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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 

Observationer 

Arbejdspunkt: 

 Ingen arbejdspunkter 

Udviklingspunkt: 

 Dukkeaktiviteten var på grænsen til at blive for karikeret sprogligt.  

 Huske at holde pauser i kommunikationen med børnene. 

 Skærpe opmærksomheden på, om der er børn, som ikke er deltagende i legen. 

Børneinterview 

Arbejdspunkt: 

 Ingen 

Udviklingspunkt: 

 Det samme som i observationen, holde pause i kommunikationen, når I øver børneinterview. 

Personaleinterview 

Arbejdspunkt: 

 Det er vist ikke helt lovligt at ”presse” en medhjælper til at tage pædagoguddannelsen. 

Udviklingspunkt: 

 Afprøve forskellige metoder ved møder. 

 Personalet ønsker større tilstedeværelse af leder, eksperimenter med, hvornår det kunne give 
mening, at personalet får bedre udbytte fra ledelsen. 

Interview med bestyrelsesformanden 

Arbejdspunkt: 

 Ikke noget arbejdspunkt 

Udviklingspunkt: 

 Fortsætte det gode forældresamarbejde, som I allerede har godt greb i. 

Læreplaner 

Arbejdspunkt: 

 Ingen arbejdspunkter 

Udviklingspunkt: 

 Det kunne være interessant at få forældrene mere med i sammenskabelsen af temaer. 
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 Overlab af temaer, så den gode indsats ikke bare forsvinder som et projekt. 

 

Hvordan er der blevet arbejdet med punkterne 

1) I forhold til børneinterview:  

Der skulle vi holde pause i kommunikationen, når vi øver børneinterviews. 

Vi er blevet meget opmærksomme på, at vi i praksis som voksne, vælger at holde pauser og vente på 
børnenes respons i dialogerne med børnene. Vi gør især meget ud af at have en dialog med børnene 
omkring måltidet, hvor alle kommer til orde og bliver lyttet til.  

2) I forhold til personale interview: 

Vi fik til opgave, at vi skulle afprøve forskellige metoder ved personalemøder. 

 Ift. dette udviklingspunkt lavede vi om på nogle af metoderne efter tilsynet og har efterfølgende afprøvet 
flere metoder. 

Ydermere ønskede personalet at få større tilstedeværelse af leder samt at eksperimentere med, hvornår det 
kunne give mening, at personalet får bedre udbytte fra ledelsen. 

Her har ledelsen præciseret og synliggjort hvilke ledelsesopgaver der er, hvilket har givet en større fælles 
forståelse for ledelsesopgaverne. Vi har i flere perioder haft langtidsfravær hos medarbejderne, hvor 
ledelsen har måtte have flere timer sammen med børnene i praksis. Dette har personalegruppen godt kunne 
mærke og de har givet positive tilbagemeldinger til ledelsen. 

3) I forhold til forældreinterview: 

Vi skulle fortsætte det gode forældresamarbejde, som vi allerede har godt greb i.  

Vores forældresamarbejde er godt. På forældremødet d. 24/10-19 fik vi både i en 
spørgeskemaundersøgelse og på mødet en meget positiv feedback. Vi har inddraget 
forældrebestyrelsen/forældrene i forbindelse med den styrkede læreplan. Dette har vi eksempelvis gjort på 
forældrebestyrelsesmøder og forældremødet. På forældremødet lavede vi forskellige poster, hvor vi 
fremlagde vores værdier for ca. 10 forældre ad gangen. Efter fremlæggelsen skabte vi rum for en fælles 
dialog og et refleksionsrum omkring hver værdi, som går godt i tråd med læreplanstemaerne. Dette har vi 
fået positiv feedback på og vi mærker en stor opbakning fra forældrene, idet det har givet os en fælles 
forståelse for, hvordan vi sammen kan skabe udvikling for børnene i både hjemmet og i vuggestuen. Det 
mærkes især ved at forældrene følger op derhjemme på de temaer, værdier og tiltag, som vi arbejder ud fra i 
vuggestuen. 

Det gode forældresamarbejde er vigtigt for børnenes trivsel i vuggestuen og for forældrenes tryghed, så de 
kan overlade børnene trygt i vores varetægt. Det er derfor vigtigt, at der fra start af opbygges et åbent og 
tillidsfuldt forhold forældre og personale imellem. 
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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   

Servicemålene: 

1. Implementering af den styrkede læreplan 

På alle p-møder og kompetencedage i de sidste seks år har vi arbejdet med den styrkede pædagogiske 
læreplan, så vi i hverdagen bruger dette i forhold til vores værdier, temaer og læringsmiljøer. 

