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SAMLET TILSYNSVURDERING  

Det skærpede tilsyn er blevet iværksat af Dagtilbudsafdelingen, på baggrund af en 
henvendelse/underretning fra forældrerepræsentanterne i forældrebestyrelsen fra Børnehuset 
Vægterparken. Henvendelsen/underretningen går specifikt på en hård tone fra tre medarbejdere, 
og en bekymring for den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. 

Det skærpede tilsyn 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. Det er forvaltningens opgave, i 
samarbejde med dagtilbuddet, at udarbejde en handleplan med konkrete indsatser, og løbende 
følge op på de indsatser og anbefalinger der igangsættes. Hvis der mod forventning ikke skabes 
bedring i samarbejde og trivsel, skal der ske en revurdering af indsatserne. 
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Metode og afgrænsning: 

Der er udført et semistruktureret interview, med børn, personale, leder og forældrebestyrelse. 
Interviewene bliver gengivet i et kort sammendrag, hvor det er tilstræbt at trække det væsentligste 
frem, og med de formuleringer/ordvalg som de har brugt. Der er en del gentagelser, og derfor 
benyttes termer som: Generelt, flere medarbejdere, en del siger. 

Pt. er der blevet foretaget 8 planlagte observationer af de pædagogiske vejledere. Observationer 
vil altid være et øjebliksbillede, og meget kan se anderledes ud, afhængig af hvilket tidspunkt på 
dagen man kommer, hvilke medarbejdere der er tilstede, antallet af børn mm. Dog er det vores 
vurdering, at det kan give et fyldestgørende billede af børnetrivslen i Vægterparken. 

Resume og anbefalinger: 

Det som kickstartede det skærpede tilsyn, handlede om tre medarbejdere, som havde hård tone 
over for børn. To af de medarbejdere er nu stoppet i Vægterparken. I arbejdet med tilsynets leder 
og personaleinterviews, har det vist sig at udgangspunktet for det skærpende tilsyn er et symptom 
på dårlig medarbejdertrivsel og uprofessionel arbejdspladskultur, hvor medarbejdere og ledere 
handler uhensigtsmæssigt på flere niveauer. 

Nedenfor beskrives en række anbefalinger: 

1. Når eller hvis medarbejderne i fremtiden støder på forhindringer, som gør det svært at løse 

en opgave, og hvor ledelsen i huset ikke lykkes med opgaven, så forventes det 

fremadrettet af medarbejderne, at de kontakter dagtilbudschef eller pædagogisk konsulent, 

således at der kan rettes op på udfordringerne hurtigst muligt. Forvaltningen kan ikke 

handle på noget de ikke har kendskab til. 

 

2. Det anbefales kraftigt, at der arbejdes på feedbackkulturen. Kun igennem en stærk 

feedbackkultur kan der sikres godt og trygt børnemiljø. Hensynet eller kollega/venskabet 

må aldrig komme før et trygt børneliv. 

 

3. Der skal arbejdes på at få genetableret god trivsel blandt alle medarbejdere. Det bør gøres 

igennem TRIO. Det anbefales at den pædagogiske konsulent deltager på TRIO-møder, 

indtil alle vurderer de er på sporet. Her bør der specifikt blive udarbejdet en handleplan 

med pejlemærker, så det bliver tydeligt om det skrider fremad. En mulighed er også at lave 

hyppigere trivselsmålinger.  

 

4. Det anbefales, at der bliver talt om, hvorledes der kan blive genetableret tillid i 

forældrebestyrelsen til leder/ledelse. 

 

5. Det anbefales, at der er hyppigere møder med forældrebestyrelsen. Mødefrekvensen 

aftales i samarbejde med bestyrelsen. Forældrebestyrelsen har en vigtig rolle i forhold til at 

være en god samarbejdspartner for ledelsen i institutionen. 

 

6. Det anbefales at udvikle en professionel arbejdsplads som bl.a. sikrer, at de ansatte i 

Vægterparken kan dække hele huset fra 0-6 år. Der er på sin vis en god hjælpende ånd, 

men der bør arbejdes på, at huset er et samlet hold, så der skal ske en bevægelse fra stue 
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tænkning, hvor døren lukkes, til en ”vi er et samlet hus” og hvor medarbejderkompetencer 

fordeles, så der sikres ensartet kvalitet, uanset hvilken stue barnet går på. 

 

7. Det anbefales, at der arbejdes på en fælles forståelse af betydningen af, at være 

professionel, i forbindelse med forældresamarbejdet. Når medarbejdere betror sig med 

interne problemstillinger til forældrene, så efterlader det forældrene i en utryg position, i 

forhold til at aflevere deres barn i huset. Hvordan kan forældrene sikre, at det ikke får 

betydning for deres barn? Der skal arbejdes på en fælles forståelse af, hvor man går hen 

som medarbejder, hvis man føler sig udfordret. Tal med kollegaer, tal med TRIO, tal med 

ledelsen, og hvis der stadig er udfordringer, så henvende jer til dagtilbudsafdelingen. 

