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TILSYNSVEJLEDNING 

 

Tårnby kommunes tilsyn består af 7 dele: 

1. KIDS observationer som udføres af pædagogisk konsulent. – til vurdering og udvikling af kvaliteten i 
kommunens dagtilbud. 

2. Tilsynsbesvarelsen, som besvares af ledelse, fagligt fyrtårne, og børne- og forældrevurdering. 
3. Dialogmøde med ledelse og faglige fyrtårne, med fokus på udviklings- og arbejdspunkter. 

Institutionen kan i denne dialog selv pege på eventuelle udviklingspunkter.  
4. Tilbagemelding fra ledelse til medarbejdere der efterfølgende udarbejder en handleplan på baggrund 

af tilsynet og som skal sendes retur til konsulenten senest to måneder efter. 
5. Tilsyn samt handleplan præsenteres for forældrebestyrelse. 
6. De pædagogiske konsulenter vil 2 gange i løbet af året spørge ind til handleplanen enten via møde 

eller over teams, og sparre med ledelse om de justeringer der måtte være brug for.  
7. Ledelse, personale, og forældrebestyrelse arbejder i det følgende år med udviklings- og 

arbejdspunkter.  
 

Institutionens ledelse og faglige fyrtårne skal skriftligt udfylde tilsynsbesvarelsen og sende det retur til 
konsulenten, seneste syv dage før tilsynet.  

Når tilsynsbesvarelsen bliver udfyldt, er det vigtigt at være opmærksom på, at tilsynsbesvarelsen og KIDS-
delen bliver offentliggjort på Tårnby kommunes hjemmeside. 

Formålet med tilsynet er at føre kontrol med, at institutionen overholder gældende lovgivning, retningslinjer 
og vedtaget politisk serviceniveau. Endvidere har tilsynet til formål, at pege på udviklingsmuligheder og 
arbejdspunkter, som der skal arbejdes med lokalt i det følgende år.  

Et arbejdspunkt er alvorligt, 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 løfter fra god til 
fremragende kvalitet. Arbejds- og udviklingspunkterne 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. 

Observationerne vil altid være et øjebliksbillede og vi er opmærksomme på, at det ikke nødvendigvis er hele 
billedet af dagtilbuddets pædagogiske praksis. 

  



 

4 

 

SIDSTE TILSYN 

 

Punkter fra sidste tilsyn 

Skriv hvilke udviklings- og arbejdspunkter det blev besluttet at institutionen skulle arbejde med, ved sidste 
tilsyn. 

Hvordan er der blevet arbejdet med punkterne 

Lav en kort beskrivelse af hvilke indsatser der er blevet arbejdet med i forhold til udviklings- og 
arbejdspunkterne. Vedlæg evt. handleplan 

 

Dette er det første tilsyn i Børnehaven Kamerunvej, derfor er der ikke beskrevet nogen punkter.  
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TILSYNSBESVARELSE 

Tårnby kommunes politikker og strategier 

I kommunen er der forskellige politikker og strategier, som institutionen kan/skal benytte sig af i det daglige 
arbejde: 

Servicemål, Sciencestrategi, Sprogstrategi, Overgangsplan, Børne –unge politikken og stærke 
børnefællesskaber   

 

Beskriv nedenfor hvordan I har arbejdet med ovenstående. 

Servicemål: 

Vi er en ny børnehave men har indtil nu arbejdet med de tre servicemål: 

Øget forældresamarbejde i dagligdagen: Vi har efterhånden som diverse restriktioner er blevet lempet i 
forhold til Covid19, kunnet øge kvaliteten af forældresamarbejdet. Vi har særligt haft fokus på aflevering og 
afhentning og informationer. 

Færre børn i udsatte positioner: Vi har benyttet os af vejledning og hjælp fra den pædagogiske vejledning til 
sparring og opkvalificering af tilgangen til børnene samt øget deltagelsesmuligheder for dem. 

Alle børn skal have en ven: vi har lavet handleplaner på den del af børnegruppe hvor vi har oplevet at de 
ikke har haft en god ven eller tætte relationer. Vi er startet på at arbejde med ”fri for mobberi” som kan være 
med til at understøtte god social trivsel og et godt fællesskab samt forebygge mobning. 

