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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 samlelet rapport, på 
baggrund af de undersøgte temaer. 

Opgørelsesskema fra KIDS  

Fysiske omgivelse generelt (højest mulige score 115)  

Dagtilbuddet fik ved tilsynet:  90 

Relationer (højeste mulige score 85) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet:85 

Leg og Aktivitet (højeste mulige score 80) 

Dagtilbuddet fik ved tilsynet: 77 

Samlet score ved tilsynet (højeste mulige score 270) 

Dagtilbuddet fik samlet ved tilsynet: 252 

 

 

Arbejdspunkter:  

 Ingen  

Udviklingspunkter: 

 Ingen  
 

FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING 

Arbejdspunkter:  

 Ingen  

Udviklingspunkter: 

 Ingen  
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BØRNEVURDERING 

Arbejdspunkter:  

 Ingen  

Udviklingspunkter: 

  Implementere læreplanen i bund 
 Fortsætte jeres gode pædagogiske arbejde, hvor I til stadighed levere høj kvalitet. 
 Fortsætte med at udvikle ”børneinterview” eller børnesamtaler. 
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FORVALTNINGENS KOMMENTAR   

Flot og grundigt pædagogisk arbejde, og hvor ledelsen hele tiden er et skridt foran, i forhold til at 
sikre bedst mulige udviklingsbetingelser for børnene. Personalet i denne vuggestue har en stærk 
kultur omkring det at være nærværende, at ville noget med børnene. De udviser høj kvalitet i deres 
pædagogiske arbejde i deres relationer. 

 

Tilbagemelding på børneinterviewet:  

Det er uden tvivl meget udfordrende at interviewe vuggestuebørn. Ledelsen havde planlagt at det 
skulle foregå på kontoret, vist nok fordi børnene havde sagt at det skulle foregå der.  

Til at starte med var tempoet lidt for hurtigt, og børnene kunne ikke helt koble sig. Men efter 5 min, 
blev tempoet sat ned, og interviewet begyndte at bære frugt. Det blev på et generelt plan 
vanskeligt at afdække temaerne, da der blev spurgt ude af en kontekst, og derfor blev børnenes 
svar også derefter. Ledelsen overvejede at benytte billeder næste gang, og i det hele taget stille 
spørgsmål i en konkret kontekst. Meget spændende at følge deres proces, hvordan personale og 
ledelse får udviklet modeller/metoder, som sikre barnets stemme i vuggestuen 

 

Tilbagemelding på forældrebestyrelsesinterviewet: Forældrebestyrelsen er ovenud tilfreds med 
vuggestuen, og peger hverken på arbejds- eller udviklingspunkter. Konklusionen må være, at 
ledelse og medarbejdere i vuggestuen gør et særdeles godt stykke forældresamarbejde. 

 

Der har ikke været anledning til at iværksætte et skærpet tilsyn. 

Tilsynet er udført af:  

Lise Kaalund Pædagogisk konsulent 

 

Tilsynet afsluttet den: 21-10-2020 

Næste tilsyns periode: opfølgende tilsyn i 2021 
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