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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 

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

 

Arbejdspunkt: “en drøftelse i ledelsen og efterfølgende i personalegruppen omkring en større oplevet 
praksis omkring fælles mål, metode og rammer”.  

Udviklingspunkt; “har der eller er der, en drøftelse af barneperspektivet og børnenes perspektiv og 
betydningen for tilrettelæggelse af pædagogisk praktisk og særligt tilrettelagte indsatser?” 

 

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 

Vi har på hvert personalemøde et punkt på dagsordenen, der drejer sig om ovenstående i forhold til værdier, 
det pædagogiske grundlag og den styrkede læreplan. Vi har brugt Pia Thomsens kvalitetsmodel til at 
analysere flere af de daglige rutiner 

Vi tilrettelægger ofte rammer og muligheder for særligt tilrettelagte indsatser i forhold til børn i udsatte 
positioner. Ligesom vi løbende har drøftelser i forhold til børneperspektiv og barnets perspektiv 

 

 

 

Bemærkning til denne tilsynsbesvarelse. 

Vi skal gøre opmærksom på, at denne besvarelse er lavet under corona i 2020. Tilsynet blev udskudt af to 
omgange af forvaltningen, da konsulenten fik hasteopgaver, samt nedlukning i december. I forbindelse med 
dette tilsyn i april 2021, har vi gennemgået vores besvarelser igen. Vi mener stadigvæk, at beskrivelserne i 
denne besvarelse er retvisende for det pædagogiske arbejde der er i børnehaven.         
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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 

Beskriv nedenfor hvordan I har arbejdet med ovenstående. 

Sprogstrategi: 

Vi arbejder kontinuerligt og i alle sammenhænge med det sproglige læringsmiljø i vores daglige, 
pædagogiske praksis. 

Vi vægter dialogen med og mellem børnene ved måltider, på ture, ved modtagelsen, ved aktiviteter som feks 
brætspil, i små grupper ude og inde, i den store kontekst på legepladsen, i det hele taget i nærvær med 
børnene 

Vi arbejder med fokusord i temaer og projekter og inddrager/samarbejder med forældrene omkring sprog 
udviklingen via samtaler og dokumentation, der hyppigst foregår via famly, da forældrene ikke kommer ind i 
huset.  

Vi er bevidst om børn, der har sproglige udfordringer og tager højde for det, når vi sammensætter grupper til 
måltider, ture mm. 

Vi kan godt blive bedre til målrettet sprogstimulering i sproggrupper 

 

Science strategi: 

Vi arbejder aktivt i den daglige pædagogiske praksis med science med en legende og undersøgende tilgang. 
Vi griber børnenes nysgerrighed, eksperimenterer og udvider aspekterne/begreberne. 

Her inkopererer vi sprog strategien.  

Vi har science tema, hvor vi i en uge arbejder med små forsøg, Som udviklingspunkt arbejder vi med at 
sætte mål, således at vi kan evaluere på praksis 

 

Servicemål: 

Den styrkede læreplan 

Vi er i fuld gang med at skrive vores styrkede læreplan efter mange drøftelser og dialoger om det 
pædagogiske grundlag og vores praksis i forhold til målene for læreplanstemaerne. Vi har nu i et halvt år haft 
en noget anderledes hverdag og har måttet tænke kreativt i forhold til vores arbejde. Vi har valgt at gribe 
læreplanen an uden at tage hensyn til corona.  

Alle børn skal have en ven: 

Vi er hele tiden opmærksomme på børns relationer og støtter op om/stimulerer spirende venskaber via 
gruppe opdelinger, italesættelse, fælles oplevelser mm..  

Og vi mener at næsten alle børn i børnehaven har mindst en ven, vi går højt op i venskaber, hvilket også 
børneinterviewene var udtryk for. . Skulle der være et barn, der ikke har en, skruer vi op for de ovennævnte 
metoder og skærmer, støtter og hjælper barnet med at indgå i relationer og lege. Vi iagttager hvem barnet er 
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optaget af og sætter børnene sammen feks ved spisning eller cykelture, så de får fælles oplevelser uden der 
samtidig er en masse andre børn.  

 

Overgangsplan: 

Vi modtager overleverings skemaer/ TRAS/mundtlig overlevering fra vuggestue og dagpleje. Hvor vi 
naturligvis har overleveringen i mente, når børnene starter og arbejder videre med eventuelle handleplaner. 
Samtidig lærer vi barnet at kende i en for barnet ny sammenhæng, der måske også i sig selv rykker barnet i 
sin udvikling.  

