
 

 

   
  
  
 

 

 

TÅRNBY 
KOMMUNE 

Opfølgende tilsynsrapport 2021  
Børnehuset Tornholms Ager  

Daginstitutionsafdelingen 



  

1 
 

 

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: Børnehuset Tornholms Ager 

 

 

Leders navn: Charlotte Ewald 
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Statusbeskrivelse og personalesituationen: 

Vi har i det sidste år haft en stabil personalegruppe med et skift i pædagogstuderende efter praktik og to 
pædagoger, der er stoppet her hen over året. Vi har ligeledes en pædagog på barsel og vi har haft en 
uuddannet vikar i stillingen. Vi har haft slået pædagogstillinger op og dem der har været kaldt til samtale er 
blevet ansat et andet sted i kommunen inden vores samtaler. Vi har valgt at ansætte unge medhjælpere der 
skal videre på uddannelse og derfor kommer der et naturligt skift af medarbejdere. Vi syntes, at det er vigtigt 
for børnene, at der er unge medarbejdere til børnene.  

Vi har en medarbejdergruppe, der har gå på mod og er gode til at lave aktiviteter med børnene dels om 
formiddagen i planlagte aktiviteter samt om eftermiddagen hvor der sættes lege i gang. Dette kan have et 
specifikt pædagogisk formål som at lege / lære tigertræning, samarbejde eller arbejde med relationer på 
kryds og tværs af alle. Vi skal igen til at arbejde med reflekterende team på vores afdelingsmøder, så vi på 
den måde kan blive bedre til at se på egen praksis i vores relationer til børnene, samt det er en måde at 
sikre børnenes trivsel, læring og udvikling. 

Vi arbejder i moduler som varer mellem fire til seks uger. I modulet bliver børn og voksne inddelt i grupper og 
der arbejdes med læreplanstræet. Dette gør vi for at sikre at vi kommer hele vejen rundt i de nye styrkede 
læreplaner og at der er en vekslen i de voksensatte rammer, hvor de voksne organiserer fastlagte aktiviteter 
og følger børnenes spor, for på den måde at sikre børnenes medbestemmelse. Undervejs i modulet 
reflekterer vi og justerer i forhold til børnene og aktiviteter. Efter modulet er slut har vi evaluering af forløbet.  

Vi har i vuggestuen valgt at gå fra at have været to stuer til at være en stue, som bliver fordelt på tre rum. 
Dette skyldes, at vi har haft svært ved at rekruttere kvalificeret pædagoger, og at blive slået sammen har 
gjort, at alle voksne så vidt det er muligt er sammen med alle børn hen over ugen. De voksne kigger på 
hvordan børnene har det og hvad de ønsker, og så forsøger de at følge børnenes spor og deler dem i 
mindre grupper. Vi har derfor i vuggestuen kigget på og arbejdet med vores struktur, samarbejde, samt 
faglighed, herunder børnenes trivsel, læring, dannelse og udvikling, hvor vi i vuggestuen arbejder med rum i 
rum for at få flere læringsmiljøer synligt ind.  

Vi har udarbejdet den styrkede pædagogiske læreplan på kompetencedage, hvor medarbejdere er kommet 
med praksiseksempler på hverdagen i forhold til den styrkede læreplan. Medarbejderne har været 
engagerede til kompetencedagene. Forældrebestyrelsen har givet gode tilbagemeldinger på, at vi har 
praksiseksempler med for det er det de kan genkende. På kompetencedage samt på fællesmøder har vi 
arbejdet med den styrkede læreplan. Vi er startet ud med, at alle medarbejdere kom med input til, hvad der 
var det vigtigste for os her i Børnehuset, og siden har vi arbejdet os frem til det vi nu har i vores læreplan. Vi 
har siddet i grupper på tværs af afdelinger og sammen i afdelingerne for at få så samlet en læreplan som det 
har været muligt. Medarbejderne har virkeligt været engagerede. 