Science strategi: Vi har i børnehaven oplevet årstidendernes skifte og har i foråret brugt naturen ved krible 
krable projekt, bygget insekt hoteller og ledt efter tegn og dyr der kendetegner de forskellige årstider. 
Børnene lærer her begreber og dyr og hvor de lever og hvad de lever af.  

Sprogstrategi: Vi forsøger at indrette læringsmiljøer inde og ude som stimulerer børnenes sproglige 
udvikling. Vi har forskellige aktiviteter såsom storbørnsgrupper, sproggrupper og små grupper hvor sprog 
udviklingen er en stor del af det pædagogiske formål. Personalet er opmærksomme på ikke at påpege fejl 
men har i stedet fokus på gentagelse og udvidelse af børnenes ordforråd.  

 

Overgangsplan: Vi er en ny institution og har derfor ikke en indarbejdet procedure for overgange. 
Overgangen fra vuggestuer og dagplejer og overgangen til sfo/ skole er sket på lidt andre vilkår end det 
normalt ville have foregået grundet Covid 19. Dette har gjort samarbejdet mere vanskeligt men vi har dog 
oplevet samarbejdet fungere rigtig godt med børn i eksempelvis i en udsat position hvor der har været 
mulighed for alligevel at kunne besøge skolen. 

Børne – unge politikken: Børnehavens lovpligtige grundlag og værdigrundlag tager udgangspunkt i Tårnby 
kommunens børne – og unge politik. 

Stærke børnefællesskaber:  Er en del af ny inklusionsstrategi i Tårnby kommune. Strategien tager 
afsæt i Tårnby Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik og skal bidrage til at skabe rammerne 
for, at alle børn og unge fra 0-18 år får et godt liv i stærke fællesskaber. ”Stærke børnefælleskaber – en 
strategi for inklusionsstrategien 0 – 18 år” erstatter den nuværende inklusionspolitik 0-18 år.  
Strategien formulerer mål for inklusionspraksis og indsatser, mens handleplanen synliggør roller og opgaver 
samt anviser konkrete handlemuligheder i forhold til at styrke de inkluderende børnefælleskaber.   



 

6 

 

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 

 

I kommunen er der forskellige tiltag og samarbejdsparter, som institutionen kan/skal benytte sig af i det 
daglige arbejde: 

 Pædagogiske konsulenter,  

 Legepatruljen,  

 Det Pædagogiske Vejlederkorps,  

 dialogmøder,  

 samarbejde med den forbyggende rådgiver og RoF,  

 kulturinstitutioner (Den Blå Planet, Naturskolen, Kastrupgårdsamlingen, Biblioteket osv.) 

 

Beskriv nedenfor hvordan I arbejder med dette. 

Vi benytter os af den pædagogiske konsulent der har været med i hele opstarten af børnehaven. Vi har ikke 
haft fornøjelse af legepatruljen mens vi har været børnehaven Kamerunvej 35, men børnegruppen som 
startede i børnehaven i november sidste år, har været med i et forløb med legepatruljen så de mange lege 
og øvelser børn og voksne har lært i dette forløb bruges stadig ofte i børnehaven. Vi bruger det 
pædagogiske vejleder korps til sparring for personalet omkring flere af vores børn og deres forældre. Dette 
gør at vi opkvalificerer vores tilgang til børnene. Vi har kun nået at holde et dialogmøde hvor det blev aftalt at 
prøve nogle forskellige muligheder i forhold til børnene og søgt vejleder til et enkelt barn. 

Samarbejde med ROF: særligt tale/hørelærer har vi et tæt samarbejde med, da vi har en gruppe børn med 
udtale udfordringer.  Vi har ikke en uddannet sprogvejleder, dette er dog sat i gang. Vi har pt. et gruppe 
forløb i gang hvor tale/høre lærer kommer en gang om ugen hvor fungerende sprogvejleder er deltagende 
og laver op følgende sproggruppe hver uge.  

Vi har haft forebyggende socialrådgiver med til møde med forældre og pædagogisk vejledning for at støtte 
og hjælpe både forældre og personalet omkring barnet. 

  

Kultur: grundet Covid19 har vi ikke brugt kommunens kultur institutioner. Dog har vi brugt naturskolens 
udeområde og den nye ”lærkereden”.  
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DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE 
LÆREPLAN 

De næste spørgsmål omhandler hvordan I arbejder med den pædagogiske læreplan.   