 

8. Fremtidig rekruttering: Det anbefales at der i samarbejde med TRIO, forældrebestyrelsen 

og forvaltningen bliver drøfte profil til souschefstillingen, så vi sikrer et ledelsesteam som 

komplimenter hinanden.  

 

Som afsluttende bemærkning er det forvaltningens opgave, i samarbejde med institutionen, at 
udarbejde handleplan med konkrete indsatser, og løbende følge op på de indsatser og 
anbefalinger der igangsættes. Hvis der mod forventning, ikke skabes bedring i samarbejde og 
trivsel, skal der ske en revurdering af indsatserne.  

Børnetrivslen skal der rettes op på omgående.  

Der er udarbejdet specifikke arbejdspunker og udviklingspunkter fra lederinterview, 
personaleinterview, børneinterview, forældrebestyrelsesinterview samt observationerne. Der kan 
derfor ses gentagelser i de indsatser som der peges på. 
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OBSERVATIONER 

Arbejdspunkter:  

 Tydeligere rollefordeling på legeplads 

 Konflikthåndtering ved børn i udsatte positioner 

 Mere voksen deltagelse i børnenes leg, og mindre ”gårdvagt” 

Udviklingspunkter: 

 Bedre organisering og tydelighed ved overgange, herunder afslapning. 

 Overvejelser omkring deltagelse og udsatte positioner. 

 Hvad kan det få af betydning, når anviser barnet ved hjælp af spørgsmål? 

 Eksklusionsmekanismer i børnegruppen. 

 Hvordan kan vi henvende os, så korrektioner bliver mere anvisende, og de voksne mere 

tydelige 

 Voksne som har solbriller på - Kan være problematisk da det kan være vanskeligt for 

børnene at aflæse de voksne. Det kan skabe en unødvendig distance. 

 

 

BØRNEINTERVIEW 

 

Arbejdspunkter:  

 Ledelse og medarbejdere skal fremadrettet arbejde med, hvordan de støtter børnene når 

der opstår konflikter børnene imellem. Men de bør også drøfte, hvordan de hjælper 

hinanden, hvis man som medarbejder oplever, at en kollega har en uhensigtsmæssig 

tilgang til børnene når der opstår konflikter. 

 

 Medarbejderne skal have et skærpet fokus på, hvordan de arbejder med børn i udsatte 

positioner. Ved samtalerne med børnene var der ingen tvivl om, at der er et barn i en udsat 

position. Børn der ofte kommer i konflikter med de andre og får tilskrevet et narrativ som 

værende den som driller og slår hele tiden, har brug for støtte guidning fra de voksne til at 

indgå i sunde og udviklende sociale relationer. 

 

Udviklingspunkter: 

 Medarbejderne kan med fordel drøfte, hvordan man som voksen kan deltage i børnenes 

lege. Man bør endvidere drøfte, om alle medarbejdere er eller bør være aktiv deltagene i 

hverdagslivet og legene på legepladsen.        
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PERSONALEINTERVIEW 

Arbejdspunkter:  

 Der skal arbejdes på et fælles børnesyn, så der ikke udøves privatpraktiserende 

pædagogik. Skæld ud skal stoppes omgående, og der bør drøftes hvad skæld ud er, og 

hvad det betyder at blive mødt på den måde. 

 Arbejde med feedbackkultur 

 Mere solidarisk blik for det at være et samlet børnehus, ikke kun ansat på en stue. Der bør 

arbejdes på at løfte i flok, og at der er et fælles blik for at kompetencefordelingen virker for 

hele huset. 

LEDERINTERVIEW 

Arbejdspunkter:  

 Den hårde tone blandt medarbejdere skal stoppes omgående, og bør ikke dække under 

”amager tone” sådan taler vi på amager. 

 Udvælge/prioritere hvilke indsatser der skal arbejdes med, så de mål der bliver opstillet er 

muligt at nå for personalet.  

 Drøfte gråzonerne ved tætte private venskaber på en arbejdsplads 

 Der bør arbejdes på hvordan man gebærder sig på en arbejdsplads, at udøve en adfærd 

der er lig med de værdier som huset gerne vil pejle efter. 

FORÆLDREBESTYRELSINTERVIEW 

Arbejdspunkter:  

 Fokus på at skabe bedre børnetrivsel 

 Den hårde tone (skæld ud) over for børn skal stoppe omgående. Det drejede sig om tre 

medarbejdere, hvoraf de to er stoppet 

 Der bør arbejdes på at få genetableret tillid og ikke mindst tryghed, leder og 

forældrebestyrelse i mellem 

 Der skal arbejdes med den professionelle arbejdsplads kultur 

 Der efterspørges en mere synlig leder, som er mere transparent med de faktiske forhold i 

børnehuset 

  

Tilsynet er udført af: Dagtilbudsafdelingen 
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Tilsynet afsluttet:  Juni 2020 

 

 


