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OPFØLGENDE TILSYN 2021 

Dette opfølgende tilsyn indeholder en status beskrivelse fra lederen. I denne status skal lederen redegøre 
for, hvordan man i dagtilbuddet har arbejdet med de arbejdspunkter og udviklingspunkter, der blev besluttet 
ved sidste tilsyn. 

Tilsynet afsluttes med en vurdering og forvaltnings kommentar  

 

Institutionsnavn:  

 Børnehuset Munkebjergvej, Munkebjergvej 121, 2770 Kastrup 

 

 

Leders navn:  

Helen Boldreel 
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Statusbeskrivelse og personalesituationen:  

Vi har siden genåbningen løbende fået skabt en ny hverdag og rutiner, som vi har justeret til alt efter de 
givende retningslinjer som er kommet. Vi har som altid arbejdet i små grupper så det har været helt naturligt 
for os og det fortsætter vi med.  

 

Børnehaven har siden genåbningen været opdelt i aldersgrupper og det har været en stor succes for alle 
børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. For personalet betyder det at de kan tilrettelægge de 
pædagogiske aktiviteter, læringsmiljøer inde som ude, ud fra det enkelte barns udvikling med fokus på 
børnefællesskaber og inddragelse af forældre.  

Legepladsen er opdelt i legezoner og grupperne skiftes til at være i de forskellige zoner. Personalet gør 
deres bedste for at skabe legemiljøer for børnene. Legepladsen er i så dårlig stand på grund af 
vandproblemer. Teknisk forvaltning og Landskabsarkitekten er på sagen.  

Vandproblemerne er gennem de sidste 9- 10 år blevet dokumenteret og sidste gang i 2020 og der er fortsat 
ikke sket noget. Den dårlige stand gør at alle legeredskaber skal fjerne, der skal drænes og omlægning af 
hele legepladsen er en nødvendighed.  

Planter og træer som har stået i mere end 10 år har så dårlige vækst forhold det er en udfordring at få 
indrettet legepladsen med attraktive legezoner og legemiljøer som indbyder til leg, læring og fællesskaber. Vi 
ser frem til handling. 

 

I vuggestuen har også siden genåbningen arbejdet i mindre grupper, som vi også gjorde før nedlukningen. 
Det har i starten af genåbningen givet udfordringer at skulle være så opdelt både inde som ude. 
Vuggestuebørn kræver mere voksen hjælp end i børnehaven og derfor har vi haft fokus på at hjælpe og 
fordele personaler i vuggestuen når det var nødvendigt, med fokus på børnenes trivsel og udvikling, hvor 
personalet skaber ro, nærvær, tryghed, omsorg og læring. Det har også givet personalet mere arbejdsro og 
overskud i hverdagen.  

Vi har ændret på hverdagen og rutiner for at børn og personaler kan trives. Legepladsen er ikke så opdelt 
som i børnehaven, vi er i gang med at skabe legezoner ved brug af plantekasser, frugtbuske og frugttræer. 
Vuggestuen er gået i gang med et længe ønske om aldersopdeling af børnegrupperne, vi har tidligere i 
mange år haft en børnegruppe for de ældste vuggestuebørn med fokus på at skulle i børnehave. Opdelingen 
er over 3 dage om ugen med de samme voksne, som udgangspunkt med en fra alle 3 stuer. 
gruppeopdelingen vil blive evalueret på personalemødet i juni 2021.  

Vi arbejder i afdelinger og ved pauser har hver afdeling sin pausezone. Det samme når vi afholder 
personalemøder. 

 

Corona retningslinjer vi har siden genåbningen ikke haft forældre inde og det fortsætter vi med. Vi har lavet 
Corona retningslinjer som gennemgås og revideres med Forældrebestyrelsen. Vi har erfaret at der ved 
aflevering/afhentning er meget færre gråd og problemer med aflevering/afhentning, både i vuggestuen og i 
børnehave går børnene glad ind/ud af døren og vi oplever at forældre er glade for denne ordning, selv om at 
de lige skal vende sig til det, vi plejer at sige, se på dit barn, nu er det barnet der går/ kommer til forælderen 
og ikke omvendt. Vi oplever at børnene generelt er trygge ved alle voksne i stedet for kun at være tryg med 
de voksne på egen stuen. Vi er det meste af tiden udenfor og det betyder at børnene afleveres/hentes ved 
lågen på legepladsen, hvilket vi mener er med til kendskabet til alle voksne i vuggestuen.  