I 2022 skal vi arbejde specifikt med et af punkterne i læreplanen nemlig overgange. Vi skal arbejde med 
hvordan vi kan blive bedre til overgange fra vuggestuen til børnehaven. Vi har en arbejdsgang omkring dette 
og kunne godt tænke os, at der arbejdes mere specifikt med dette, så vi samtidigt får kigget på vores egen 
praksis og forholder os til det. Ligeledes skal vi arbejde med overgangene fra Kaninhulen og Lærkereden til 
Andedammen som er vores storbørnsgruppe. Hvordan kan vi sikre at det bliver en mere glidende overgang 
så alle børn kan være med, de hurtige og dem der skal have lidt mere hjælp? 

 

Alt i alt har vi en positiv forældrebestyrelse og forældregruppe, der bakker os op og er engageret, i det 
daglige pædagogiske arbejde. Eksempelvis har der været stor opbakning fra hele forældregruppen i 
forbindelse med 1. hjælps kursus som vi har holdt en eftermiddag med få børn. Ved corona bakkes der op 
om de retningslinjer vi gerne vil have for Børnehuset.  

Vi har en forælder der har været aktiv deltagende i forhold til at få Kids volley som forløb i Børnehaven.  

Forældrebestyrelsen er engageret og er aktive når der er behov for hurtig handling, og de giver opbakning i 
det daglige arbejde her i Børnehuset. Forældrebestyrelsen er gode til at stille undrende spørgsmål for at 
blive klogere på vores pædagogiske arbejde, så de selv er bedre rustet til at svare på spørgsmål, hvis de får 
forældrehenvendelser. 
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Arbejdspunkter: 

I forhold til arbejdspunktet skæld ud har vi haft dette på afdelingsmøder samt i forældrebestyrelsen. Her har 
vi talt om hvad er skæld ud? Vi kan godt som voksne tænke, at vi ikke skælder ud, men derfor kan barnet 
godt have den følelse. Så hvordan går vi som voksne til denne opgave? Så hvordan støtter vi børnene, hvis 
de har en uhensigtsmæssigt adfærd, som at slå, sparke, kaste med ting? Vi har i bestyrelsen talt om 
hvordan vi taler til / om og med hinanden. Her er der udarbejdet principper, hvor vi har talt om samtale i en 
god tone samt hvad er gode manerer, som vil smitte af på børnene i deres hverdag og som vi sammen 
støtter op om. Vi taler også løbende med børnene omkring den gode tone. 

Vi har fået implementeret, at det er vigtigt, at der sker et skift i en konfliktsituation. Eksempel: Hvis der er en 
konflikt mellem to børn og en voksen går ind for at forsøge at løse konflikten og det ene barn bliver vred / sur 
/ ked af det og den voksne ikke kan få barnet ud af den følelse, hjælper det ofte, at der er en anden voksen 
der overtager.           

Vi lytter til børnene og forsøger at ændre på en beslutning, hvis barnet gør opmærksom på det.  

Eksempel: Her i corona har vi haft delt børnene i grupper. Der er et barn, der syntes, at en voksen er ond 
fordi barnet ikke synes, at barnet er kommet sammen med sine venner. Barnet giver udtryk 
over for dette til en anden voksen. Dagen efter vælger vi at flytte barnet over i en anden 
gruppe, hvor barnet mener vennerne er. 

 

 

 

Udviklingspunkter: 

Nysgerrighed på personaleudskiftning og hvordan ledelsen kan støtte op om det pres det giver 
medarbejderne. Dette er gjort ved, at leder har talt med medarbejdere omkring deres trivsel og 
arbejdssituation, samt hvad der kan gøres for at de bliver i Børnehuset. At der løbende bliver spurgt ind til, 
hvordan medarbejdere har det og tager en snak med dem. Generelt er der en stor udskiftning inden for det 
pædagogiske fag, så der er mange institutioner der kæmper om de samme pædagoger. 