 

2. Alle børn skal have en ven 

Vi arbejder med at alle børn i vuggestuen er en del af et fællesskab. 

Vi støtter op omkring, at de skal have flere venner og ikke kun en ven. Vi leger på tværs af vuggestuen 
grundet vores åbne hus, så børnene kan danne relationer både i voksenstyrede aktiviteter og i børneinitieret 
leg og aktiviteter. Vi bruger også ordet venner, italesætter og giver børnene handlemuligheder, som viser, 
hvordan man er en god ven. 

 

Sciencestrategien: 

Vores naturambassadør Tina er bindeleddet til Naturskolen, som deltager i temadage og andet og giver 
inspirationer videre til medarbejderne. Vi arbejder med natur, udeliv og science, som tema i den styrkede 
læreplan. Vi har i forbindelse med scienceugen brugt materialet, som blev tilsendt fra sciencegruppen og 
lavede spændende eksperimenter med børnene. 

Vi følger i hverdagen ”børnenes spor” samt har en eksperimenterende, fantasifuld og legende tilgang i 
praksis. Vi bruger det eksempelvis i vores udeliv på legepladsen, så her bliver dyr, planter og vejret 
undersøgt og eksperimenteret med. Indenfor kan det være at gå i farvede ris, kolde pasta eller undersøge og 
visualisere udtrykket ”sure/ glade tæer i saftevand”. 

 

Sprogstrategien: 

Vores sprogambassadør Louise er tovholder i forhold til sprogarbejdet i vuggestuen. 

Vi arbejder med sprog hver dag og det er en del af vores værdier. Vi arbejder med italesættelse og 
anderkendende kommunikation. 

Vi er i år startet med at lave sprogtest kaldet TRAS på de 2 årige børn. 

 

Overgangsplan: 

Vi sender vores forældrepjece og gode råd til start i vuggestuen til forældrene før de starter i vuggestuen, for 
at de kan få en god overgang fra hjemmet til vuggestuen. 
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Det er vigtigt fra første dag, at kunne skabe en grundlæggende tryghed og tillid hos barnet og forældrene og 
derfor bruger vi mange ressourcer på det under indkøringen. Barnet og familien får tilknyttet en primær 
pædagog og en sekundær voksen, som er dem der i den første tid hovedsageligt er sammen med barnet og 
som kommunikerer med forældrene. Den primære vil være tovholder for barnets trivsel, udvikling, læring og 
dannelse i samarbejde med resten af teamet i barnets vuggestuetid. 

Efter barnets start har vi den første samtale med forældrene. Vi taler sammen om, hvad der er sket i barnets 
liv indtil nu, deres soverytme, kost, små vaner, indkøringen, forventninger m.m. og løbende vil man som 
forældre blive sat ind i de praktiske ting, så som ekstra tøj med navn i, vores digitale platform Famly og 
lignende. 

 

Når børnene er ca. 2 år og 3 mdr. indkalder vi til anden og sidste forældresamtale. Her vil vi tale om, hvilken 
børnehave forældrene har valgt til deres barn og hvordan vi arbejder med at gøre barnet klar til børnehave. 
Det kan for eksempel være, at vi har ekstra fokus på selvhjulpenhed, på selvregulering eller lignende. Vi 
taler ud fra vores dialogskema, som forældrene også får. Vi udfylder et overleveringsskema, hvor vi 
videregiver eventuelle handleplaner og specielle hensyn til børnehaven - alt dette sker i samarbejde med 
forældrene. Når vi nærmer os børnehavestart tager vi på børnehavebesøg med børnenes venner og spiser 
madpakker i børnehaven.  
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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 er i dialog med de pædagogiske konsulenter, vejlederkorpset, RoF og forebyggende rådgiver til vores 
dialogmøder og løbende, når vi har brug for sparring og vejledning i forhold til vores pædagogiske praksis og 
herunder børnegruppen.  