Rundvisning: Vi har i samarbejde med 3G fra Tårnby Gymnasiums medielinje fået lavet en præsentations-
/rundvisningsvideo som sendes ud til nye eller måske kommende forældre. Vi har kun fået positive 
tilbagemeldinger. 
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Vi kan i 2021 mærke at den platform vi har skabt gør at vi mere og mere vender tilbage til en ”normal” 
hverdag og der er overskud til de opgaver som på grund af Corona har måtte udskydes. Der er p.t afholdt 
trivselssamtaler med alle forældre, det betyder at vi er tilbage med tilbud om 3 måneders samtale for nye 
børn og forældre o.l. så vi hele tider er med. Vi har valgt at bruge Alle med som redskab i forbindelse med 
samtaler med forældre, dialogmøder, relevante fagpersoner og det giver en sammenhæng fra vuggestuen til 
børnehaven hvor de er alders opdelt. 

Vi havde tilsyn den 10. marts 2020 og dialogsamtale den 2. april 2020 med pædagogiske konsulenter 
Arne Høgsvig og Lise Kaalund, vi har efter samtalen præsenteret på et personalemøde de fokuspunkter vi 
fremadrettet skal synliggøre.  

Hvordan kan vi vise børn, forældre og øvrige relevante samarbejdspartner vores læringsmiljøer på 
stuerne i afdelinger, fællesrummet og ude rummet? 

 

Arbejdspunkter:  

 Ingen arbejdspunkter 

 

Udviklingspunkter: 

 Læringsmiljøer generelt 

 Implementering af den nye styrkede læreplan 

 Punkt 6. i tilsynsrapporten 

I vuggestuen er den enkelte stue opdelt med lave reoler, lyddæmpede skillevægge og hvert læringsmiljø 
har sit eget præg ex. Dukkekrog med masser af dukker, senge, højstol, badekar, tøj og dukkevogn. Ved 
siden af er der et lille bord og stole hvor der er børnekomfur, med gryder, pander, glas, kopper, tallerkner, 
bestik og mulighed for at lægge dug på bordet. På vægen er der sat billeder op af de ting man kan finde i et 
køkken, forskellige frugter/grønsager og madret som børnene godt kan lide.  

Et andet læringsmiljø er indrettet med bøger i en lille bogkasse og bøger i ophæng på vægen og i reolen 
som er en del af opdelingen, her er der forskellige bøger som børnene frit kan tage og sætte sig på 
madrassen og læse selv eller med en ven eller en voksen. 

Et andet læringsmiljø er indrettet med høje borde og stole som står tæt på de store skabe hvor det er muligt 
at lægge puslespil, store perler på snor eller perleplade. 

Ved et andet bord er det muligt at lave andre aktiviteter ex bondegård med masser af dyr, nogle børn ønsker 
at sidde ved bordet frem for gulvet, for nogle børn giver det tryghed og ramme og hvor der er plads til venner 
og de yngste børn kan ikke så nemt tage dyrene mv.  

På gulvet er der biltæppe med kasser med forskellige biler i form og størrelser. Med en skillevæg og på et 
tæppe er der på den anden side legoklodser med mulighed for konstruktions leg, farver, forme og forskellige 
størrelser. Det kunne også være de yngste som sad med put i kassen m.v. 

Garderobegangen bruges ofte til at bygge motorikbaner eller forskellige gå vogne og hoppedyr bruges i 
sanserummet eller på en af stuerne. I sanserummet er der forskellige vægophæng og en kæmpelave som 
man kan kravle ind i og mærke de forskellige sektioner og se sig selv når man kravler over et spejl m.v. 

