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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: 85 

Fysiske omgivelser indendørs (højeste mulige score 60) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 42 

Fysiske omgivelser udendørs (højeste mulige score 50) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 43 

Relationer (højeste mulige score 105) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 91 

Leg og Aktivitet (højeste mulige score 135) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 101 

Samlet score ved tilsynet (højeste mulige score 350) 

Dagtilbuddet fik samlet ved tilsynet: 277 

 

Udviklingspunkter: 

 Børnehaven kan overveje, hvordan de kan arbejde med det visuelle udtryk i de tilstødende rum til 
stuerne.  

 I trappeopgangen hænger der tavler med fokus ord, Børnehaven kan oveveje at udvikle på dette 
koncept. Hvem er fokus ordene rettet mod: 

 Hvis det kun er til personalet, er gangen så det bedste sted 
 Hvis det er til forældrene, skal de så ikke flyttes, eftersom at forældrene ikke har deres gang i huset for 

nuværende.   
 Hvis det er for børnene, er gangen så det bedste sted og skal tavlen så ikke ned i børnehøje. Kunne det 

være en ide at illustrere ordene med billeder.         
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FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING 

Udviklingspunkter: 

 Medarbejdere og bestyrelse kunne når corona restriktionerne ophæves overveje, om nogen af de 
fordele de har oplevet ved hente og bringe situationen skal fortsætte fremadrettet. Kunne man fx 
forestille sig, at der var udvalgte ugedage, hvor man kun afleverede ved lågen    

BØRNEVURDERING 

Arbejdspunkter:  

 På baggrund af de informationer og refleksioner personalet har fået via børnene interviewene. 
Vurderes det som vigtigt, at medarbejderne fortsat har fokus på hvordan de støtter børnene i 
konflikt situationer.   
Men de bør også drøfte, hvordan de hjælper hinanden voksne imellem hvis man oplever at en 
medarbejder har en uhensigtsmæssig tilgang til at støtte børnene i at løse konflikter.    

FORVALTNINGENS KOMMENTAR   

Den dag hvor forvaltningen var på besøg for at lave tilsyn, blev det oplyst at der var tre faste 
medarbejdere fraværende, grundet sygdom, ferie og nyt arbejde.  

På trods af, at der manglede medarbejdere, var der er god og rolig stemning i huset. Man 
fornemmede at børn og voksne havde faste morgen rutiner, i forhold til aktiviteter og hvad der var 
muligt. Når børnene kom op på stuerne, blev de mødt af både børn og voksne som sagde 
godmorgen til den ny ankommende.   

Konsulenten fik øje på nogen ringbind med børnenes navne. Da hun begyndte af bladre i den 
kunne hun se, at det var tegninger m.m. indsamlet mens børnene har gået i børnehaven. Der kom 
straks to børn hen, som ville vise deres mappe og fortælle med stolthed om hvad de havde lavet. 
Ros til børnehaven for, at lave en mappe med dokumentation af børnenes tid i børnehaven, som 
de kan tage med sig videre i livet.   

På legepladsen var der flere lege/aktiviteter i gang med både børn og voksne. Samlet indtryk af 
børnehaven er, at institutionen er i udvikling og trivsel, der er derfor ikke er anledning til at 
iværksætte et skærpet tilsyn  

Tilsynet er udført af: Katrine Hellsten Pædagogisk konsulent 

Tilsynet afsluttet den: 19 april 2021 

Næste tilsyns periode: Der vil blive holdt opfølgende tilsyn vinter/forår 2022  
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