Vi benytter vores lokalområde til at skabe små læringsrum. Vi har tre el-ladcykler, som gør, at vi nemt kan 
tage på ture ud i vores nærmiljø.  Vi benytter os eksempelvis af Den Blå Base i Kastrup havn, biblioteket og 
Naturskolen. Men vi tager også gerne imod invitationer fra forældre. Disse små ture er med til at styrke 
børnefællesskabet og de fire børn der sidder sammen i ladcyklen får en masse positive oplevelser sammen. 
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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. 

 

 

 En del af arbejdet med temaerne i den nye styrkede læreplan er, at arbejdet skal gå på tværs af 
temaerne, så de seks 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. 

Et eksempel på, hvordan temaerne tænkes i en helhed er for eksempel en dag i sandkassen. Nogle børn har 
fundet bilerne, hvilket fører til, at vi laver en bilbane i sandet og en anden bane med brædder mellem nogle 
mælkekasse. Nogle børn kører med bilerne, andre undersøger sandet og nogle børn prøver at komme op at 
stå og holde fast, da de ikke helt kan gå endnu. Vi italesætter børnenes initiativer og handlinger og giver nye 
handlemuligheder. Et barn er lidt usikkert, men da vi synger ”se hvad jeg kan” kravler hun op på en 
mælkekasse og vil kravle ud på bilbanen, som er brædder mellem kasserne og bliver mægtig stolt. 

 

Et andet eksempel på, hvordan vi går på tværs af temaerne og skaber en helhed, er vores rutine og 
læringsmiljø måltidet. Noget af det første forældrene oplever under en indkøring af deres barn, er måltidet. Vi 
vægter det højt, at forældrene skal have et indblik i måltidskulturen og se, hvordan vi gør det her ved os. 
Under måltidet har vi fokus på at italesætte og skabe meningsfulde samtaler om, hvad vi for eksempel har 
oplevet på legepladsen om formiddagen. Når vi spiser sammen er vi en del af et fællesskab, det bliver 
børnenes tur på skift og vi øver dermed at få øje på hinanden og skal prøve at vente på tur. 

 

 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.  
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Et eksempel på forældresamarbejdet er i forbindelse med restriktionerne omkring corona, hvor vi løbende 
har informeret forældrene om vores nye tiltag i vuggestuen. Vi har informeret på Famly og vejledt omrking, 
hvordan vi kunne fortsætte den daglige dialog på legepladsen. Dette har vi fået positive feedback for. 

Forældrene lægger stor vægt på vores daglige dialog. Dette kan nogle gange være svært i en travl hverdag. 
Så vi har skrevet på Famly, at vi gerne vil have denne dialog med forældrene, men vi vil prioritere børnene. 
Forældrene har dog altid mulighed for at ringe, hvor vi kan ringe tilbage eller aftale en samtale, hvis det 
kræver en længere dialog. 

Dette har forældrene også givet positiv tilbagemeldinger på. 

Et andet eksempel er, at vi har haft mange forældresamtaler. Til samtalerne taler vi om, hvordan 
modtagelsen af det nye børn har været og deres barns trivsel og udvikling lige nu. Vi har også haft samtaler 
med forældre til børn på ca. 2,3 år om deres trivsel og udvikling og hvordan vi sammen kan gøre dem klar til 
et godt børneliv og børnehavestart.  

 

Vi arbejder ud fra et solidt og differentieret forældresamarbejde baseret på åben daglig dialog, rummelighed, 
respekt og tillid. Derfor opfordrer vi til en fælles konstruktiv feedbackkultur, idet det er vigtigt at kunne åbne 
op for spørgsmål og underen angående barnets trivsel eller vores institutionspraksis. Forældrene får 
løbende nyhedsbreve omkring hvad der rør sig i vuggestuen lige nu.  

 

 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.  

 

Alle børn er forskellige og det er ikke altid, at alle børn har lyst til store aktiviteter, til voksenstyret aktiviteter 
eller til at være sammen med andre børn. Derfor arbejder vi med det vi kalder ”den pædagogiske bagdør”, 
hvilket kan give børnene mulighed for, at deltage på deres egne præmisser. Det er helt normalt og kan 
skyldes mange ting at børnene vælger at trække sig. Her er det dog vigtigt for os at vide, om der er sket 
noget anderledes i barnets hverdag på hjemmefronten. Har barnet sovet dårligt, har en forældre natarbejde, 
skilsmisse, flytning og lignende. Vi vil i samarbejde med forældrene være opmærksomme på, om det er 
noget der varer mere end en dag og vi vil her være mere nysgerrige på, hvilken position barnet har i 
børnefællesskabet og give barnet lidt ekstra opmærksomhed i en periode indtil barnet har fundet plads i 
børnefællesskabet igen. 

