har børnene været deltagere og med-skabere af gode positive fællesskaber. 

De er blevet støttet i lysten til at lære nyt og har udviklet mod på nye oplevelser og nye omgivelser. 

De tør at møde nye udfordringer, de kan fordybe sig og være vedholdende. 

De kan tage initiativer og danne nye relationer og venskaber. 

De er nysgerrige på bogstaver og tal og deres symbolik. 

Vi skaber sammenhænge mellem børnehaven og skole/SFO ved at der i efteråret etableres en 

”storbørnsgruppe” bestående af de børn der skal begynde i skole året efter. Gruppen består oftest af 20 - 25 

børn, hvorfor de deles i to mindre grupper, med fast tilknyttede voksne der har ansvar for det pædagogiske 

arbejde med børnene. 

Gruppen mødes 1 – 2 gange ugentlig og der arbejdes aktivt med evnen til at skabe sociale relationer til 

ukendte børn og voksne, abstrakt tænkning, at have et veludviklet sprog og en god sprogforståelse samt at 

have en erkendelse af sig selv og sin omverden. Gruppen tager på ture bl.a. til museer, de laver 

eksperimenter med forskellige materialer og genstande, leger sociale lege, der læses bøger og fortælles 

historier såvel af børn som voksne og de besøger skoler og SFO’er. 

Børn der er i udsatte positioner i forbindelse med overgangen til skolelivet støtter vi ved at lave aftaler med 
skolen om f.eks. at have en kendt voksen med fra børnehaven nogle af de første dage i det nye miljø. 

Stærke børnefællesskaber 
I arbejdet med stærke børnefællesskaber lægger vi vægt på at inddrage forældre og andre 
samarbejdspartnere, hvis vi ser at der er børn der ikke er i trivsel eller har udfordringer. Vi anvender de 
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fælles modeller, fælles sprog og arbejder systematisk og forebyggende i forhold til evt. udarbejdelse af 
handleplaner, etablering af tiltag, sparring og vejledning og altid i samarbejde med barnets forældre med 
udgangspunkt i at børnene skal inkluderes i børnefællesskaberne her i huset. 

Vi indtænker vores pædagogiske læringsmiljø som rammen for det inkluderende børnefællesskab med de 
dertilhørende aktiviteter så som leg, ture ud af huset, de daglige gøremål, strukturerede pædagogiske 
aktiviteter, hvor børnene bliver hjulpet og støttet i relationer og venskaber med hinanden. 
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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. 

Samarbejdet med de eksterne fagfolk. 

Vores samarbejde med eksterne fagfolk som pædagogisk konsulent, det pædagogiske vejlederkorps, 
fysioterapeut, ROF og den forebyggende rådgiver har primært været i forhold til børn der af forskellige 
årsager ikke har været i trivsel. 

Samarbejdet har udmøntet sig ved sparring og vejledning af det pædagogiske personale og børnenes 
forældre, i hvordan vi kan hjælpe og støtte barnet i hverdagens pædagogiske praksis og i hjemmet. 

Derudover har der været et samarbejde med et sprogforløb mellem sprogvejleder og tale-høre pædagogen 
om en gruppe børn med specifikke udtalevanskeligheder og børnenes forældre. Forløbet har givet en god og 
ønsket effekt, som vi i fremtiden ønsker at udvikle og arbejde videre med. 

Samarbejde med de omkringliggende kulturinstitutioner. 

I Børnehuset giver vi børnene et kendskab til det omkringliggende samfund. Vores formål er at være med til 
at skabe en bevidsthed hos børnene om, at de og vi er en del af noget der er større end Børnehuset – at der 
findes en verden udenfor og omkring os. 

Børnene – helt fra vuggestuen til de ældste i børnehaven kommer med på det det lokale bibliotek for at lege 
og låne bøger der relateres til det emne vi arbejder med f.eks. ”Natur og insekter”, ”Kroppen og sanserne”, 
”Haven og planter”.  
Vi besøger Den Blå Planet og ser på de forskellige fisk i akvarierne, taler om dem, studerer dem bag den 
store rude og deltager i diverse aktiviteter de har tilrettelagt for børnene. Vi tager på ture med Metro og bus 
ind til byen, går på museum eller op i Rundetårn, besøger Rosenborg Slot eller Kongens Have.  