Fællesrummet bruges til at bage, sanse, spisesituationer eller aktiviteter hvor den voksne har medbragt en 
kasse med spændende ting og sager. Fællesrummet har et stort spisebord med forskellige stole som passer 
til vuggestue- og børnehavebørn, hver dag spises der morgenmad og køkkenet er lige ved siden af hvor der 
tilberedes mad til vuggestuen og der bages brød til hele huset om eftermiddagen. 
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I børnehaven er stuerne også opdelt i læringsmiljøer med forskellige materialer ex har en stuen et lille stakit 
som inviterer ind i bogverden, på vægen hænger en tallerkenrække med bøger, som ex kan være om 
eventyr eller dinosaurer o.l. der står en bogkasse som nemt kan rykkes med hvis man ønsker at sidde på 
den anden side af bordet som er placeret i midten med en bænk på hver side. På den anden væg hænger 
forskellige spil/lege lavet ud af grene og som børnene selv kan tage og enten bygge/spille selv eller sammen 
med ven/vennerne. 

Opdelingen er også her med lave reoler og lyddæmpende skillevægge, reolerne er placeret så de deler 
læringsmiljøerne og der er et indhold af forskellige materialer ex papir, farver, former eller hvor det er muligt 
at lave perleplader eller perler på snor, det er også at tage spil af forskellig karakter, som børnene selv går i 
gang med eller sammen med en voksen for at lære spillereglerne. 

På en anden og tredje stue er der indrettet køkken med køkkenvask, komfur, gryder, pander, tallerkner, glas, 
kopper og bestik, børnespisebord med stole, på vægen hænger forskellige madretter som børnene godt kan 
lide, de har sammen med en voksen undersøgt hvad man ex skal bruge for at lave spaghetti med kødsovs, 
når opskriften var skrevet ned skulle de finde alle ingredienser i ugeblade og klister dem på et karton som nu 
hænger i køkkenet på stuen. 

Et læringsrum med biltæppe og masser af biler, eller bondegård med masser af dyr som er tilgængelig på 
reolerne som omkranser læringsmiljøet. Det er også muligt at vælge Lego eller andet som kunne være idealt 
i dette læringsmiljø.   

En sofa er placeret med ryggen til vinduer og det andet læringsrum, på gulvet er placeret en bogkasse og på 
vægen en boghylde. På resten af gulvet er der tynde madrasser som kan formes så man kan få et ryglæn og 
sidde op ad vægen. 

Der er 2 mindre rum på gangen hvor det ene indeholder sprogmaterialer og som giver børn og den voksen 
mulighed for at fordybe sig og det er også muligt at en lille gruppe børn bruger rummet til en selvvalgt leg. 
Det andet rum bruges til ex at en gruppe drenge ønsker at bygge med Lego og klodser for skabelse af en 
helt fantastisk by/borg eller noget helt andet. 

 

Legepladserne i vuggestuen er også inddelt i læringsmiljøer og placeret forskellige steder på grunden. I 
Trylleskoven kan man finde og undersøge dyr, samle pinde eller andet der har interesse, der er placeret små 
kurve med billeder af dyr, hvor børnene få en brik og skal finde den kurv der passer. Der bygges huler hvor 
børn og voksne kan indtage deres måltider eller tale om det de ser. 

Sandkassen har et lille hus med bord og bænke, gennem vinduet kan man udlevere mad, is eller andet 
lækkert eller man kan selv få noget fra dem som står ved anretterbordet som har bagt eller lavet mad. 
Sandkassen fyldes i løbet af dagen med de sandting børnene selv går over og hente i en kasse tæt på 
sandkassen. 

Der er to læringsmiljøer et med en købmandsbod og med ophæng på gavlen af skuret ex et ret hvor man 
kan køre en tur til købmandsboden eller noget helt andet. Ved siden af står et bord og bænkesæt som giver 
mulighed for at sidde og indtage måltider eller at den voksne har en kasse med spændende ting og sager i. 
De to læringsmiljøer er opdelt med plantekasser hvor der vil komme forskellige planter, farver, dufte og vil 
skabe en grøn oase. 