 

Et eksempel er, når et barn ikke er opmærksom på børnefælleskabet og ikke kontakter de andre børn. Vi er 
opmærksomme på, hvor der er små øjeblikke, hvor barnet har kontakt med en eller flere børn. Vi går på 
opdagelse i, hvad barnet er optaget af. Det kan være, at de er interesseret i dyr på legepladsen, at køre på 
motorcykler eller at lege med dukkerne. Herefter laver vi aktiviteter/lege med disse børn og italesætter, 
hvordan de kan lave ting sammen og hvor sjovt de har det. 

Dette giver vi videre til de andre medarbejdere som følger op på disse initiativer. 

 

Et andet eksempel er et barn som har svært ved at se de andre børns grænser som tit ender i konflikter. 

Vi går ud fra, at alle børn har positive hensigter og derfor går der en voksen hen til hvert af de to børn, som 
deltager i konflikten. Vi italesætter motiver, følelser og handlinger hos dem begge og prøver sammen med 
børnene at finde løsninger eller kompromiser. Det kan være at finde tilsvarende legetøj som begge vil have, 
eller at det ene barn må vente til gyngen er ledig. Det kan også være at lære et barn at sige stop med ord 
eller løfte hånden, så de andre børn kan se, at barnet siger fra. Det kan være de gerne vil have hjælp til at 
lege sammen eller det kan også betyde, at vi hjælper barnet til en helt anden aktivitet. 

Vi ser eksempelvis også børn, som ikke er i trivsel eller ikke er alderssvarende i udvikling, hvor vi har brug 
for sparring socialpædagogisk. Her tager vi en samtale med forældrene, hvor vi bliver enige om at hente 
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pædagogisk vejledning i vejlederkorpset. Vejlederen laver nogle observationer af barnet og herefter laver vi 
en handleplan for, hvordan vi hjælper barnet bedst muligt. Forældrene bliver hele tiden inddraget, så de 
også har mulighed for støtte op derhjemme.  

Alle eksemplerne viser, hvordan vi giver børnene en plads i et fællesskab. 

 

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

 

Vi ændrer vores praksis efter vores børnegruppe. Dette tages op til p-møder og på kompetencedagen, her 
vil vi også opdatere vores læreplan løbende. Vores pædagogiske læreplan indeholder vores værdier, som vi 
arbejder med hver dag og udvikler, så de passer til børnenes behov. Dermed er arbejdet med vores 
læreplan allerede dynamisk og følger vores dagligdag med alt hvad den bringer.  
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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 

Vuggestuen Skottegården er en hyggelig lille vuggestue med 33 børn i alderen 0-3 år. Vuggestuen ligger i et 
etplanshus bestående af tre store stuer, et stort fællesrum, et åbent køkken samt en dejlig stor legeplads. Vi 
har et stort fællesrum, hvor børnenes garderober er placeret i den ene ende. I den anden ende er der 
akvarium og mulighed for at lave forskellige læringsrum. Vores køkken er som sagt åbent og børnene kan 
følge med i tilberedningen af dagens måltider. De tre store stuer er indrettet som funktionsstuer. Alle tre stuer 
ændrer sig hele tiden i forhold til børnenes spor og behov for læringsrum. Yderligere har vi to mindre 
legerum, som giver mulighed for et afgrænset lille læringsmiljø, hvor børnene kan lege eller læse en bog i 
fred. Vi har bevidst indrettet rummene med få møbler, da vi mener det giver børnene mulighed for og plads til 
fysisk udfoldelse. I huset er der et kontor, en personaleafdeling, depoter og vaskerum. Vi har også et rum til 
barnevogne og krybber kaldet ”liggehallen”. Vores legeplads er omkranset af en lille ”skov”. Der er en bakke, 
græsplæne med et legetårn med rutsjebane og klatre muligheder, sandkasse, gynger og et legehus med 
sandkasse udenom. Vi har en labyrint af buske, flere frugttræer, en lille køkkenhave og et shelter med 
skyggeplads. Grundet vores beliggenhed har vi en differenceret børnegruppe med forskellige kulturer, hvor 
sociale baggrunde mødes.  