En personale tager sig af barn/forældre uden at vi kalder det en primærvoksen, for vi er her ikke alle hele 
tiden.. Vi afholder trivsels samtale efter ca 1 måned. 

 Alle indkøringer er forskellige og vi er meget opmærksomme på barnets og forældrenes reaktion. 
Forældrene kommer naturligvis ind i huset i indkøringsperioden.  

Storebørnsgruppen: 

Børnene ”vokser ind i storebørnsgruppen, som hedder T-Rexerne her i huset”. De samles en gang ugentligt 
med faste voksne 

Vi følger overleveringsplanens årshjul i forhold til start på SFO/skole og hele overleveringen. 

  



7 

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 benytter os gladeligt af tværfaglige samarbejdspartnere.  

Vi har haft en periode med legepatruljen, hvor en enkelt medarbejder var med sammen med 8 børn, det gav 
god læring både for børn og voksen, der indviede kolleger i de gode lege og gav anledning til nye børne 
fællesskaber. 

Vi indkalder til 4 dialogmøder årligt, hvor tiden fordeles gruppevis. Således at det prioriteres, at de tilknyttede 
voksne alle deltager, så dialogen og kendskabet til barnet bliver bredt og alle hører det samme i det 
tværfaglige forum. Dette sker altid efter aftale med forældrene. 

Ud fra dialogmødet foretager vi eventuelt indstillinger til ROF efter samtale med forældrene. Og vi deltager 
naturligvis i overleveringer og netværks møder med ROF efterfølgende. Typisk er det her leder og en højst to 
pædagoger for at forum ikke bliver for stort. 

Vi har stort udbytte af at benytte os af pædagogisk vejledning og har gjort det mange gange. 

Særligt biblioteket besøgte vi ofte før corona, det er et yndet udflugtsmål og vi ønsker at bibringe børnene en 
glæde ved læsning og bøger i det hele taget. Det er spændende at få læst den bog op, man selv har valgt.  

Vi arbejder med temaer og her indgår den blå planet naturligt i planlægningen 

Vi har haft besøg fra naturskolen for at hjælpe med at finde dyr på legepladsen og engang for at partere en 
and. Vi ville så gerne selv besøge naturskolen, men vi er udfordret af vores beliggenhed i forhold til den. Vi 
var glade for at få en christianiacykel, den gør det muligt at komme derud og dog er det ikke sjovt at være 
alene med 4 børn på en lang tur, hvis der skulle ske et uheld og vi ønsker jo at forebygge ulykker også når vi 
er på tur. Så vi har sammen med bestyrelsen besluttet at prioritere indkøb af endnu en cykel til den 
kommende sæson. 

Vi er så heldige at have et godt forældresamarbejde, hvilket udmønter sig i spændende besøg af beredne 
politibetjente, en betjent med sin politihund, der opsporede Jan i et legehus, en brandbil, en skraldebil… Vi 
er meget taknemmelige, når forældrene på den måde stiller sig til rådighed og det har stor betydning for 
børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. 
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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. 

I forhold til selvhjulpethed har hele corona situationen gjort at nogle fokusområder er ændret feks hælder 
børnene ikke selv mælk op og dækker bord. Mens andre fokusområder er blevet forstærkede feks tage tøj 
på, pakke sin rygsæk ud, vaske hænder, at tage ansvar for at rygsækken er pakket, når de bliver hentet… 
dette er bare et par eksempler. Vi ser en tydelig udvikling af børnenes selvhjulpenhed.  

Vi er ude en stor del af dagen og vi veksler dagen igennem mellem børneinitierede, voksen planlagte 
aktiviteter. De voksne følger børnene, støtter op, griber børnene der hvor de er. I vores udeliv de sidste 6 
måneder ser vi selv at vi gør det vi siger, nemlig er bagved, foran, ved siden af børnene og dermed 
inddrager vi, sammen med børnene, læreplanstemaerne.  

 

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.  
 

De sidste tre måneder er børnene blevet afleveret og afhentet ved lågen. I efteråret udvidede vi muligheden 
for at hente og bringe i børnenes garderobe. 

  Vi tager kontakt til forældrene og de bliver inviteret til en dialog ved behov, både forældrenes og vores og 
altid børnenes behov. Vi prøver at gøre som vi plejer med at fortælle en lille anekdote fra barnets dag, det 
kan dog vanskeliggøres af det fysiske rum, lågen, andre børn og forældre. Vi bruger nu famly også til 
personlige beskeder og det går begge veje. Vi har opfordret til at forældrene også selv ringer ved behov, 
måske kan det klares telefonisk, ellers aftaler vi et møde.  