Vi samarbejder med Tårnby Naturskole om diverse projekter vedr. naturen såvel i Børnehuset og 
legepladserne, som ude i naturen på 5-øren, Amager Strand of Fælleden for at gå på insektjagt og 
undersøge hvor mange forskellige insekter vi kan finde alt efter hvilke miljø de bor i. 

Når vi inddrager lokalsamfundet, er det altid i forbindelse med et emne eller fordi børnene har været optaget 
af eller nysgerrige på noget, der kan relateres til disse institutioner. 
Børnene var f.eks. optaget af soldater, konger og prinsesser. Derfor tog vi ind og besøgte et rigtigt gammelt 
kongeslot og kiggede på soldater. 
Eller børnene var nysgerrige på insekterne. Hvor bor de? Hvad spiser de? Vi undersøgte legepladsen for 
insekter sammen med en fra Naturskolen som kunne bidrage med viden og materialer så vi sammen med 
børnene kunne undersøge insekterne og deres bosteder og levesteder. 

Det som lokalsamfundets institutioner kan bidrage med til vores pædagogiske læringsmiljø er viden og 
materialer som vi kan dele og gå på opdagelse i sammen med børnene.  
Herved får børnene oplevelser af at andre har en anden viden, som de kan tilegne sig og de får 
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muligheder for at få udvidet deres horisont og udvikle nye kompetencer som tilsammen er med til at danne 
børnene.  
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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. 

• 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.  

 

• 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.  

 

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

 

 

Inden for de seneste 3 måneder har vi arbejdet med……… 

Arbejdet med den pædagogiske læreplan i praksis. 

Vi har i gennem de seneste 3 måneder arbejdet med at få naturen ind i huset. Børnene har i mindre grupper 
været på ture ud af huset, hvor de har samlet f.eks. blade, grene, kviste. Børnene har på talt sammen om 
hvad de kan finde i naturen, hvorfor er der ingen blade på træerne mm? Herigennem har de gennem 
anvendelse af deres sproglige kompetencer, udviklet en begyndende forståelse af naturfænomener. Tilbage 
i vuggestuen eller børnehaven har børnene efterfølgende lavet forskellige aktiviteter med de ting de har 
fundet, f.eks. kranse, billeder eller brugt disse naturmaterialer i leg sammen med ler. Gennem 
bearbejdningen af disse materialer har børnene fået sansemæssige og kropslige erfaringer med materialet, 
de har i samværet med hinanden dannet relationer og spejlet sig i hinanden og herved udviklet personlige og 
sociale kompetencer.  

Derudover er børnene dagligt aktivt deltagende i dagligdagens praktiske gøremål. De er med til at dække 
rullebord, hvor de gennem deres handlinger tilegner sig begreber, ord og tal når der skal hentes bestik, et 
bestemt antal glas og tallerkener. De er med til at ordne vasketøj, lægge det sammen alt imens der bliver talt 
om farverne på hagesmækkene, hvad de skal bruges til osv. I disse små dialoger med børnene gennem 
dagligdagen, udvikler børnene deres sproglige kompetencer, ordforråd, at samtale med hinanden alt imens 
de gør sig erfaringer med f.eks. at lægge vasketøj sammen. 
Disse er små eksempler fra hverdagens pædagogiske aktiviteter på hvordan vi arbejder med at integrere de 
6 læreplanstemaer i vores daglige pædagogiske praksis. 

Forældresamarbejdet i dagligdagen. 
Hver dag bliver børn og forældre mødt med smil og et godmorgen alt imens vi tager i mod barnet og taler 
med det om hvad det nu er optaget. Om eftermiddagen når forældrene henter får de oftest en lille fortælling 
med på vejen om barnets dag. Det kan være en oplevelse barnet har haft hvor det har fået nye erkendelser, 
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en leg eller relation til et andet barn som har været sjov eller udfordrende. Forældrene står oftest og taler 
sammen når de står ved dørene og skal hente deres barn samt hilser på hinanden når de afleverer og 
henter deres børn. 
Der er forældre som gerne bidrager med praktisk hjælp, når vi beder om det f.eks. i forbindelse med at hente 
ting, flytte store og tunge reoler, kommer med buske og planter dem på legepladsen mm. 
Forældre der tager imod råd og vejledning fra pædagogerne vedr. deres barns læring; f.eks. låner en lille 
glas kande med hjem da deres barn er i gang med at øve sig i at hælde fra kande til glas og tilbage igen. 
 