 

Beskriv nedenfor hvordan I arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan i praksis. Giv eksempler på: 

 

 En del af arbejdet med temaerne i den nye styrkede læreplan er, at arbejdet skal gå på tværs af 
temaerne, så de 6 temaer tænkes ind i en helhed, og ikke som enkeltstående arbejdsopgaver og 
som læring gennem hele dagen. 
 Giv konkrete eksempler på, hvordan man har kunne opleve dette, inden for de sidste tre måneder. 

Vi har valgt et eksempel hvor vi er på tur til naturskolen med nogle af de ældste børn. Vi går derud 
og hjem igen og dette er meget udfordrende for nogle af børnene. Det gør at vi reflekterer over 
hvordan vi kan gøre det anderledes, da vi skal derud igen ugen efter. Vi vil gerne have at det bliver 
en god, lærerig og oplevelsesrig tur.  

Vi vælger at bede alle forældre om at børnene har cykler med, så vi kan se om det giver en tur hvor 
børnene har overskud til at tage indtryk til sig, lære og have mod til at prøve ting. 

20 børn og 3 voksne cykler de 1,8 km til naturskolen hvor de cykler på stier hele vejen. Vi har vores 
store ladcykel med, hvis nogle børn ikke kan cykle mere. Vi skal besøge ”lærkereden” som lige er 
åbnet og har lavet en aftale med Lærke (Naturvejleder) om at tage imod os og vise os rundt. Vi skal 
spise vores madpakker der og lege lidt også inden turen går hjem til børnehaven igen. 

Nogle nedslag i forhold til den pædagogiske lærerplan kunne være.  

Ved at vi alle cykler derud, er børnene nødsaget til at bruge en del koncentration både på at holde 
balancen, ikke køre ind i hinanden, holde sig i højre side, lytte til de voksnes instrukser. Ved at de 
voksne fortæller hvad de gør rigtig godt, vil de automatisk prøve at gøre mere af det. De får selvtillid 
til at prøve mere og finde ud af at de rent faktisk godt kan. Fx var der 2 børn som ”gav op”. Den ene 
voksne satte sig sammen med dem og krammede og talte om at de havde klaret det rigtig flot. De 
blev enige om at tage en ”snyde vej” (en sti parallel) og komme op til de andre – det blev vendt til 
noget positivt og de klarede turen. Dette understøtter den personlige udvikling. 
Et enkelt barn havde ikke en cykel og kom med i ladcyklen hjemmefra, en anden kunne ikke træde 
pedalerne rundt og måtte ligeledes i ladcyklen. Flere børn spurgte hvorfor de måtte komme i 
ladcyklen, når de skulle cykle. Ved at de voksne forklarede det på en omsorgsfuld og naturlig måde 
accepterede børnene det hurtig uden at de to børn i ladcyklen blev ”udstillet” Dette understøtter 
ligeledes børnenes sociale udvikling.  
På naturskolen stod Lærke klar og vi gik i lærkereden. Børnene og de voksne undersøgte alle 
tingene og have en dialog om de ting de så, fx havde vi haft ”krible krable”, hvilket gjorde at vi kunne 
snakke om de dyr som understøtter sprog og kommunikation. Vi havde fundet og sammenlignet –
knogler, sten, insekter mv. som stimulerer sanser og understøtter børnenes indblik i natur, æstetik 
og Udeliv. Vi oplevede at der var en naturlig nysgerrighed på alle tingene. 
Alle børn samlede sig i en rundkreds for at hilse på en beboer, som var en mus som igen stimulerer 
børnenes sanser og fællesskabsfølelsen blandt børnene. Der var både mulighed for at holde musen 
i hånden, ae den mens Lærke holdt den, eller bare være tæt på. Flere af børnene tog mod til sig og 
havde den i hænderne og andre have mod til at ae den. Der blev overskredet grænser i børnenes 
tempo.  
Nogle af børnene havde svært ved at blive i rundkreds og de voksne anerkendte at de godt kunne 
være lidt svært at vente på tur og da de kunne se at nu kunne de ikke holde længere fik de lov at 
bakke lidt og være i periferien. Derved var de stadig en del af fællesskabet, og kunne fortsat lytte.  
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Vi spiste vores mad udenfor og derefter gik vi på ”junglestien”, hvor børnene kunne udfolde sig 
motorisk. Børnene klatrede, kravlede, balancerede, brugte kræfter på at trække sig op mv. som 
understøtter krop, sanser, bevægelse og udeliv. Da vi skulle hjem igen valgte vi, at de børn som 
havde haft det lidt hårdt på udvejen skulle køre forrest, så de ikke følte sig bagud hele tiden.  
Da vi kom hjem til børnehaven, talte vi om de vi havde set og oplevede og børnene snakkede videre 
om turen selv.  
Ved afhentning hjalp de voksne børnene i gang med at fortælle om oplevelsen, med cykelturen, 
musen, mv, så de hjemme kunne fortælle videre og forældrene kunne spørge ind til dette, da vi også 
havde lagt et opslag om turen på aula.  
På den måde binder vi også hjem og børnehavelivet sammen for børnene og får derved et bedre 
forældresamarbejde som bakker op om børnehaven. Det kunne vi også se da alle børn, som havde 
en cykel, havde den med.  
Det fremadrettede arbejde skal gøres i samarbejde med forældrene, så børnene bliver mere stærke 
til at gå længere ture og cykle, da det er kommende skolebørn. 