 

Vi indretter og dekorerer rummene, alt efter børnene, hvilket eksempelvis ses ved at vi har legetøj i 
børnehøjde. Børnene kan selv tage aktive valg og hermed vælge til og fra. Vi har billeder til- og af børnene i 
børnehøjde. Vores stuer har plads til udfoldelse, hvor der er bænke så man kan se ud af vinduerne. Vi har 
også døre med kig ind til hinanden. Vi har plads til at boltre sig, men også plads til ro og fordybelse, hvilket 
betyder at alle kan blive en del af et fællesskab, et eksempel på dette er legepladsen. Vores åbne hus og 
aktive udeliv giver uendelige muligheder – vi kan altid gå på eventyr. Hvis der er brug for at bruge 
stemmerne og råbe højt, så løber vi bare ud, det er okay, at have brug for at råbe. 

 

Relationer 

Vi har lavet en organisering, hvor der ikke er stueopdeling, men en fleksibel organisering, der tager 
udgangspunkt i både det enkelte barns og fællesskabets behov. 

Vi støtter op om børnenes faste relationer samtidig med, at vi er opmærksomme på, at man er meget sårbar, 
hvis man kun har en ven i vuggestuen. Vores spisninger, ture ud af huset, små samlinger og 
læreplansgrupper er som oftest planlagt ud fra de enkelte børns relationer. Børnene i vuggestuen begynder 
at lægge mærke til de andre børn, når de starter i vuggestuen. De skal så finde ud af, hvad de skal bruge de 
andre børn til. Her er det meget vigtigt, at vi som medarbejdere støtter dem i, at det er positive og rare 
oplevelser de oplever. Vi forsøger at gribe enhver mulighed for at få skabt en relation barn-barn imellem ved 
at lege lege, der opfordrer til øjenkontakt imellem børnene. Når noget driller, så opfordrer vi børnene til at 
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hjælpe hinanden. Det kan for eksempel være, når de skal have tøj af og på. Vi kan dog ikke forhindre alle de 
svære oplevelser, som de vil møde. For eksempel at vente på tur, at gyngen er optaget, at andre leger med 
noget legetøj, at der bliver sagt stop fra de andre børn eller at strømpen ikke vil af. Her arbejder vi med at 
italesætte den følelse de får, når de oplever noget svært og hjælper dem med at komme videre til en ny leg 
eller hjælper dem med at løse det der drillede. Et eksempel er et barn der bliver meget ked af det, når en 
god ven ikke vil med i skoven og samle snegle. Vi   siger: ”øv, du bliver ked af det når Gurli ikke vil med ind i 
skoven og samle snegle. Har du spurgt hvad Kaj vil?”. Og hvis de ikke kan blive enige om, hvad de vil 
sammen med en voksen, altså et kompromis, så giver vi en stor krammer og italesætter, at det er ok at blive 
ked af det, for derefter at hjælpe med at komme i gang med en ny leg. I vuggestuens børnefællesskab er der 
33 børn og hvert enkelt barn er helt unikt og de har alle deres egen mening og de er alle aktive deltagere. Vi 
skal derfor hele tiden arbejde med at den enkelte bliver hørt og forstået, men samtidig skal alle være med i 
vores fællesskab og det betyder at der hele tiden bliver arbejdet med små kompromiser, som for eksempel 
hvem må lege med den blå skovl eller hvem skal bestemme, hvilken vej motorcyklerne skal køre og hvor 
skal dukkerne spise. 

Forældrene er også her meget vigtige i vores børnefællesskab. Vi har løbende små dialoger med forældrene 
omkring barnets venner og sender billeder af barnets hverdag via Famly. Her er det vigtigt, at man som 
forældre støtter op om barnets hverdag. Dette gøres blandt andet ved at sætte ord på de aktiviteter barnet 
har lavet i vuggestuen og hvilke børn der var med. Vi opfordrer til at man som forældre italesætter de 
positive følelser barnet har sammen med de andre børn. Eksempelvis: ”Det kunne være du skal ned og lege 
med Gurli det bliver sjovt”. 

 

Vi mener, at hvert barn er unikt. Alle børn skal opleve, at de er unikke små personligheder, som behandles 
med respekt og ligeværdighed, uanset hudfarve, religion, sprog og sociale forhold. 