Børn i udsatte positioner. 

Når et barn handler uhensigtsmæssigt på grund af en følelse af afmagt, er det ofte et udtryk for, at et eller 

flere af barnets behov ikke er blevet dækket. Det kan f.eks. være følelsen af at være vigtig og værdifuld, 

dygtig og talentfuld eller vellidt og påskønnet. Her er det vores pædagogiske opgave at være nysgerrige og 

finde ud af, gennem dialog med barnet, hvad den bagvedliggende tanke og begrundelse for barnets 

handlinger er; hvilke behov mangler barnet at få dækket.  

Det er vigtigt for os, at barnet i dets dagligdag oplever at blive mødt i sine følelser og lærer at håndtere og 

regulere dem samt at vi indtager barnets perspektiv som en vigtigt del i forståelsen af barnets handlinger.  

Det betyder at når vi på stuerne planlægger ugens aktiviteter, bliver børnene delt op i mindre grupper, hvor 
de sammen med en voksen laver forskellige aktiviteter ude eller inde. Sammensætning af børnegruppen og 
indholdet i aktiviteten er afstemt således at vi arbejder med inkluderende børnefællesskaber, hvor indholdet 
bestemmes ud fra børnenes interesser, ideer eller hvad de voksne synes børnene skal præsenteres for af 
oplevelser o. lign. 
Et andet eksempel er et barn der har brug for at der er ro, kan hjælpe med at ordne praktiske gøremål; 
vasketøj, dække rullebord, hente mad mm. Eller at et barn for en tid har brug for at sidde ved siden af en 
voksen under måltidet, så det kan blive støttet i sin verbale kommunikation med de andre børn.  
Etablering af legegrupper, hvor der arbejdes intensivt med barnets relationer til de andre børn, udvikling af 
legekompetencer og forestillingsevne. 

Den pædagogiske læreplan som et dynamiske arbejdsredskab redskab 

Ved årets begyndelse udvælger vi, på et personalemøde, årets læreplanstema, som vi vil gå i ”dybden” med, 

blive klogere på, nysgerrige på vores praksis omkring og vil arbejde mere fokuseret med. 

Der bliver fundet relevant teori omkring emnet og vi får enten eksterne eller interne oplægsholdere ud til et 

personalemøde og holde et oplæg. 

Derefter udarbejder vi nogle fælles pædagogiske holdninger og mål til hvordan vi gerne vil se dette tema 

udfolde sig i vores daglige pædagogiske praksis med børnene og som løbende bliver evalueret på til 

stuemøder og personalemøder. 

I 2021 har vi arbejdet med mål, rammer, retning og indhold i forhold til ”Det pædagogiske læringsmiljø”. 
Med udgangspunkt i disse drøftelser har vi i de seneste måneder haft fokus på indretning af de fysiske 
legemiljøer på stuerne, hvad skal det kunne, hvordan skal det organiseres, hvad skal det indeholde og 
hvordan er vores pædagogiske praksis i dette miljø samt den pædagogiske rolle og position. 

Stuemøder 

På stuemøderne bliver diverse pædagogiske tiltag i forhold til en mindre gruppe børn planlagt, så det kan 

blive gennemført og evalueret, for derefter at foretage eventuelle justeringer i stuens daglige pædagogiske 

praksis. Det kan f.eks. være sammensætning af børnegrupper, det kan være indholdet i planlagte aktiviteter 

eller indretning af særlige legezoner, hvordan overgangene fra aktivitet til frokost til legeplads skal 

foregå/foregår og planlægning af samtaler, opfølgning mm. 

Personalemøderne 

På personalemøderne bliver der evalueret på de fælles pædagogiske tiltag, projekter og fokusområder som 

vi arbejder med i hele huset. 

Stuerne fremlægger deres delevalueringer som bliver præsenteret på mødet og danner grundlaget for den 

fællesevaluering og refleksion.   
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Refleksionsfora 

Vi har en mødeform og møderække som er en del af vores systematiske refleksionspraksis, hvor 

medarbejderne er delt op i mindre grupper og mødes en fredag om måneden for at reflektere over en praksis 

i et nærmere defineret læreplanstema. 