Sørøverskibet inviterer til motoriske udfordringer og fortællinger om hvor sejler vi hen? og hvem møder vi på 
vores vej? Eller noget helt andet. 

Fra hver stue er der udgang til et læringsmiljø med frugttræer, frugtbuske, rutsjebanen og bordbænkesæt, 
som bruges ved forskellige måltider, når vejret er til det. Læringsmiljøet er opdelt i 3 miljøer og her er det 
muligt at tage tæpper og legetøj med ud og placere sig i mindre grupper eller en kasse med plastikbolde 
som kastes ud på græsset og hvor børnene skal indsamle dem og lægge dem i kassen og så tager vi en tur 
mere. 
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Arealet mellem vuggestuen og børnehavens legepladser er et læringsmiljø hvor der er mulighed for at se 
insekter og der er sået blomsterfrø og plantet frugttræer, børnene kan fra hver side følge udviklingen og det 
vil være muligt at kunne plukke blomster til stuen ex en festdag eller noget helt andet. 

 

Legepladsen i børnehavens har en sandkasse med et legehus og borde som inviterer til forskellige former 
for lege, sandtingene er i et stort bur som sættes ud så børnene selv kan finde det de har brug for. 

Ved siden af sandkassen er et vandland, som gør at børnene kan hente vand og tage det med over i 
sandkassen. 

Der er opstillet en motorikbane med forskellige udfordringer, man kan tage dem alle sammen eller man kan 
vælge dem man har lyst til at prøve og ellers er de voksne klar til at støtte og hjælpe med at øve sig i at 
mestre udfordringerne. 

Forskellige steder på legepladsen er der gemmesteder og legemiljøer hvor børnene selv har mulighed for at 
tage ting med til deres leg ex det kan være at nogen bor det ene sted og nogen andre et andet sted, så tager 
man sin cykel og besøger de andre. Det kan også være at der kommer vejskilte op og så gå legen i gang 
med ex politi og røver eller noget helt andet. 

Grillpladsen er omkranset af træer og buske, i midten er grillen placeret med bænke omkring, der er et 
udekøkken hvor det er muligt at sætte de ingredienser som ex skal bruge til maddag eller noget helt andet. 
Det kan også være fortæller stedet og hvor man kan se ind i gløderne.  

Der er placeret en rede gynge med afstand til 2 gyngestativer som begge giver mulighed for at gynge 
sammen, selv eller ved siden af. 

Bordebænkesæt er placeret forskellige steder så det giver mulighed for leg eller måltider i mindre grupper. 

På græsset er det også muligt at tage tæpper med ud og ex en kassen med dukker og tilbehør eller en 
kassen med dyr, som møder naturen.   

       

Nye styrkede læreplaner:  

Vi er rigtig godt i gang med de nye styrkede læreplaner hvilket vi har været siden nedlukningen. Vi arbejder 
med læreplaner på personalemøder, stuemøder, i dagligdagen, bruger Skema til Handling, refleksion og 
evaluering.  

Vi er ved at lægge sidste hånd på de nye styrkede læreplaner. Efter genåbningen havde vi mere fokus på at 
tilrettelægge en ny hverdag, rutiner, opdeling af børn og personaler, tilrettelægge pædagogiske aktiviteter og 
skabe en ny hverdag i en helt anderledes tid.  

Det har været en meget udfordrende tid som har påvirket os alle både børn, forældre og personaler på 
forskellige måde og som har gjort at der fra ledelsen har været stor fokus på personaletrivsel for at børnenes 
hverdag skulle være med omsorg, nærvær, ro, fordybelse, tryghed og dialog med forældre ved 
aflevering/afhentning. 

Vi kan i 2021 mærke at den platform vi har skabt gør at vi mere og mere vender tilbage til en ”normal” 
hverdag og der er overskud til de opgaver som på grund af Corona har måtte udskydes. 