 

 Hvordan kommer arbejdet i forhold til forældresamarbejdet til udtryk i hverdagen. Giv konkrete 
eksempler på, hvordan man har kunnet opleve dette, inden for de sidste tre måneder.  
 
Grundet Covid19 har forældre stort set ikke kunnet komme i institutionen. Dette har været 
udfordrende i forhold til at vi er en nystartet institution, og har skullet opbygge en relation til 
forældrene under disse retningslinjer og uvante betingelser. Fra medio maj har forældrene heldigvis 
fået lov til at komme på legepladsen igen, hvilket er fordrende for det gode forældresamarbejdet. Vi 
har haft fokus på hvad en god modtagelse er og hvad en god overlevering ved afhentning er. Vi har 
en positiv tilbagemelding om en oplevelse fra en gruppe forældre, at netop arbejdet med dette har 
båret frugt og der beskrives hvordan dette er forbedret. Da vi har været udfordret på 
forældresamarbejdet under Covid19 har vi på bestyrelsesmøde drøftet emnet og forskellige tiltag for 
at opbygge et godt forældresamarbejde trods diverse retningslinjer. 

 

 Hvordan kommer arbejdet i forhold til børn i udsatte positioner til udtryk i hverdagen. Giv konkrete 
eksempler på, hvordan man har kunnet opleve dette, inden for de sidste tre måneder.  

  
Alle børn kan afhængigt af de rammer der opsættes af de voksne, komme i en udsat position. Der er børn 
der er særligt udfordret i løbet af hverdagen, hvor vi har handleplaner for dem hvor vi har brugt det 
pædagogiske vejlederkorps og den forebyggende vejleder som sparringspartnere. 
Vi har et barn som er udfordret i de sociale fællesskaber og rutiner. Det har gjort at vi har fået en vejleder til 
at observere og har i samarbejde med vejlederen lavet en handleplan. Dette betyder af fx til samling om 
morgenen kunne det være meget svært at få barnet med. Til samling taler vi om hvad der skal foregå i løbet 
af dagen og vi oplevede at barnet havde brug for denne forberedelse. De voksne anerkendte at barnet ikke 
kunne være med i samlingen, men sad lidt ”udenfor”, men stadig inde for rækkevidde, så barnet stadig 
havde mulighed for at høre dagens aktiviteter. Vi ønskede dog at barnet blev en større del af fællesskabet 
og fik nogle sociale relationer. De voksne lavede et projekt om insekter som barnet var en del af og dette var 
et emne morgensamling. Dette gjorde at barnet blev mere deltagende og kom hen og var med i samlingen 
de fleste gange efterfølgende.  

I løbet af dagen hjalp en voksen barnet med at aflæse og reagere, ved at sætte ord på. Fx når legen 
rykkede/udviklede sig. ”Se ______ de går derhen, har du lyst til at gå med eller vil du ikke lege mere?”, eller 
sige til de andre børn ”hov se ______ sidder tilbage skal I ikke have _____ med?”, dette har gjort at barnet 
bedre kan afkode spillereglerne i en leg, men har stadig brug for voksen støtte. I løbet af dagen har barnet 
brug for et par ”pauser”, men kan ikke selv mærke det. Her hjælper en voksen igen med at sætte ord på ”Jeg 
kan mærke at du har brug for at sidde og slappe lidt af, - vil du kigge i en bog eller tegne” – to valg, som 
barnet godt kan lide og som er overskueligt. ”pausen” kan godt være sammen med et andet barn. 

