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SAMLET TILSYNSVURDERING  

Tilsynet har til formål, at pege på udviklingsmuligheder og arbejdspunkter, som der skal arbejdes 
med lokalt i det efterfølgende år.  

Et arbejdspunkt er alvorligt og indikerer dårlig kvalitet, og bør rettes op på straks, så der opnås god 
kvalitet. Et udviklingspunkt er tænkt som en indsats hvor der er mulighed for at justere en indsats 
som løftes fra god til fremragende kvalitet. Arbejds- og udvklingspunkterne skal sikre, at børnene 
får de bedste betingelser for trivsel, udvikling, læring og dannelse. Samtidig giver tilsynene 
forvaltningen mulighed for at systematisere overordnede indsatser, og projekter på området og 
målrette servicemål for de kommende år. 

Der er i samarbejde med ledelsen blevet formuleret følgende som skal arbejdes med det næste år, 
og der vil blive udarbejdet en handleplan med prioritering af nedenstående punkter, som skal 
returneres til konsulent senest 2 måneder efter. Derudover skal ledelsen fremlægge handleplanen 
for forældrebestyrelsen.   
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KIDS-OBSERVATIONER 

Når konsulenten har indtastet sine observationer fra KIDS tilsynet, generer systemet en samlet rapport, på 
baggrund af de undersøgte temaer. 

 

Opgørelsesskema fra KIDS  

Fysiske omgivelse generelt (højest mulige score 110)  

Dagtilbuddet fik ved tilsynet:  104 

Fysiske omgivelser indendørs (højeste mulige score 60) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 55 

Fysiske omgivelser udendørs (højeste mulige score 50) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 49 

Relationer (højeste mulige score 105) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 103 

Leg og Aktivitet (højeste mulige score 135) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 119,5 

Samlet score ved tilsynet (højeste mulige score 350) 

Dagtilbuddet fik samlet ved tilsynet: 326,5 

 

Arbejdspunkter:  

• Ingen arbejdspunkter. 

Udviklingspunkter: 

• Større tilgængelighed af legetøj på legepladsen. 
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FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING 

Arbejdspunkter:  

• Ingen 

Udviklingspunkter: 

• Hvordan kan I arbejde med at forældrestemmen bliver endnu tydeligere i jeres 

samarbejde? 

 

 

BØRNEVURDERING 

Arbejdspunkter:  

• Ingen arbejdspunkter 

Udviklingspunkter: 

• Systematisk inddragelse af børnenes stemme ved evaluering af pædagogiske aktiviteter, 

f.eks. via børneinterview 

• Større inddragelse af børn ved planlægning af pædagogiske aktiviteter. 

 

MEDARBEJDER INTERVIEW  

Arbejdspunkter:  

• Ingen arbejdspunkter 

Udviklingspunkter: 

• Feedbackkultur, hvor de husker at rose/anerkende det som gøres godt, således at de får 

bekræftet at de er på rette spor. 

• Være nysgerrige/undersøgende på hvordan de/I får forældrene mere på banen. 

• Større inddragelse af børnenes stemme i det pædagogiske arbejde. 
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FORVALTNINGENS KOMMENTAR   

På mit tilsyn i børnehaven Saltværksvej, bliver jeg mødt af meget imødekommende voksne som 
hilser godmorgen. Jeg møder glade børn som nysgerrigt spørger ind til hvorfor jeg er her, hvorpå 
jeg svarer at: ”Jeg skal se om det er en god børnehave”, de kigger og svarer ”Det er det”. 

Børnehaven er godt indrettet og huset emmer af god stemning. På samtlige stuer bliver der leget i 
mindre grupper, hvor alle børn er i gang med forskellige aktiviteter (konstruktionslege, spil, 
rollelege, dialogisk læsning af bøger mm.). På trods af at der er mange børn, så er der 
forbavsende ro, med en stille summen af grin og samtaler. 

På det sproglige område, lægger jeg især mærke til, at der er længere samtaler, dvs. en del 
udvekslinger i mellem børn og voksne, hvor samtalen får en længde der bære præg af høj kvalitet. 
Det er tydeligt et område, som der har været et større pædagogisk fokus på. 

På det relationelle område, så scorer børnehaven højt, og ligger på fremragende kvalitet i deres 
pædagogiske arbejde. De udmærker sig ved at være i børnehøjde, der er stort nærvær, det er 
meget tydeligt, at de voksne interesser sig for børnene, og ingen tvivl om at børnene stortrives ved 
at være omgivet af meget kompetente voksne, som vil dem det bedste. 

På det fysiske område, så fremstår børnehuset indbydende og velholdt. Saltværksvej råder over 
en stor variation af legetøj, som er indbydende og af god kvalitet. Der er god struktur og et super 
overblik over hvor de forskellige materialer kan findes, alt efter hvilken type aktivitet der skal i 
gangsættes. 

Læringsmiljøet fungerer fremragende, og der er en klar fornemmelse af, at kvaliteten er tilstede 
uanset hvilken stue jeg bevæger mig ind på. De forskellige rum indbyder til noget forskelligt, og er 
fleksibelt indrettet, således at huset sikre at børnene bliver stimuleret i alle læreplanstemaerne. 

Ledelsen i børnehaven Saltværksvej er meget grundig, og intet er overladt til tilfældighederne. De 
har igennem mange år sikret god trivsel i personalegruppen, selv i en Corona tid, som har været 
særdeles udfordrende. Det er altså ret godt gået. Medarbejderne er glade for deres ledelse, og de 
har sammen opbygget en god kultur, hvor de hjælper hinanden, således at de altid sikre husets 
drift. 

Børnene, forældrene og medarbejderne er glade og tilfredse med børnehaven, og set fra et 
forvaltningsperspektiv, så er det virkeligt flot og gedigent arbejde som børnehaven leverer. 

Der findes derfor ikke grundlag for at gøre yderligere tiltag. 

 

Tilsynet er udført af:  

• Lise Kaalund (Pædagogisk konsulent) 

Tilsynet afsluttet den: 04-11-2021 

 

Næste tilsyns periode:  November 2022 – et opfølgende tilsyn 
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