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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: Børnehaven Løjtegårdsvej  

 

 

Leders navn: Majbritt Elling  
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Statusbeskrivelse og personalesituationen: 
Siden sidste tilsyn i oktober 2019, har vi været optaget af at udnytte vores fysiske rum på en ny måde. Vi 
mener at såfremt de fysiske rum fremstår spændende, trygge og rare, så er første forudsætning for at trivsel, 
læring, udvikling og dannelse til stede. Vi tilstræber et læringsmiljø hvor både børn, forældre og personale 
kan interagere og spejle hinandens kompetencer. 

I løbet af vinteren havde vi besluttet, sammen med børnene, hvor vi ville rette vores fokus. Vi nedlagde 
boldrummet og havde en periode hvor børnenes egne idéer blev afprøvet 1 uge ad gangen. Herefter havde 
vi en fælles drøftelse, og valget faldt på Lego Duplo rum. 

Vi havde besluttet at optimere vores store indgangsparti, også kaldet Hallen. Den beslutning blev bremset af 
nedlukningen, og af at rummet nu havde en anden funktion der udelukkende var gennemgangsrum, så 
børnene ikke blev blandet på tværs af stuerne. Denne situation er vi fortsat i. 

Som følge af COVID19 nedlukningen i marts 2020, har vi ikke været i stand til at arbejde med 
arbejdspunkterne indendørs som det var tiltænkt. Vi har til gengæld fået øjnene op for en bred vifte af 
muligheder som vi kunne tilbyde børnene udendørs. Vi har sikret os at legetøjet blev varieret og kunne 
imødekomme forskellige interesser og udviklingsmuligheder. Vi har i løbet af sommeren fået etableret mere 
tydelige rum på legepladsen, og har indkøbt planter og legetøj til at stimulere sanser og nysgerrighed.  

For at give børnene en større oplevelsesarena, fik vi indkøbt trækvogne så ture ud af huset også blev en 
mulighed for de lidt mindre børn der ikke endnu kunne gå langt. Samtidig kunne vi medbringe tæpper og 
legetøj, der kunne bruges på åbne arealer i nærheden af børnehaven. Der blev plads til leg og fordybelse i 
naturen, i de små grupper som var sammensat ud fra venskaber, interesser og forskellige kompetencer, hvor 
alle kunne lære af hinanden. Sidst på sommeren fik vi anskaffet en stor cykel med 6 børnesæder, som også 
er en mulighed for at tage på tur lidt længere væk som f.eks. til Ugandaskoven eller Naturskolen på 
Vestamager 

Vi har kunne tilbyde børnene et helt særligt voksent nærvær, da COVID19 situationen åbnede mulighed for 
en bedre normering. Hver voksen fik sin egen faste gruppe af børn som var sammen fra morgen til lukketid, 
der blev sunget, løbet, bygget, undersøgt, hvilet, spist og forhandlet. Hver gruppe havde sin egen farve og 
sin egen voksen, og de legede på sit eget område.  

Vi har haft en stor udskiftning af børn i år, der er startet 20 nye 3 årige siden i sommers. 

Sommer og efterår er forbi, og vi er mere indendørs nu. Børn og voksne er stadig stueopdelt og mængden af 
legetøj er reduceret pga. rengøringskravet. Lego rummet er færdigt og taget i brug, dog kun for den ene stue 
af gangen. Vi har lavet en zoneopdeling af Hallen, så ophold der igen er muligt. Børnene er i små grupper i 
det omfang som det kan lade sig gøre, og aktiviteterne er med fokus på årstider og traditioner. Vi har afholdt 
vores lanternefest som vi gør hver eneste år, den kom blot i en ramme uden forældre. Vi skal have teater til 
jul og spise risengrød, men stuevis. 

Personalesituationen siden tilsynet er ændret. Alle 3 voksne på Krummestuen er udskiftet, og der arbejdes 
pt. på at skabe stabilitet og bevare kulturen som børnene kender. 

 

Arbejdspunkter: 

 

 Optimering af de fysiske rum 

 Inddragelse af forældrebestyrelse og børn i beslutningsprocessen. 

 Fokus på små grupper og læringsrum. 

Vi har ikke kunne inddrage forældrebestyrelsen i alle processerne som vi havde håbet, da      forældre ikke 
havde adgang til børnehaven i flere måneder, men børnene har været en stor del af beslutningsprocessen. 
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Vi har indkøbt varieret udendørs legetøj, der kunne tilgodese børnenes forskellige interesser, og vi har 
arbejdet med at konstruere rum på legepladsen, så vi kunne imødekomme de arbejdspunkter vi sat os ifht. 
tilsynet i oktober 2019.  

 

I forhold til COVID19, fik vi en bedre normering og deraf mulighed for at arbejde med de små grupper børn 
der giver ro og nærvær. Vi kunne desværre ikke tilbyde børnene en stor social arena, idet vi var, -og fortsat 
er, i en situation hvor børnene kun har den mulighed udendørs. 

I personalegruppen har vi på personalemøder drøftet betydningen af læringsrum, og hvordan vi kontinuerligt 
kan have vores opmærksomhed på emnet. Læringsrum er ikke kun fysiske rammer eller alfabetet, det er 
også sociale spilleregler, sanglege, rollespil imellem børnene og en stemning i huset. Vi er i konstant 
udvikling, både børn og voksne. 

 

Udviklingspunkter: 

Der var ingen udviklings punkter  

 

Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed:  

En stor ændring af personalesituationen og COVID19, har haft en indflydelse på hvordan vi har arbejdet i 
2020. 
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

Forvaltningen har siden sidste tilsyn været på besøg i børnehaven samt deltaget i et personalemøde. 
Forvaltningen oplever, at personalegruppen er ved at finde et nyt fælles pædagogisk ståsted siden 
lederskiftet i 1-4-2019 

Det vurderes som særligt positivt, at personalet har haft fokus på at inddrage børnene i processen omkring 
hvad der skulle ske i rummet hvor boldburet var. Da børneinddragelse, er et vigtigt element i arbejdet med 
den styrkede pædagogiske læreplan.  

Det nævnes at bestyrelsen ikke har været inddraget forandringsprocesserne i det omfang som man havde 
ønsket. Forvaltningen anbefaler derfor, at personalet og bestyrelsen sammen drøfter, hvordan de i fremtiden 
styrker deres samarbejde også i en corona tid.  

Der er stor ros til personale og ledelse for at gribe muligheden for, at fordybe sig i, hvordan de kunne udnytte 
de uderum de har. Så der kunne blive skabt, nye lege og fordybelses muligheder for de børn der går i 
børnehaven. 

Når man er på besøg i børnehaven fornemmer man, at der er en god stemning blandt børnene og at de 
voksne har gjort hvad de kunne for at skabe nogen gode rammer i en tid hvor intet er som det plejer.  

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