 

 Beskriv hvordan I sikrer at jeres pædagogiske læreplan bliver et dynamisk arbejdsredskab og 
løbende evalueret og justeret. 
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Da vi stadig er i en opstartsfase har det betydet at en væsentlig del af læreplanen er udarbejdet af ledelsen 
men med eksempler fra praksis beskrevet af personalet. Dette for at inddrage dem i arbejdet og så det kan 
blive et brugbart arbejdsredskab fremover. Vi vil lave nedslag i læreplanen på personalemøder for at sikre at 
vi i børnehaven kommer rundt om de forskellige temaer. Vi har planlagt at vi arbejder med læreplanstræet 
som et redskab på stuemøder og personalemøder for at kunne justere og evaluere løbende.   
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KIDS 

I Tårnby Kommune har vi valgt, at KIDS indgår i det pædagogiske tilsyn. KIDS er et redskab til at vurdere 
den pædagogiske kvalitet i daginstitutioner, med henblik på efterfølgende at kunne udvikle og forbedre de 
omgivelser, der udgør børnenes betingelser for læring og udvikling. 

KIDS er udviklet så man kan være nysgerrig på kvaliteten af forskellige områder og børnenes muligheder for 
udvikling på specifikke områder. Det indeholder en vurdering af kvaliteten ift.: De fysiske omgivelser, 
relationer, lege- og aktivitetsmuligheder.  

Nedenfor skal I kort beskrive, hvordan I arbejder med ovenstående. 

  

De fysiske omgivelser 

Udenfor: Vi har to store legepladser der hver især indbyder til forskellige former for leg og aktiviteter. På 
vores nye legeplads anlægger vi en koloni have med buske, drivhus og stakit. Vi planlægger at plante 
afskærmning på græsarealet og etablering af bålplads. Her er der mulighed for rollelege i vores to legehuse 
og sandkassen, cykling på asfaltbanen og boldleg på fodboldbanen. Vores ”gamle” legeplads er en 
naturlegeplads der lægger op til diverse rollelege, byg selv projekter og udforskning i ”skoven” 

 

Relationer 

Vi har i børnehaven arbejdet med relationer i mindre grupper grundet covid19 og nu hvor legepladsen er 
åben arbejder vi naturligvis med relationer på tværs udenfor. Vi laver små gruppe ture på tværs af 
børnegrupperne for at styrke relationerne mellem børnene. Vi laver fælles legemiljøer udendørs så der er høj 
grad af forskellige aktivitets muligheder for børnene.  

Vi arbejder derudover i børnehaven med ”Fri for mobberi” 

Lege og aktivitetsmuligheder 

Da vi er en børnehave med fokus på Natur og udeliv bruger vi natur og nærområdet i meget høj grad. Her 
opfordrer vi til og har fokus på fantasi lege i naturen. Ligeledes har vi fokus på ture ud af huset med et formål 
om at kende naturen og bruge den mest muligt i vores hverdag. Vi har en eksperimenterende tilgang til dette 
og bruger eksempelvis fælleden, Uganda søen/skoven og naturskolen. 

Vi har valgt at have et begrænset udvalg af legetøj (lego, magneter, biler, dukker, legemad, cykler, spand og 
skovle og div kreative aktiviteter)  

Vi laver mange kreative aktiviteter og bruger genbrugsmaterialer så vidt det er muligt. 

Vi leger fælles lege herunder legepatrulje lege, faldskærm, bolde og lege som er fordrende for relations 
dannelse mellem børnene. 
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FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING  

Nedenstående er et spørgeskema til forældrebestyrelsen. Vi anbefaler at leder sender spørgeskemaet til alle 
forældrebestyrelsesmedlemmer før det kommende forældrebestyrelsesmøde. 

Forældrevurderingen indgår som data for den samlede tilsynsvurdering, så forvaltningen får flere 
perspektiver på det samlede tilsyn.  

Vi anbefaler at: 

 Forældrebestyrelsesformanden fungere som ordstyrer. 

 Leder er referent og udfylder spørgeskemaet ved mødet.  

 Hvis der ikke kan udarbejdes en enig vurdering, så må det gerne fremgå af svarene. Hvis f.eks. 5 
ud 6 er enige i vurderingen, men det sidste medlem har nogle andre erfaringer, så bør det fremgå i 
svarene, som gerne må uddybes. 