F.eks. ”Børnesyn” eller ”Børn i udsatte positioner” 

Det har tidligere også været en artikel eller en praksisfortælling, som har dannet grundlaget for en fælles 

refleksion og som derefter relateres til vores praksis og mulige justeringer eller ændringer enten i forhold til 

vores tilgang til børnene, vores handlinger, måden vi organisere arbejdet på eller noget fjerde. 

Ved at anvende de forskellige mødeformer til udarbejdelse af mål og indhold, inden for et givent emne i den 

pædagogiske læreplan og reflektere og analysere vores praksis inden for emnet, sikrer vi en evaluering af 

vores tiltag og den pædagogiske læreplan bliver såvel både vores ramme og arbejdsredskab for udøvelse af 

vores pædagogik med hinanden og sammen med børnene som den bliver et styringsredskab. 
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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 

Stuerne: 

Stuerne er indrettet på en sådan måde, at de understøtter børnenes lege og aktiviteter. Der bliver skabt tid 

og rum til fordybelse og udfoldelse af børnenes fantasi igennem de forskellige indrettede legezoner – miljøer. 

Materialerne, genstandene og legetøjet er tilgængelige for børnene i børnehøjde og er valgt så de 

understøtter børnenes muligheder for at eksperimentere og undersøge. 

F.eks. er der et rum til bøger og læsning, en zone til konstruktionslege, plads til dyr og bondegård, biler, 

rolle-lege samt at tegne, male, lime, sætte plastik dimser m.m. fast osv. 

Mange af vores materialer og legetøj er valgt efter bæredygtighedsprincipperne, således at der også er 

genbrugsmaterialer til lege og aktiviteter, der kan sætte børnenes (og de voksnes) fantasi fri. 

Udelivet på legepladsen: 
Legepladserne er indrettet så børnene kan gå på opdagelse i naturens forunderlige verden. 
Der er grønne gemmesteder bag buske og træer, frugttræerne og bærbuskene giver forskellige frugter og 
bær som børnene kan følge fra blomster til æbler, blommer, ribs og solbær. Børnene lærer også om, hvornår 
man kan høste sine ”afgrøder” og at jordbærrene f.eks. gerne skal være røde før man plukker dem. 
De kan finde forskellige insekter eller grave i jorden for at finde regnorme, biller eller bænkebidere. 
Der er områder til fysisk udfoldelse og andre til mere stille fordybelse uden for megen forstyrrelse. 

Relationer 

Vores børnesyn, værdier og normer er retningsgivende for kvaliteten i processerne; vores samspil og 

relationer med børnene og børnene i mellem. 

Det betyder, at vi i hverdagslivet arbejder ud fra to perspektiver: ”Børneperspektivet” og ”barnets perspektiv”.  

Gennem ”børneperspektivet” prøver vi at forstå barnet ud fra dets handlinger og intentioner. Det er heri, vi 

bruger vores mentaliseringsevne, for at kunne forstå hvad det er barnet vil fortælle os om sine ønsker, ideer, 

behov og lignende.  

Når vi arbejder ud fra ”barnets perspektiv”, er det med udgangspunkt i hvordan barnet oplever en eventuel 

handling, episode eller begivenhed. Her søger vi at forstå, ved at lade barnet fortælle om sine oplevelser, 

handlinger og følelser, hvordan barnets perspektiv er. Herved oplever barnet en psykisk balance, som er en 

del af forudsætningen for, at det kan udvikle sig og lære. 

Vi indtager børneperspektivet, når vi responderer på børnenes handlinger, ideer, følelser og intentioner, så 

børnene oplever nærværende voksne der skaber ro og giver næring til at dække deres behov.  

I overgangen mellem aktiviteter, fra aktivitet til daglige gøremål eller omvendt, skaber de voksne kvalitet når 

de hjælper børnene med at skabe retning og mening for hvad der skal ske som det næste. Vi er 

nærværende og hjælper børnene med at fastholde opmærksomheden og have en voksen til at guide og 
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støtte i aktiviteter og overgange – især for børn i udsatte positioner. Vi værner om og støtter op om børnenes 

egne lege; f.eks. passer vi på børnenes lege imens de skal på toilettet, hente andre legesager m.m., så 

børnene oplever en ro og tid til også at nå andre ting. 