Vi har inddraget bestyrelsen fra starten i hele vores corona håndtering.  

I forbindelse med Tårnby Kommunes nylige fælles science uge, bad vi forældrene om at se de daglige 
videoer af forsøgene aftenen før, vi skulle lave forsøget og tale med dsem om det. Det virkede så godt. 
Forældrene følte sig medinddraget og børnene mødte vældig forberedte op.  

Vi ser en udfordring i samarbejdet med de nystartede forældre og indkalder dem snarest til et forældremøde 
blot for dem.  

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.  
 

Når vi taler om børn i udsatte positioner, mener vi her også nystartede børn.  

Vi laver klare aftaler/handleplaner i forht tilgangen til/arbejdet med børn i udsatte positioner og de justeres 
efter behov. 

Vi har sammen med forældrebestyrelsen prioriteret økonomi til at købe en ekstra christiania, så vi har nu to 
og vi er meget opmærksomme på sammensætningen af de børn., der er på tur/deler cykel. Typisk følges de 
ad: to børn i udsatte positioner og to børn, der feks er sprogstærke. Vi er et lille hus og alle medarbejdere 
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skal være ind over handleplanerne også selvom barnet er tilknyttet den anden gruppe. Vi laver interne 
overleveringer til hinanden når vi kommer og går og i det hele taget ved skift i løbet af dagen. 

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

 

Vi har startet en proces hvor vi indfører SMTT modellen som værktøj til vores planlægning og løbende 
evaluering af vores didaktiske overvejelser og praksis.  

I læreplanens afsnit om evalueringskultur er rammer og metoder beskrevet, hvor der er en plan for 
evaluering først på stuemøder, så på pædagogmøder og sidst på personalemøder.  
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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 

I løbet af de sidste 3 måneder har vi udviklet vores fysiske omgivelser og brugen af dem.  

Vi har droslet ned på de indendørs aktiviteter og flyttet dem udendørs i videst muligt omfang og udelukkende 
benyttet de indendørs omgivelser ved måltider og aktiviteter i små grupper. Til gengæld har vi skruet op for 
legepladsens muligheder. Vi er blevet bedre til at bruge hver eneste krog af legepladsen. Vi har ændret 
nogle regler (feks måtte der før ikke graves i forhaven, det gør der nu, flittigt og helt ned til kineserne) Vi har 
malet vejbane i baghaven, der bliver brugt ensretning, fodgængerovergang og giver anledning til at se skilte 
og lære om trafik og færdselsregler og dermed ændret rammerne. Børnene spørger selv efter ønsket legetøj, 
derved inddrager vi sprog-og begrebsudvikling. Der bliver udført”tricks” i klatrestativet og i det hele taget er 
vores børn blevet fantastiks motorisk kompetente. Vi oplever, at legene ikke længere er bygget så meget op 
omkring legetøj som af indhold.  

Vi har indkøbt puder, så børnene kan sidde på fliserne/gulvet ved samlinger og stillesiddende aktiviteter 
også for at lette det for børnene at holde lidt afstand. 

Relationer 

Vi opsporer børnenes mulige relationer og støtter op om dem. Vi tydeliggør fællesskaberne, børnene er en 
del af og vi støtter børnene med at indgå i lege og værner samtidig om de andre børns leg med respekt, så 
de måske ikke føler, deres leg bliver ødelagt Vi planlægger spisegrupperne efter børnenes relationer. I det 
hele taget bruger vi relationer som ressource i vores pædagogiske arbejde (de ældre hjælper de yngre, en 
sprog svag sidder sammen med en mere sprogstærk. Vi giver børnene fælles oplevelser, der kan skabe 
gode relationer. 

Med blik for det enkelte barns og fællesskabets behov sammensætter vi grupper.   

Alle børn har ret til en ven og vi mener, at alle børn i børnehaven har en ven.  

Lege og aktivitetsmuligheder 

Vi har fokus på vekselvirkningen i børneinitierede og voksstyrede aktiviteter og lege 

Hvor vi har fysiske begrænsninger søger vi aktiviteten andre steder feks besøger legepladser i nærområdet, 
hvor der er rutchebane/svævebane.  