Til orientering, vil ledelsen sammen med sine medarbejdere efterfølgende blive bedt om at udarbejde en 
handleplan for de arbejdspunkter og udviklingspunkter som der bliver peget på. Resultaterne af tilsynet og 
handleplanen skal fremlægges på næstkommende forældrebestyrelsesmøde. 

Spørgsmål:  

1. Hvor ofte afholdes der forældrebestyrelsesmøder, og er det tilstrækkeligt i forhold til 
opgaven? 
Svar: Vi holder bestyrelsesmøder 4 gange om året plus det løse og vi mener at det er tilstrækkeligt. 
 

2. Er den nye styrkede læreplan blevet fremlagt, og hvad er jeres vurdering i forhold til den? 
Svar: Den endelige lærerplan er ikke blevet fremlagt, men vi er kommet med input i forhold til fokus 
og vi har på bestyrelsesmøderne fulgt op på hvor vi er i processen. 
 

3. Hvordan kommer arbejdet i forhold til forældresamarbejdet til udtryk i hverdagen? Giv 
konkrete eksempler. 
Svar: Der sendes ugeplaner ud hver uge. Der holdes trivselssamtaler når børnene har været i 
institutionen 3-6 måneder. Der holdes samtaler efter behov. 
Der tages særlig hensyn til børn der har et behov. Fx hvis et barn skal have skiftet sokker en gang 
om dagen.   
 

4. Hvordan vurderer I de fysiske rammer/Pædagogisk indretning herunder udearealer? 
Svar: Der er to store legepladser, som kan noget forskelligt.  
De fysiske rammer i satellitten er ikke fantastiske, da der ikke er mulighed for at dele ”stuen” op.  
Det findes meget problematisk at grusvejen der ligger op ad legepladsen ved satellitten støver, både 
når der kører biler og når der bare er lidt vind. Her er vi MEGET bekymret for børnenes og de 
voksnes sundhed. Vi er blevet oplyst om, at det er knust beton der er spredt ud på vejen, hvilket vil 
sige, at det er betonstøv der indåndes. 
Det er udfordrende at børnene i satellitten, har deres garderobe der. Det vil være godt hvis satellitten 
først blev låst når børnehaven lukker omkring kl.16.50. 
På nabogården er der stor mulighed for børnene at være i mindre læringsrum, da der er mulighed for 
at dele stuen op, både med en skydedør på hver stue og ved at møblerne er på hjul. 
 

5. Hvad er jeres vurdering af legetøj og legeredskaber? 
Svar: Det er svært at vurdere legetøjet indenfor da vi ikke kan komme så meget ind pga. covid-19. 
Umiddelbart virker det som at der er et tilpas med legetøj og legeredskaber. Dog kunne der godt 
tilkøbes to cykler mere og småt LEGO.  
 

6. Hvordan vurderer I om der er god trivsel og udvikling for børnene i daginstitutionen? 
Svar: Vi kan vurdere ud fra afleveringer og afhentninger og den kommunikation der er der og info på 
aula. Vi kan også vurdere det ud fra hvad børnene fortæller hjemme og deres humør og adfærd. 
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Vi vurderer det også ud fra henvendelser fra andre forældre til bestyrelsen og i de dialoger der er 
mellem forældrene.  
 

7. Er der udfordringer som I mener institutionen burde være mere nysgerrig på, hvis ja hvilke? 
Svar: I alle institutioner er der forskel på de voksne. Hvilket er naturlig.  
Vi kunne dog ønske os en mere ensartet tilgang til børnene, hvilket gør at tingene bliver mere 
forudsigelige for alle, både børn, forældre og personale.  
Herunder: Kommunikationen, nærvær, voksne i børnehøjde, modtagelse, overlevering ved 
afhentning.  
Institutionen er allerede nysgerrig på den anerkendende tilgang, hvilket vi er glade for.  
 

8. Er der nogle forhold/emner/indsatser i institutionen, hvor I kan få øje på særlig høj kvalitet? 
Svar: Det er af særlig høj kvalitet det indhold i ting og ture der foregår i satellitten. Det er godt med 
fælles båldag for alle børn en gang om ugen. 
De ture og de spontane ture der foregår i nabogården, er gode.  
Institutionen er startet på ”fri for mobberi”. Her kan vi allerede se en lille ændring. 
 