I aktiviteter og samspillet er vi observerende, undersøgende og nysgerrige på børnenes bidrag og 

intentioner. 

 

Lege og aktivitetsmuligheder 

Børnene skal have spændende og kreative legemuligheder gennem hele deres dag. Derfor er det vigtigt for 

os, at vi sørger for at skabe rammer og muligheder for børnenes egne initierede lege. 

Om morgenen, når vi åbner stuerne, etablerer vi små legestationer, hvor der sættes legetøj, genstande og 

materialer frem, som kan inspirere børnene til at gå i gang med leg, når de træder ind i rummet. 

På stuerne etableres der små legezoner gennem forskellige fysiske rum og rammer i selve rummet, så 

legemiljøerne bliver fleksible og så legetøj, materialer og genstande er tilgængelige for børnene så de kan 

gå i gang med deres lege. 

Vi organiserer dagen og arbejder i mindre børnegrupper. I nogle af disse grupper kan legen være mere 

struktureret, have forskellige fokusområder eller hvor den voksne er mere aktivt deltagende og sørger for at 

inddrage børnenes egne ideer og initiativer i legen mere.  

Vi har f.eks. en sprog-legegruppe, hvor der er ekstra opmærksomhed på samtalen, ord og begreber samt 

udvikling af sprogforståelse. Her kan legene være købmands-leg eller mor-far-børn-leg med madlavning, gå 

på arbejde m.m.  

Det kan også være en legegruppe med fokus på de mere fysiske lege og sanglege der styrker krop, sanser 

og motorik eller venskabslege, hvor fokus er på styrkelse af sociale sammenhænge, fællesskab og samspil. 

 

I middagsstunden når børnehavebørnene er på legepladsen bliver der iværksat forskellige lege med 

børnene; fangelege, gemmelege, sanglege, m.m. 

For de mindste vuggestuebørn der er oppe i middagsstunden, er der altid en legevoksen, som sørger for at 

skabe rammerne for leg mens de andre sover. Vi justerer på legene så de er tilsvarende barnets og 

børnegruppens udviklingsniveau. 
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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: Forældrebestyrelsen holder møder 4 – 5 gange årligt og synes det er tilstrækkeligt. 
 

2. Er den nye styrkede læreplan blevet fremlagt, og hvad er jeres vurdering i forhold til den? 
Svar: Den pædagogiske læreplan blev fremlagt i juni 2021 og vi havde ingen kommentarer til den. 
Den var helt fin. 
 

3. Hvordan kommer arbejdet i forhold til forældresamarbejdet til udtryk i hverdagen? Giv 
konkrete eksempler. 
Svar: Rikke er god til at skrive på Aula når forældrene skal inddrages i forskellige tiltag, hjælp m.m. 
Forældrebestyrelsen har skrevet en pjece om dens arbejde som samtlige nye forældre får når deres 
barn begynder i børnehuset. Forældrebestyrelsesmedlemmerne sørger for at hilse på de nye 
forældre når de møder dem ved aflevering eller afhentning. 
 

4. Hvordan vurderer I de fysiske rammer/Pædagogisk indretning herunder udearealer? 
Svar: Forældrebestyrelsen synes at vuggestue legepladsen ser en smule kedelig ud og at 
placeringen af legeredskaberne ser ud til at være placeret tilfældigt. Forældrebestyrelsen kunne 
tænke sig at der var flere naturaktiviteter, genstande og materialer, som kunne inspirere børnene til 
selv at lege og undersøge. F.eks. Insekt bo. De synes at hegenet trænger til at blive malet og at der 
mangler farver ude der ude. Børnehavens legeplads er blevet bedre men der mangler noget mere 
farvestrålende. Ligeledes et hegn der trænger til at blive malet. Dog er det interessant at børnene 
har autentiske ting at lege med f.eks. rigtige gamle gryder. 
 

5. Hvad er jeres vurdering af legetøj og legeredskaber? 
Svar: Det synes forældrebestyrelsen ser fint ud. Ellers ingen kommentar. 
 