Vi har stor respekt for børnenes egen leg og er opmærksomme på ved behov at hjælpe og støtte og 
inspirere til udviklingen af legen. Vi har blik for dilemaet i at nogle gerne vil være med til en leg og at de 
legende siger nej, så vi skal hjælpe den spørgende i at skabe en leg med andre. 

Vi forsøger at give alsidige muligheder for leg og aktiviteter. 
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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. 

1. Spørgsmål: Hvor ofte afholdes der forældrebestyrelsesmøder, og er det tilstrækkeligt i 
forhold til opgaven? 
Hver tredje måned og det vurderes som tilstrækkeligt 
 

2. Er den nye styrkede læreplan blevet fremlagt, og hvad er jeres vurdering i forhold til den? 

Bestyrelsen er orienteret og har givet deres besyv med særligt i forhold til forældresamarbejde, 
dannelse og børn i udsatte positioner. Ved godt læreplanen skal foreligge ved udgangen af 2020 og 
forventer at læse den inden. 

3. Hvordan kommer arbejdet i forhold til forældresamarbejdet til udtryk i hverdagen? Giv 
konkrete eksempler. 
 
Forældrene understreger, at vi nu er i en anderledes tid, en corona tid og har været det i 6 måneder. 
Deres besvarelse tager udgangspunkt i tiden fra marts og ikke hvad der skete før, for der bliver 
spurgt efter et øjebliksbillede.  
Tiden er lidt svær i forholds til forældresamarbejdet. Der er blevet afleveret og afhentet ved lågen i 
hele forløbet og det opleves som svært at have en samtale med personalet (en samtale, der ikke 
foregår bag en lukket dør og i fortrolige omgivelser) 
På den ene side savner forældrene at komme ind og se barnet lege og med hvem, møde andre 
forældre og se ophæng mm på tavlerne. Man ved godt, at der altid er mulighed for at aftale et møde, 
det er mere de små spørgsmål og svar i hverdagen der savnes. Personalet mangler også den 
daglige ”chit chat” feks om, hvad barnet har oplevet i weekenden eller andet, der bare kan tales om 
eller bruges pædagogisk. Det samme omvendt, den lille samtale er et godt in put i forhold til at tale 
med sit barn, så der vides hvad der skal spørges ind til.  
Når det er sagt oplever flere i bestyrelsen at aflevering/afhentning ved lågen er ”genialt”.   
Bestyrelsen var enige om, at de der har haft deres gang i huset før corona ikke mangler noget ved 
samarbejdet som sådan, Dog mener de at det forholder sig anderledes med de nye forældre, der 
måske ikke kan få et helt reelt indtryk af børnehaven og kendskab/tryghed ved personalet i 
samarbejdet. 
Bestyrelsen opfordrer til at aflevering /afhentning foregår ved lågen fortsat og der findes en måde, 
hvorpå de nyeste børn og forældre kan ”høres” 
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4. Hvordan vurderer I de fysiske rammer/Pædagogisk indretning herunder udearealer? 
 
Der blev givet udtryk for at udearealet er kedeligt og at det ikke er en legeplads for de store børn. I 
coronaens forløb har børnene været ude en stor del af tiden og der blev givet udtryk for at der er 
blevet sat aktiviteter i gang, så legepladsen er blevet brugt på anden måde, samt at der har været 
mange ture til andre legepladser.  
Børnene er blevet motorisk virkelig dygtige.  
Højbede kunne ønskes på legepladsen 
Rammerne indendørsvalgte bestyrelsen ikke at kommentere, de husker at der er meget legetøj at 
der er læserum og konstruktionsrum, men har ikke været inde et halvt år og nu hvor de holder møde 
ser de også at meget er taget ned og lagt væk og som en forælder sagde ”sådan er det når det skal 
vaskes hver dag, så kan det hele jo ikke være fremme”. 
 

5. Hvad er jeres vurdering af legetøj og legeredskaber? 
Se ovenstående svar  
 

6. Hvad er jeres vurdering af legetøj og legeredskaber? 
 
Bestyrelsen var enige om, at det er svært at besvare spørgsmålet om trivsel generelt, da de jo ikke 
er inde og kan observere børnene, men de ser glade børn når de henter og bringer og vurderer 
trivsel for egne børn 
 

7. Er der udfordringer som I mener institutionen burde være mere nysgerrig på, hvis ja hvilke? 
 
I disse tider, hvor der afleveres/afhentes ved lågen opleves det, at børn klumper sig sammen lige 
indenfor lågen. Det kan skabe uro og virke forstyrrende for det enkelte barn og forældre og 
vanskelliggør overlevering af beskeder både fra forældre og pædagoger. 
 