9. Andet 
Svar: Der er sket en stor positiv udvikling fra opstart i november til nu. 

 

BØRNEVURDERING 

Børneinterview til tilsyn 

Nedenstående er emner til det børneinterview som leder skal udarbejde. Børnenes svar indgår som data for 
den samlede tilsynsvurdering, så forvaltningen får flere perspektiver på det samlede tilsyn. 

Før børneinterviewet udarbejder leder en interviewguide med udgangspunkt i de fem emner. I guiden skal 
det fremgå hvor mange børn, hvilke børn, i hvilke omgivelser, og hvilke spørgsmål inden for de udvalgte 
emner. 

De fem emner som skal afdækkes: 

 Venskaber 

 De voksne 

 Ude- og inderum 

 Medbestemmelse  

 Leg og aktiviteter 
 

Efter interviewene udarbejder leder en sammenfatning af interviewene, og vedhæfter denne til 
tilsynsbesvarelsen. Det kan anbefales at filme eller optage interviewene da disse kan være meget 
konstruktive i det fremadrettede arbejde med den styrkede læreplan. 

 
 

Beskrivelse af interviewguide:  

Forberedelse til børneinterview: 

Vi overvejede hvilke børn der skulle interviewes – det skulle være nogle børn som turde at sige noget, også 
hvis det var negativt. Børnene skulle repræsentere hele børnehaven, derfor var det vigtigt at det var begge 



 

13 

 

køn, forskellig alder, alle stuer/huse skulle være med. Vi spurgte forældre om lov til at interviewe deres børn 
inden.  

Interviewet blev holdt af to omgange.  

3 børn i Satellitten og 3 børn i nabogården (der skulle havde været 2x4 børn, men nogle tog en fridag) Vi sad 
rundt om et bord på stuen og vi brugte nogle smileys for at visualisere følelser overfor børnene. 

Vi brugte åbne spørgsmål og spurgte ind til det børnene talte om. 

 

Børneinterview:  

 

Venskaber: 

Satellitten 4-5år 

Alle tre nævner at de har venner i børnehaven og sætter navn på 5 og 6 børn i børnehaven. En af børnene 
nævner at han både har venner i satellitten og i nabogården. Når de er sammen med vennerne, leger en 
”piratleg” og andre ”paw patrol” 

Nabogården 3-4 år 

Alle tre siger, at de har venner i børnehaven og nævner Èn ven hver som de leger med. De nævner, at de 
godt kan lide at cykle med deres ven og at de leger ”mor og far og ræs” og ”lynleg”, hvor det gælder om at 
køre mega stærkt. 

Jeg viser nogle smileys til børnene, en vred og en glad, og spørger om der er nogen der er sådan. De to 
piger siger samtidig, at en bestemt dreng bliver rigtig gal og det kan de ikke lide.  

En dreng siger, at han bliver ked at det når han ikke må være med i en leg eller når nogle slår. Jeg spørger 
ind til hvad de gør når nogen slå. ”Jeg siger stop og gør sådan” (viser en hånd frem – som viser stop). ”Hvad 
hvis de ikke stopper?”, ”Så går jeg til en voksen”, ”Hvad gør den voksne så?”, ”hjælper”. Jeg spørger ind til 
om alle voksne hjælper eller om der er nogle der ikke hjælper. Hvortil der svares at alle voksne hjælper.  

 

Ude-og inderum: 

Satellitten 

Det bedste ved at går i børnehaven er snorretoppen (brandmandsstangen) – alle tre siger det næsten i kor. 
Gyngen er også sjov fordi den er så stor at man kan være mange på og stå op og sandkassen hvor man kan 
lege Paw Patrol. 

Når jeg spørger ind til om der er noget der mangler eller noget de ønsker sig på legepladsen, siger de alle 
nej. En udtaler: ”nej jeg mangler ikke noget.” 

 

Indenfor leger de man tog, dukkehus og dukker. Omkring hvad der mangler, ønsker en sig en seng, så man 
kunne sove når man blev træt i børnehaven, for det gjorde hun nogle gange. Vi snakker videre om en sofa. 

 

Nabogården 

Det bedste ved at gå i børnehave er at man kan cykle, gynge og rutsje. Vi snakker ind i det at rutsje – for på 
nabogården er der ikke en rutsjebane. I snakken bliver børnene enige om at der mangler en rutsjebane. 
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Indenfor er det biler og dukker som bliver nævnt. Pigerne siger at de nogle gange gerne vil være indenfor og 
lege.  

