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OPFØLNDE 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 forvaltningskommentar  

 

Institutionsnavn: Børnehuset Vestre Bygade 

 

 

Leders navn: Jesper Andreasen 

 

 
 
 
 
 
 
 

Statusbeskrivelse og personalesituationen: 
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Ny Læreplan 

I januar 2020 var der ikke arbejdet konkret med den nye styrkede læreplan i huset. Der var gjort indledende 
øvelser i 2018, men ikke arbejdet med læreplanen siden. Personalemøderne i 2020 g 2021 har derfor været 
forbeholdt arbejdet med læreplanen. Både formål, indhold og hvordan vi skal arbejde konkret i hverdagen. 

Evalueringskultur 

Vi har arbejdet med etableringen af vores evalueringskultur. Mødeformer er blevet ændret til fordel for 
refleksionsmøder med deltagelse af både medhjælper og pædagoger. I den forbindelse bruger vi 
netværksblomsten fokus på ressourcer og udfordringer for enten et barn eller en særlig situation som giver 
udforinger i hverdagen. Stuens personale får via et reflekterende team input til at arbejde videre med løsning 
af udfordringerne. Ved næstkommende møde følger refleksionsteamet op på indsatsen med mulighed for 
yderligere input. 

Fysisk børnemiljø 

Vi har arbejdet med det fysiske børnemiljø på stuerne. Medarbejderne har været rundt på hinandens stuer 
for at komme med nye bud på hvordan zoner kan etableres og detaljeres også i henhold til æstetikken. Ved 
ønsker om indkøb af nyt inventar er der blevet arbejdet med helhedsplaner for de pågældende grupperum, 
så nyindkøb styrkede det fysiske og æstetiske børnemiljø. Legetøjet er kommet mere ned i børnehøjde. I 
forbindelse med coronarestriktionerne konstaterede vi at børnene legede fint med den resterende mængde 
legetøj. Vi har derfor fjernet en del legetøj fra grupperummene, da det ellers bare rodede og skabte mindre 
plads og overblik. 

         

 

Forældresamarbejde 

Vi har justeret på vores forældresamarbejde og –samtaler. Vi har givet samtalerne nye navne, så passer til 
indhold og hensigt med samtalen. Vi har gjort mere plads til forældrenes fortælling til samtalerne og dermed 
styrket dialogen og samarbejdet med forældrene om børnene. Vi har også fokus på hurtigere at få afholdt 
samtaler med forældrene, inden problemet vokser ud af hænderne på både personale og forældre. 

 

 

Sammenhæng og overgange 



3 

Vi har arbejdet med overgangen mellem vuggestue og børnehave. Der er nu større fokus på at skabe 
forbindelse mellem de store børn i vuggestuen og børnehaven. Det er stadig svært at gøre det til fulde 
grundet restriktioner. Vi skal i fremtiden arbejde med faste ugentlige besøgsdage og fælles aktiviteter 
afdelingerne imellem. Vi har lavet principper for fordelingen af vuggebørnene på de kommende 
børnehavestuer. Vi tager hensyn til børnenes perspektiv og supplerer med eventuelle forældre- og 
personaleperspektiver. 

Udeliv og science 

Vi har lavet en handleplan for legepladsen for at undgå uheldig adfærd og fokus fra især visse børn. Vi har 
gjort sandkassen til et sted man kan grave efter skatte, vi har lavet kasser med biler, dinosaurer m.m. for at 
skabe flere legemuligheder. Vi har plantekasser med blomster og urter som børnene er med til at vande og 
passe. For at styre udelivet har vi en pædagog fast på legepladsen når hun ikke er på tur med en gruppe 
børn til natuyrskolen, Ugandaskolen, den blå base m.m. 

 

  

Corona 

Restriktioner har begrænset arbejdet på tværs af stuer og afdelinger og gjort det vanskeligt at udvikle 
pædagogikken i sammenhæng og samarbejde. Grupperne har derfor arbejdet lidt forskelligt med den 
daglige struktur og fokus. 

Personale 

Rekruttering af uddannet personale er en meget alvorlig udfordring for huset. Der mangler i øjeblikket tre 
pædagoger i huset og det er meget vanskeligt at finde kvalificeret personale. 

Huset har fået ny leder i januar 2020 

Kommunikation og samarbejde 

Vuggestuen og en enkelt gruppe i børnehaven har arbejdet med kommunikation og samarbejde. Der er 
udarbejdet samarbejdsplaner og udkastet til en egentlig trivselspolitik der skal være med til at undgå 
mobning, styrke trivslen og skabe kommunikative rammer for den faglige samtale medarbejdere imellem. I 
nærmeste fremtid skal hele huset arbejde med vores fælles trivselspolitik så den kan blive implementeret i 
hele huset som et aktivt værktøj til at styrke samarbejdet. 
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Arbejdspunkter: 

Ved seneste tilsyn var der ikke noteret nogle arbejdspunkter 

 

Udviklingspunkter: 

Til seneste tilsyn blev der peget på at vi skulle udvikle:  

 Legepladsens udtryk generelt 
 Stuernes udtryk og temaer i rummene, herunder sproglig opmærksomhed 
 Sprogstrategien i praksis 

Foruden det der står i statusbeskrivelsen skal vi til at arbejde med sprog og visualiseirng 

Sprog og visualisering: Vi skal arbejde med at visualiserer hverdagen for børnene. Skabe overblik og 
overskuelighed ved hjælp af billeder, så de kan følge med dagens planlægning og mulige aktiviteter. 
Samtidig skal vi styrke arbejde med sproget og kommunens sprogstrategi – både i forhold til 
gruppestørrelse, det fysiske miljø og indholdet af det pædagogiske læringsmiljø og valg af aktiviteter. 
Rim/remser, højtlæsning og sang skal styrkes på daglig basis. 

 

Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: 

Der er ingen punkter 
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

Det pædagogiske tilsyn er udført af pædagogisk konsulent Katrine Hellsten maj 2021. 

Der er ud fra et forvaltnings perspektiv ingen tvivl om, at medarbejderne og ledelsen i Børnehuset 
Vestrebygade er i gang med at udvikle deres pædagogiske praksis, så den er mere forenelig med den nye 
styrkede pædagogiske læreplan.   

Den pædagogiske konsulent har være på besøg i børnehuset flere gange og bl.a. deltaget i to 
personalemøder. På møderne oplevede hun en personalegruppe, der gerne ville bidrage med deres tanker 
og refleksioner, både i forhold til den pædagogiske tilgang men også i forhold til det interne samarbejde 
medarbejdere imellem.  

Kort efter at den ”nye” leder blev ansat, fik corona en stor indflydelse på, hvordan man skulle arbejde ude i 
de enkelte dagtilbud. Dette har gjort, at leder og medarbejderne flere gange har skulle retænke deres praksis 
og rutiner.  

Der skal derfor lyde en stor ros til Børnehusets leder for, at han på trods af corona restriktioner, har fastholdt 
et udviklende fokus på den pædagogiske praksis. Medarbejderne skal anderkendes for deres mod på, at se 
på deres pædagogiske praksis og samarbejde med nye øjne. 

Der er ved dette opfølgende tilsyn, ikke fundet grundlag for at iværksætte et skærpet tilsyn. Næste tilsyn vil 
være i 2022  

Forvaltningen ser frem til at følge udviklingen i Børnehuset fremover, særligt samarbejdet de to afdelinger 
imellem i forhold til udvikling af aktiviteter for børnene grupperne, samt den fortsatte udvikling af de fysiske 
rammer her særligt legepladsen. 
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