Hvordan gøre de nye forældre trygge ved børnehavelivet ? Hvordan afholde forældremøde? 
 

8. Er der nogle forhold/emner/indsatser i institutionen, hvor I kan få øje på særlig høj kvalitet? 
 
Hele corona håndteringen har været høj kvalitet med børnene og information i højsædet 
Famly er brugt godt informations nivaeauet har været højt og der har været mange spændende ture 
og aktiviteter. Personalet gør hvad de kan for at holde fast i forældresamarbejdet på trods af svære 
tider 
 

9. Andet 
Ingen tilføjelser  
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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. 

Vores proces inden børneinterview 

På et pædagogmøde skabte vi rammerne for børneinterviewet til dette års tilsyn.  

Erfaringerne fra sidste interview var ikke så gode, så vi ændrede på rammerne denne gang, hvor interviewet 
skal tages af lederen.  

Vi besluttede, at vores kommende faglige fyrtårn er med i rummet på ”sidelinjen”.  

Jeg laver to interviews af hver 30 minutters varighed. Vi valgte at de ældste børn interviewes for sig selv og 
de yngre for sig selv. Erfaring viser, at når man er tre år, så er det der bliver sagt af de meget hurtige 5 årige 
det man pludselig også selv mener, så for at give plads for de yngstes tanker, deler vi dem altså. Pædagog 
og kommende fagligt fyrtårn Christina deltager som observatør. 

Så først fire 3-4 årige, 2 drenge og to piger og to fra hver gruppe. Interview 1 

Næste omgang samme procedure med fire 5-6 årige. Interview 2 

Vi vil sidde ved et bord på Himmel for at omgivelserne er vante og der vil være lidt frugt til børnene.  

Interviewet vil blive lyd optaget. 

Uddrag fra børneinterview (Gruppe 1) 

Der var flere bud på, hvad der gør en god ven, dominerende var indtrykket af, at ”en god ven er en der 
hjælper” og ”en at lege med” 

Og alle nævnte straks navnet på en god ven. Og der var enighed om, at man godt kan have flere gode 
venner 

Det sjoveste i børnehaven er at lege og at have venner at lege med. 

Nogen gange leger de voksne også med og det er sjovt så leger vi sådan noget som ”Alle mine kyllinger 
kom hjem” 
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En god voksen er også en der hjælper og en der trøster og kommer plaster på, når man har slået panden og 
en der giver masser af kram og møsser. 

Mor og far skælder nogen gange ud når vi ikke hører efter 

Det blev nævnt at nogle voksne skælder lidt ud nogen gange og så sidder barnet lidt på bænken og så går 
det over igen.  

Alle siger at de helst vil lege inde,, der blev dog udelukkende nævnt motoriske lege altså legen i sig selv , 
legetøj blev ikke nævnt (det er der selvfølgelig heller ikke meget af) 

Ingen tvivl om, hvem der bestemmer, det gør de voksne. Børnene bestemmer kun lidt: ”en dag havde jeg to 
sko med og jeg fik lov til at bestemme hvad for nogen jeg ville have på. 

3 glade smilende børn. Der blev naturligvis også talt meget om mor og far – og figen stænger.  

Uddrag fra børneinterview (Gruppe 2) 

Børnene virkede oplagte og interesserede lige fra starten, de var gennem hele interviewet ivrige og samtidig 
gode til at give hinanden plads og spurgte flere gange ”hvad tænker du” til et af de andre børn, når de havde 
sagt, hvad de selv tænkte.  Nogle svar faldt med det samme, andre reflekterede de over før de udtalte sig. 
Det hændte at der blev sagt ”det ved jeg ikke” men det var meget få gange.  

De sagde ikke det samme, men kompleterede faktisk hinanden indenfor de forskellige emner og var ikke 
umiddelbart uenige.  

Jeg laver et sammendrag under de forskellige punkter og henviser til interview guiden. 

Overordnet fokuseredes der, som i interview 1 meget på legen, hvis nogen var i tvivl blev det her klokkeklart 
at legen er børnenes dominerende virksomhed i børnehaven, jeg har derfor valgt at leg og aktiviteter ikke 
bliver et punkt for sig selv her i referatet, men bliver berørt af børnene i de andre punkter. 