Slitage på materialer og sandkasse, her er der skiftet sandkasser ud, og der er indkøbt nyt legetøj og 
samtidig har vi et princip om at være bæredygtige, så derfor beholder vi legetøj selv om det er slidt.  

Børns medbestemmelse har vi arbejdet med på kompetencedag samt i forældrebestyrelsen. I bestyrelsen 
har vi talt om hvad er selvbestemmelse og hvad er medbestemmelse. Børnene har en del medbestemmelse 
i mindre valg, dette kan være hvilken bog der skal læses, når ikke vi er i corona kan de selv vælge stue og 
det gør de efter relationer og legetøj, samt hvilken voksen (uanset om det er fra vuggestue eller børnehave, 
når vi er sammen) de ønsker at vinke farvel med. Det kan også være hvis et barn ikke har lyst til at tage med 
på tur får det oftest lov til at blive hjemme, hvis der er mulighed for dette. 

Eksempel: Det er morgen, og en voksen sidder ved bordet med 3 børn, som tegner.  
Den voksen er ved at planlægge dagens aktivitet.  
Det ene barn som sidder og tegner spørger den voksen: “Hvad skal vi lave i dag?”  
Den voksen siger: “Hvad kunne du godt tænke dig, at vi lavede i dag efter vi har spist kl 9.00 
mad”? 
Barnet siger: “ Ud og lege på legepladsen, og køre på løbecykel.” 
Den voksne siger: “Det lyder, som en rigtig god ide. Lad os gå ud og lege i dag, og tage 
cyklerne frem”.  
Da vi kommer ud på legepladsen, står barnet ivrigt ved skuret, for at få en cykel.  
Den voksne spørger barnet: “Hvilken cykel kunne du tænke dig at få ud?” 
Barnet peger på en rød løbecykel og den voksne tager den ud til barnet. Barnet er glad og 
stolt.  
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Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: 

Hvad er skæld ud? 

Personale rekruttering, hvor det er virkeligt svært at få kvalificeret pædagoger. 

Refusionstimer for sygemeldte 

Vakancemåned 
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 

Ved sidste tilsyn var Tornholms Ager generelt på et meget fint sted, selvom det var svært at opretholde gode 

læringsmiljøer indendørs, på grund af corona situationen. Det er de stadig og de har forholdt sig til de 

opmærksomheder sidste tilsyn pegede på. 

Det er gjort i et godt samarbejde med forældrebestyrelsen. Det er rigtig godt at opleve, at bestyrelsen bliver 

inddraget i at komme med perspektiver på, hvordan udfordringer kan gås i møde. Det virker til, at det er en 

aktiv forældrebestyrelse der også kan bruges til sparring og til at bygge bro til den samlede forældregruppe. 

Det er godt at se. 

Der er udarbejdet principper for den kommunikation der skal være på Tornholms Ager. Der har været 

dialoger om, at børn og voksne kan have forskellige anskuelser på, om noget eventuelt kan være skæld ud. 

En anbefaling kan være, at fortsætte det arbejde, ved at blive klogere på hvad de er der ligger til grund for 

børns betragtninger på skæld ud. Det gælder naturligvis mest for de ældste børn, men det er vigtigt at tænke 

ind, på hvilken måde børneperspektiverne skal komme i spil fra alle børn. 

Personalerekruttering er stadig en udfordring på Tornholms Ager, som det er i alle andre dagtilbud i Tårnby 

og Hovedstadsområdet generelt. Det er en udfordring som politikkere og forvaltning kender til og som der 

forsøges at finde løsninger på, selv om det er en meget stor udfordring. Ledelsens måde at forholde sig til 

det på, er helt acceptabel, selvom alle gerne så, at der kom flere pædagog ressourcer til. 

Der har været arbejdet seriøst med udarbejdelse af den pædagogiske læreplan og det er godt at se, at der 

for 2022 er udvalg et specifikt område, der kan være med til at styrke både samarbejde i institutionen og den 

faglige udvikling. Det bliver et godt område at følge op på. 

Fortsæt det gode arbejde.  
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