6. Hvordan vurderer I om der er god trivsel og udvikling for børnene i daginstitutionen? 
Svar: Vi ser på om børnene virker glade, når vi kommer om morgenen og henter om eftermiddagen. 
Om der er meget uro på stuerne, gråd mm eller om der er roligt og børnene leger og griner. De 
vurdere ud fra om og hvad børnene fortæller om deres dag, de andre børn og de voksne. 
Forældrebestyrelsen ser på om de voksne giver sig tid til at trøste og hjælpe børnene, selvom der er 
mange børn på en gang eller om de voksne afviser børnene. De kigger på om der er børn der sidder 
alene og græder eller om der er voksne tilstede til at hjælpe og trøste samt om der er muligheder for 
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at børnene kan sidde og fordybe sig i en leg. 
Forældrebestyrelsen ser at børnene i børnehuset er i god trivsel og udvikling. 
 

7. Er der udfordringer som I mener institutionen burde være mere nysgerrig på, hvis ja hvilke? 
Svar: Da vi har et børnehus med mange forskellige nationaliteter, synes vi at der skal arbejdes mere 
på hvordan vi kan få integreret disse forældre i forældrefællesskabet samt udbredelse af kendskabet 
til forældrebestyrelsesarbejdet. 
 

8. Er der nogle forhold/emner/indsatser i institutionen, hvor I kan få øje på særlig høj kvalitet? 
Svar: Indretningen af fællesrummet samt på stuerne. At børnene kan lege i mindre grupper, og at 
der bliver lavet mange forskellige aktiviteter med børnene, som f.eks. at finde ting i naturen som 
indgår i kreative aktiviteter, og at der bliver arbejdet med emner sammen med børnene. F.eks. jord, 
vand, ild og luft. Eller insekter. 
 

9. Andet 
Svar: Forældrebestyrelsen synes at børnehuset er god til at inddrage og fortælle forældrene om 
planer, når der f.eks. har været udskiftning af medarbejdere på en stue. Det her gjort forældrene 
trygge at der har været en plan for fremtiden. Forældrebestyrelsen synes at medarbejderne i 
børnehuset er rigtig dygtige 
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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 inde rum 

• Medbestemmelse  

• Leg og aktiviteter 
 

Efter interviewene udarbejder leder en sammenfatning af interviewene, og indsætte denne i 
tilsynsbesvarelsen. Det kan anbefales at filme eller optage interviewene da disse kan være meget 
konstruktive i det fremadrettede arbejde med den styrkede læreplan. Leder skal huske at indhente tilladelse 
hos forældrene til de børn som skal interviewes.  

 
 

Beskrivelse af interviewguide:  
5 børnehavebørn, 3 piger og 2 drenge fra to forskellige børnehavestuer er blevet interviewet omkring 
ovenstående emner. Børnene blev delt op i to grupper og der blev talt om følgende spørgsmål: 

Venskaber: 
Hvad er en god ven?. Har I en bedste ven i børnehaven? Har alle børn i børnehaven en bedste ven? Og 
hvordan får man en god ven? 

De voksne: 
Hvad er en god voksen? Hvad er de voksne gode til her i børnehaven? Hvad synes I de voksne skal øve sig 
på i børnehaven? 

Ude – Inde rum: 
Hvor er det bedste sted på legepladsen at lege? Hvad kunne I tænke jer der skulle være på legepladsen? 
Hvad kan I bedst lide i børnehaven? Kan I lide at gå i børnehaven? 

Leg og aktivitet: 
Hvilke lege kan I godt lide at lege i børnehaven? Hvad laver de voksne sammen med jer? Hvad er det 
sjoveste at lave sammen med de andre børn? Hvad er det sjoveste at lave sammen med de andre voksne? 

Medbestemmelse: 
Hvad får I lov til at bestemme her i børnehaven? Er der noget I ikke får lov til børnehaven? Hvilke lege kan 
man ikke lege i børnehaven? 
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Sammenfatning af interview: 

Venskaber: Børnene fortalte at de har venner, mange venner og man er venner er når man leger sammen. 
Alle børn har en ven for alle børnene i børnehaven har nogen at lege med. Når der er børn der slår, så vil vi 
ikke være venner. Hvis de ikke slår så vil vi gene lege sammen igen, og så er vi venner. 

En god ven er en der hjælper og trøster, hvis man er ked af det og som gerne vil lege. Hvis vi gerne vil være 
venner så siger man: ”Hej, jeg hedder Rikke – skal vi lege”, og så leger man. 