Vi arbejder med dette gennem vores værdier, hvor vi aktivt vælger at italesætte og lave konfliktopløsning. 
Omsorgen for- og opmærksomheden på det enkelte barns trivsel, læring, udvikling, dannelse er en vigtig del 
af vores arbejde. Fysisk omsorg fokuserer på den almindelige pleje, hvor psykisk omsorg er at blive set, hørt 
og forstået af de mennesker man omgiver sig med. Vi styrker børnenes tro på sig selv ved at tage dem 
alvorligt og lytte til dem som selvstændige individer. Dette er essentielt for at barnet oplever en god start i 
dannelsesprocessen, som skal gøre dem til selvstændige, robuste og demokratiske medborgere. Vi hjælper 
dem derfor også til at opleve sig selv som betydningsfulde og selvstændige personer ved eksempelvis at 
øve deres selvhjulpenhed. Det styrker deres selvværd, når vi samtidig giver dem alderssvarende 
udfordringer, hvor de oplever, at de lykkedes selvstændigt såvel som en del af et fællesskab. Barnet udvikler 
sig hver dag hos os i samspillet med andre børn og voksne. Når man har sin daglige gang i vores vuggestue 
er der ikke kun et fokus på individet, men i stor grad også på fællesskabet. Det vil sige, at det er ikke kun mig 
det handler om i vuggestuen, det er også os i vores åbne hus. 

 

Lege og aktivitetsmuligheder 

Vi prioriterer legen højt. I legen er der rum for udfoldelse og udvikling. Det er den aktivitet som har de største 
og mest oplagte udviklings- og læringspotentialer i 0-6 årsalderen. Vi mener, at legen har en afgørende 
betydning for barnets identitetsdannelse. De lærer at tænke kreativt, bruge fantasien, give udtryk for deres 
følelser, ideer og tanker og at lytte til og bygge videre på andres ideer. De lærer at sige til og fra og at 
markere eget standpunkt over for andre. De lærer at turde give sig i kast med noget nyt, at løse konflikter og 
at samarbejde om legens indhold og forløb. I legen udvikles børnenes måde at forholde sig socialt til 
hinanden. Legen giver børnene de bedste muligheder for at udvikle situationsfornemmelse, da der hele tiden 
lægges op til situationsbestemte konfliktløsninger. Legen kan få børn til at overvinde indbyrdes konflikter, 
som de i andre situationer ikke ville kunne magte, men dette gør de, for at få legen til at fortsætte. 

 

I legen har relationerne mellem børnene stor betydning for deres sociale fællesskab og udvikling af 
venskaber, men også for formidling af kultur og skabelse af ny kultur. Børn anstrenger sig ofte til det yderste 
i legen, dels på grund af den glæde, der ligger i at præstere noget og dels for at opnå større erkendelse af 
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sig selv og sin egen omverden. I leg bruger børnene meget deres kroppe og det giver gode muligheder for at 
mestre den og få erfaringer med højde, dybde, mængde og størrelse. 

Det er i legen, at børnene bearbejder deres oplevelser og erfaringer. 

 

Som voksne veksler vi mellem forskellige positioner i legen. Nogle gange går vi foran og sætter legen i gang. 
Andre gange går vi ved siden af og støtter op om legen. I en stor del af tiden går vi dog også bagved i 
børneinitieret leg, for at gå på opdagelse i det, som de synes er interessant at lege. Vi kalder det også at gå i 
børnenes spor. Som voksne forsøger vi at skabe en balance mellem børneinitierede lege, voksenplanlagte 
aktiviteter samt rutinesituationer. Samtidig arbejder vi med at etablere små pædagogiske læringsmiljøer, som 
indbyder til leg gennem hele dagen. Herigennem fokuserer vi også på, at have det legende element i fokus. 
Dette er med til at skabe deltagelses- og handlemuligheder for alle børn i løbet af dagen. Et eksempel er 
igangsættelse af en sangleg eller en historiefortælling, når børnene øver deres selvregulering ved at vente 
på maden inden et måltid.  