 

De voksne: 

Alle seks børn siger nej til at de voksne kan lege. Og så alligevel fortæller de, at de kan finde ud af lege 
”legepatruljelege”, lege ”flyvemaskineleg” og lave kreative ting. 

Når jeg spørger ind til om de voksne nogle gange er med i deres lege kommer en udtalelse: ”Nej, hvorfor 
skulle de dog det” (med en glad og grinende stemme). Da jeg specifikt nævner, at have set en voksen spille 
bold med nogle børn siger de, at det ikke er at lege. 

Jeg spørger ind til de voksnes (viser smileys – glad-sur-vred. Børnene fortæller, at de voksne er glade, men 
bliver sure hvis nogen slår eller de laver ballade. 

En enkelt fortæller, at en specifik voksen kan blive rigtig gal (ingen af de andre har oplevet dette) 

 

Leg og aktiviteter: 

I snakken fortæller børnene om de lege de kan lide og andre aktiviteter.  

Det jeg hører er, at børnene leger mange fantasilege og i forhold til aktiviteter har vi haft fokus på at så, 
plante og insekter. Nogle synes at det er sjovt at plante og andre synes at insekter er spændende.  

 

Medbestemmelse: 

Jeg spørger børnene om hvem der bestemmer i børnehaven. De siger ALLE – ”de voksne”. Jeg spørger ind 
om de bestemmer alt eller om børn også må bestemme noget. De fortæller, at de selv må bestemme hvem 
de leger med og hvad de leger. En siger, at hun selv må bestemme om hun vil være med til samling. 

 

Hvilke Tanker og refleksioner har vi som personale fået på baggrund af børne 
interviewene: 

Alt i alt oplever jeg seks børn som har meget på hjertet og har fis og ballade i sig, 

Venskaber: Børnene giver tryk for at alle har en ven, det kunne være at der skulle arbejdes med at udvide 
relationerne til mere end et barn (nabogården).  De tre på nabogården ændrede ansigtsudtryk når vi taler om 
de lidt svære ting, som når nogen slår, driller eller ikke at man ikke må være med i en leg. I den forbindelse 
kunne de voksne fordele sig rundt på stuen eller på legepladsen, så små konflikter ikke vokser sig større. 
Tema’et ”fri for mobberi”, vil være et arbejdsredskab som kunne tages i brug, så tilgangen til børnene blev 
mere ensartet.   

Inde-uderum:  

Vi oplever at børnene er glade for de ting de har og der kun er få ting som de ønsker sig fx en seng/sofa i 
satellitten og en rutsjebane i nabogården. Pigerne nævner at de godt kunne tænke sig at lege indenfor nogle 
gange, hvilket vi skal have med i vores planlægning. 

Vi er overrasket over at ingen nævner ture, selvom vi spørger ind til det. Måske har covid19 sat sit præ på 
børnenes opfattelse af hvad en tur er? Vi ser frem til at kunne gå på flere oplevelsesture fx ”den blå planet”, 
”teater”, ”den blå base”, ”museum”, ”biblioteket” mf. 
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De voksne:  

Overordnet er det positivt at børnene beskriver de voksne som glade og kun bliver sure, når nogen slår eller 
laver ballade. Dog er vi nød til at være mere nysgerrig på den udtalelse som én pige fortæller omkring en 
voksen som kan blive rigtig gal. 

Børnenes forståelse af at lege er anderledes end vores. Fx at ”spille bold” er ikke at lege. Børnene oplever at 
når de voksne ”leger” er det dem som sætter rammen omkring aktiviteten fx legepatruljeleg. 

Kunne de voksne være mere nysgerrig på børnenes lege og være med til at udvide og udvikle fantasien og 
understøtte deres udvikling gennem legen? Fx ved at være tilgængelig og opsøgende. 

Leg og aktiviteter: 

Vi skal være nysgerrig børnenes interesser og lave flere aktiviteter ud fra deres ønsker og ideer.  

Medbestemmelse:  

Børnene oplever at de selv må bestemme hvem de leger med og hvad de vil lege.  

Det tyder på at vi skal sikre at børnene får mere medbestemmelse i løbet af en hverdag fx ture, temaer, 
aktiviteter, inde/ude. 
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