De voksne: 
En god voksen er en der hjælper og trøster børnene hvis de er kede af det og savner deres mor og som 
kommer plaster på hvis man har slået sig. De voksne i børnehaven er gode til at hjælpe børnene, og trøste 
dem hvis de græder eller har slået sig. Og hjælpe børnene så de ikke slår hinanden.  

Nogen voksne er også god til at høre hvad man siger og der er også nogen voksen der er god til at lege. Så 
spiller hun fodbold med os på legepladsen eller leger ”alle mine kyllinger kom hjem”.  
Der er voksne der ikke hører på os. De vil heller ikke lege. De skal passe på børnene. Det er lidt kedeligt. 
De voksne skal ”øve” sig på at lege med os og så skal de høre hvad vi siger. Det vil være dejligt hvis de 
voksne siger ja til alting og så er det sjovt at tegne 

Legepladsen: 
Vi kan bedst lide at lege oppe i tårnet eller side på taget på legehuset ude på legepladsen. Det er også sjovt 
at spille fodbold. Vi vil gerne have fodbold mål og en rigtig fodbold på legepladsen og basket bolde og basket 
net. ”De spiller fodbold” eller leger ”Alle mine kyllinger kom hjem”. Vi kan også godt lide at gynge og lege i 
sandkassen, så bager vi kager og leger købmand. Det bedste i børnehaven er at lege og vi kan lide vores 
børnehave for så har vi nogen at lege med. Vi vil gerne have en klatrevæg og en trampolin på legepladsen. 

Leg og aktivitet: 
Vi kan godt lide at lege fangeleg, og ” Fisker, fisker hvor er klokken”…lege med dukkerne og male og lege 
med legoklodser og lege inde i ”rummet”, for der er en ting man kan gå på og kæmpe klodser man kan 
bygge med.  
Nogen gange så trøster de voksne os eller maler, læser bøger og laver krea ting med os.  

Det er sjovest når de voksne leger med os. 

Medbestemmelse: 

Børnene fortæller ” Vi må bestemme hvornår vi vil lege, hvad vi skal tegne og hvilken kopi. Vi får ikke lov til 
at bestemme om vi skal være inde eller ude. Heller ikke hvor lang tid vil må være ude. 
 

Hvilke tanker og refleksioner har vi som personale fået på baggrund 
af børnene interviewene 

Børneinterviewsne har givet os indblik i betydning for børnene, når de voksne støtter og hjælper børnene i at 
danne relationer og venskaber gennem legegrupper og aktiviteter og at det har en indvirkning på børnenes 
forståelse af venskaber når der tales om dette ved måltiderne som i samling.  
F.eks. hvad er en god ven. Der er børn der skal have hjælp til at lære hvordan man hjælper hinanden og 
hvordan man kan lege uden at slå, for det er der nogen børn der ikke har lært endnu. 

Derudover har der været en refleksion af hvad der kan være den bagvedliggende forståelse når børn oplever 
at der er voksne der ikke hører hvad børnene siger. Dels kan det være at børnene ikke oplever at blive 
forstået eller set, men også at den voksne ikke er nærværende, hvis opmærksomheden f.eks. er på andre 
børn der skal hjælpes eller opgaver. Dette gav anledning til drøftelse af betydningen af psykisk 
tilstedeværelse og nærvær over for børnene ved f.eks. at holde et barn fysisk i hånden, imens vi hjælper et 
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andet barn for derefter at vende tilbage til barnet der holdes i hånden, samtidig med at vi er i øjenhøjde med 
børnene imens vi taler med det.  

Børnene der gerne vil lege med de voksne fortæller os vigtigheden af at vi også bruger legepladsen om 
formiddagen til f.eks. lege med børnene i vinterhalvåret, og at der bliver lavet aftaler blandt de voksne hvem 
der leger med børnene og hvem der tager sig af at hjælpe de andre børn med praktiske ting. 

Emnet børns medbestemmelse er et pædagogisk fokusområde, som vi skal arbejde med på et 
personalemøde, for at blive nysgerrige på, hvor i vores praksis og hverdag kan børnene få mere 
medbestemmelse og gerne inddrage børnene i hvad de tænker og mener de gerne vil være med til at 
bestemme. 
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