Der er p.t afholdt trivselssamtaler med alle forældre, det betyder at vi er tilbage med tilbud om 3 måneders 
samtale for nye børn og forældre o.l. så vi hele tider er med. Vi har valgt at bruge Alle med som redskab i 
forbindelse med samtaler med forældre, dialogmøder, relevante fagpersoner og det giver en sammenhæng 
fra vuggestuen til børnehaven hvor de er alders opdelt. 
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Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: 

 Vandproblemer på børnehavens legeplads. Vi har igennem mange år været i dialog med Teknisk 
Forvaltning om problemet. Pt. er Teknisk Forvaltning og Landskabsarkitekten nu gået ind i sagen, 
som skulle have været startet i januar 2021, men som desværre endnu ikke er kommet i gang.  

 Manglende rengøring. Vi har igennem mange år været i dialog med rengøring og haft flere møde og 
lavet handleplaner til rengøringen og personalet, det har desværre ikke haft den ønskede effekt. 

 Manglende vedligeholdelse (gartner). Vi har gennem mange år været i dialog med gartner teamet 
og vi har haft flere møde med den ansvarlige gartner for teamet, det har desværre ikke haft en 
ønskede effekt. 

 Affaldssortering. Vi har pt. ikke modtaget de store container.  
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

Der er holdt opfølgende tilsynssamtale med pædagogisk konsulent Katrine Hellsten d.28-5-2021 

Efter sidste tilsyn har konsulenten været på besøg i Børnehuset og deltaget i sparrings samtaler men også 
på et personalemøde i vinteren 2020. På mødet arbejdede personalet bl.a. med deres samarbejde og 
pædagogik. På møde var medarbejderne meget engagerede og deltagene, man fornemmede at der var en 
lyst og optimisme ift. samarbejde og udvikling af pædagogikken. 

Børnehuset har i forbindelse med corona restriktionerne løbende justeret deres retningslinjer og måder at 
arbejde på. Der har i den forbindelse været enkelte forældre, som har givet udtryk for frustrationer og 
bekymringer i forhold til hvilken indflydelse disse fik på deres barns trivsel.  

Efterfølgende har ledelsen sat ekstra fokus på, hvordan de formidlede deres hverdag, både verbalt og 
skriftligt.  

Det er derfor også godt, at ledelse og forældrebestyrelse sammen har drøftet de lokale retningslinjer der har 
været i huset, da dette kan være med til at sikre et stærkt bindeled mellem den øvrige forældregruppe og det 
fremtidige arbejde i Børnehuset   

Ledelse og medarbejderne skal have ros for, at prøve at tænke kreativt i forbindelse med fremvisning af 
Børnehuset. At lave et samarbejde med elever fra Tårnby Gymnasiums medielinje er godt tænkt og noget 
som også kan styrke det kommunale samarbejde. Måske kunne man i Børnehuset overveje at udvide 
samarbejdet med flere film, fx en film lavet til nye børn der viser huset ud fra et barneperspektiv. 

Vedr. børnehusets udfordringer med legepladsen, rengøring m.m. er det aftalt med leder, at hun fortsat 
orienterer dagtilbudsafdelingen om hvilke aftaler eller mangel på samme der indgås med Teknisk forvaltning.  

Børnehuset har fået arbejdet med de udviklingspunkter der blev besluttet ved sidste tilsyn. Særligt de fysiske 
læringsmiljøer har fået et løft. Det bliver spændende at se hvilken betydning det vil få for medarbejdernes og 
børnenes oplevelser og trivsel fremadrettet    

Der er ved dette opfølgende tilsyn, ikke fundet grundlag for at iværksætte et skærpet tilsyn. Næste tilsyn vil 
være i 2022  

Forvaltningen ser frem til at følge den videre udviklingen i Børnehuset Munkebjergvej fremover. Særligt 
hvordan huset fortsat vil arbejde med deres formidling, kommunikation, læringsmiljø og læreplan. Det bliver 
endvidere spændede at høre, hvilke erfaringer de får gjort i forbindelse, med deres nye gruppestruktur i 
vuggestuen.  
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