Venskaber 

En god ven er en man leger med, en man er meget sammen med, en god legekammerat, en der kan finde 
ud af at lege. Man kan godt lege mange sammen, hvis altså man er bedste venner. Alle nævnte en bedste 
ven og 2-3 andre navne. 

Kan man blive uvenner og så blive gode venner igen? 

Ja, hvis man siger undskyld. Man kan også give nogen noget som en sølvsten man har fundet i sandkassen. 

Det sjoveste ved at gå i børnehave er at lege med sine venner og lave tricks i klatrestativet. 

Det er ikke sjovt at blive holdt udenfor en leg, at man er helt alene i en have, at blive smidt ud af legen af 
vennerne. Det er ikke sjovt at blive taget ud når man lige har leget sådan, så bliver jeg genert. Jo de voksne 
hjælper, men det er alligevel ikke sjovt 

 Vi legede gemmeleg, men legen blev ødelagt af to drenge, der ville være med men så lavede den om til 
fangeleg og det var ikke det vi legede. Så tager de vores brædder, ødelægger vores huler, tager ens cykel, 
gør så de andre børn falder. Vi bliver kede af det og siger det til en voksen. Og så er det, de kommer og 
tager dem ud af legen. Og det er irriterende at de ødelægger legen og også synd, når det nogengange er 
den bedste ven, der bliver taget ud. 

De voksne: 

De voksne hjælper med at bygge noget, lave en hule, finde på en leg. Nogengange spørger de om de må 
være med til en leg, klovneleg feks. Det er også sjovt at spille og lave puslespil  med en voksen 

De voksne bestemmer nogengange, hvad vi skal lege, sjove lege –”Alle mine kyllinger” eller ”hajen” eller 
sådan. 

Nogengange er det lidt irriterende når de voksne siger stop, råber lidt og tager en ud af legen. Nogen voksne 
skælder lidt ud. 
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Hvornår tages nogen ud af legen? 

Når de driller og ødelægger legen eller skændes. 

Er det godt at de bliver taget ud så? 

Nej for det er synd, de kan tage en ud af legen som man er bedste venner med. 

Vi prøver at få en med i legen igen, når de skændes og tages ud. 

Hvorfor tror I at de voksne skælder ud? 

Fordi de driller, ødelægger legen, går ind i legen uden at spørge og de skændes 

Hvordan kan de voksne hjælpe, så I kunne lege sammen? 

De voksne skal gøre dem gode venner igen 

De voksne kunne sige, de skal gøre nogen gode ting og hjælpe. Og de kan forklare og kommunikere (ja det 
er formuleringen!) lidt fjollet om , hvad legen går ud på, måske ved de det ikke. Måske har de ikke nogen 
venner og ved ikke hvordan og så kunne de voksne hjælpe 

Inde/Ude? 

Kan bedst lide at være inde når det regner. Kan bedst lide at være inde, for der er flere legesager og mere 
plads. 

Hvad kan I bedst lide at lave inde? 

Lege med legetøj, tegne, spille spil og puslespil med de voksne, når der bliver læst bog.  

Hvad kan I bedst lide at lave ude? 

Gynge, lege i det grønne legehus med den bedste veninde, læser bøger, lave huler, lave tricks i 
klatrestativet, lege ”vandvulkan”, finde sølvsten og diamanter i sandkassen. Klovneleg, cikus 

Hvem bestemmer? 

De voksne bestemmer, vi bestemmer kun over legen. De voksne bestemmer over børnene, børnehaven og 
hvad børnene skal lave, male og sådan.  

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

Meget velformulerede børn, empatiske og observerende . Og de er kun 5 år.  

De har givet os noget at tænke over i forhold til konfliktløsning set fra børnenes perspektiv; Der bliver løst 
konflikter mange gange i løbet af en dag og det skal siges at et minimum af konflikterne løses ved at tage et 
barn ud af legen. Men det er det, børnene taler om og giver gode råd til. Det er også her, jeg bemærker 
deres dilemma, for de vil gerne have hjælp til at beholde deres leg og synes samtidig det er synd for den der 
bliver taget ud.    

Og så er der børnenes oplevelse af medbestemmelse, for vi mener, at vi følger deres spor, iagttager dem og 
planlægger aktiviteter ud fra deres interesser og udviklingstrin, så hvordan tydeliggøre med og for børnene, 
hvordan de har indflydelse på børnehavens hverdag og hvad medbestemmelse egentlig er.  

Vi tænker, at her er et par udviklingspunkter. 
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