Den eksperimenterende, fantasifulde og legende tilgang i praksis er essentiel for at læring samt udvikling 
sker og giver mening for børnene. Vi arbejder især med hvert enkelt barns zone for nærmeste udvikling. Ved 
at aflæse børnenes kropssprog, guide, motivere samt tilpasse og justere rammerne i læringsmiljøet opnår 
barnet at udfordringer bliver til successer. Vi stræber mod at barnet befinder sig i deres nærmeste 
udviklingszone, hvor de selv kan lære og udvikle sig med lidt hjælp fra en voksen. Et eksempel kan være, 
når vi øver barnets selvhjulpenhed. Det kan være svært selv at vaske hænderne, men den voksne sidder 
ved siden af og støtter, motiverer og guider barnet gennem rutinen. Samtidig synges der den daglige 
vaskehænder-sang for at gøre rutinen mere sjov og legende. Herved skabes et læringsmiljø, der ofte er 
meningsfuldt for barnet. Hvis læringsmiljøet er meningsfuldt for barnet, opstår der gennem selvhjulpenhed 
læring og udvikling, som styrker barnets kognitive og sociale kompetencer. 
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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: Fire gange om året og det er tilstrækkeligt. Ellers kan vi altid bede om et ekstra møde. 
 

2. Er den nye styrkede læreplan blevet fremlagt, og hvad er jeres vurdering i forhold til den? 
Svar: Ja, det skrevne er genkendeligt i hverdagen. 
 

3. Hvordan kommer arbejdet i forhold til forældresamarbejdet til udtryk i hverdagen? Giv 
konkrete eksempler. 
Svar: Daglig personlig opdatering om barnets trivsel. Indkøring fungerer rigtig godt. 
 

4. Hvordan vurderer I de fysiske rammer/Pædagogisk indretning herunder udearealer? 
Svar: Vi synes, at huset og især udearealet er ind-rettet godt og udfordrer børnene. 
 

5. Hvad er jeres vurdering af legetøj og legeredskaber? 
Svar: Godt udendørslegetøj – ikke for meget og ikke for lidt. Lidt begrænset inden for lige nu pga. 
corona, men ellers fint. 
 

6. Hvordan vurderer I om der er god trivsel og udvikling for børnene i daginstitutionen? 
Svar: Der er glade børn. Børnene vil gerne der-ned og ikke hjem når de hentes – de vil ger-ne vise, 
hvad de har lavet. 
 

7. Er der udfordringer som I mener institutionen burde være mere nysgerrig på, hvis ja hvilke? 
Svar: Nej  
 

8. Er der nogle forhold/emner/indsatser i institutionen, hvor I kan få øje på særlig høj kvalitet? 
Svar: Åbent hus fungerer rigtig godt – især ift. at man kender alle og der altid er nogen, der kender 
ens barn. Børnene bliver mødt, hvor de er i deres udvikling og hvad de gerne vil/har lyst til. Gode 
lege og aktiviteter der udfordrer og udvikler sanser, motorik m.m. Gode til at øve selvregulering og 
lære bør-nene at være en del af et fællesskab.  
Der er altid en pædagog, som drøner rundt og er i gang med en aktivitet lige meget om man kommer 
om formiddagen eller om ef-termiddagen. 
 

9. Andet 
Svar: Nej   
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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:  

Spørgeguide 

Venskaber 

Har du nogle venner i vuggestuen? 

Hvem er dine venner? 

Hvad laver du med dine venner? 

 

De voksne 

Hvem af de voksne er gode at lege med? 

Hvem af de voksne er gode at spise med? 

Hvis du bliver ked af det hvem er god til at trøste dig eller give et knus 

 

Ude- og inde rum, leg og aktiviteter 

Hvor kan du godt lide at lege? 

Hvem leger du med? 

Hvad leger I? 

Hvor er det bedste sted at lege ude på legepladsen? 
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Hvad leger du der og med hvem? 

Hvor er der bedst at lege inde? 

 

Medbestemmelse  

Hvem bestemmer i vuggestuen? 

 

Sammenfatning af interviewet: 

De kan lide at spise brombær og fremhæver at de leger med hinanden, når vi spørger, hvem de er venner 
med. De nævner hinanden ved bordet og et barn som leger udenfor og to børn der går i børnehave nu. 
Kimete er god at lege med, hende har to af dem lige været på bakken med. 

Børnene fremhæver hinanden og Jane, som de kan lide at spise med. 

Indenfor kan de lide at lege med rutsjebanen, en hoppe-ko, at hoppe og at læse bøger. 

Og udenfor kan de lide bakken, skoven og da de skal finde det bedste sted på legepladsen løber tre børn 
over til cyklerne og en løber over til boldene.  

Børnene mener, at de selv bestemmer og fremhæver ingen voksne.  

Når de bliver kede af det, er det deres mødre, som trøster dem og der er ingen voksne, som skælder ud i 
vuggestuen. De mener dog, at de selv skælder ud. 
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