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Konklusionen beskriver de områder tilsynet har vist i forhold til følgende fem temaer, ved hvert tema er indsat 
et eksempel på, hvad den pædagogiske konsulent ser efter ved et tilsyn.  
 
Pædagogik  
Vi ser efter:   Hvilke aktiviteter foregår der i børnehuset 

Hvordan ses læring i det planlagte, det spontane og rutinerne 
 

Trivsel og kommunikation 
Vi ser efter:  Hvordan er det relationelle samspil herunder kommunikation. 
 
Indretning  
Vi ser efter:  Hvordan arbejdes der med indretning både indenfor og på legepladsen og om indretningen 

afspejler relevante pædagogiske overvejelser. 
 
Organisering  
Vi ser efter:  Hvordan organiseres det pædagogiske arbejde. 
 
Dokumentation  
Vi ser efter:  Om BørneRuden bliver brugt til formidling af pædagogfaglige overvejelser. 

Børneperspektivet kommer til udtryk på BørneRuden, eksempelvis ved at inddrage børnenes 
fortællinger, billeder mm.  

 
I konklusionen benytter vi tre niveauer til vurderingen af børnehusets pædagogiske praksis.  

 Generel indsats; Kontinuerligt arbejde med udvikling af kvalitet. 

 Til dels fokuseret indsats; Enkelte forhold fordrer en fokuseret indsats.  

 Fokuseret indsats; Flere forhold fordrer en fokuseret indsats og som følges op med tilsyn. 

 

Konklusion 
 
Generel indsats  
Vuggestue har etableret gode rutiner omkring måltid og overgangen til putning. 
I børnehaven er den planlagte aktivitet, som foregår under tilsynet, karakteriseret ved 
koncentration og opmærksomhed fra både børn og voksnes side. Børnene guides verbalt i forhold til 
deres aktuelle behov, den voksne sætter ord på de konkrete handlinger. 
 
BørneRuden anvendes flittigt, der er gode korte dagbogsopslag der fortæller om dagligdagens 
aktiviteter, men der kan fortsat trænes i at skrive kort og med udgangspunkt i dokumentation af den 
pædagogiske praksis. 

 
Til dels fokuseret indsats 
I børnehuset er der nogle veldisponerede legeområder bl.a. et velindrettet balance-motorikrum og 
et læsehjørne med sofaer og reoler. Men flere legeområderne fremtræder usammenhængende og 
det kan være vanskeligt at aflæse, hvordan børnenes behov understøttes i forhold til de mål og 
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intentioner der er med legeområdet.  Her udover trænger der til oprydning på hylder og reoler og 
for at understøtte børnene i at kunne orientere sig mangler der billeder/mærkater på 
legetøjskasser.  

 
Fokuseret indsats  
For hele huset er der behov for at træne og styrke medarbejdernes bevidsthed omkring deres 
kommunikation f.eks. at kunne stille uddybende spørgsmål, så børnenes begrebsverden udvides.  
 
I børnehaven skal de voksnes viden og opmærksomhed have fokus på vigtigheden i at kunne 
positionere sig i forhold til børnenes leg, læring og udvikling f.eks. hvornår der er behov for at 
understøtte og udvikle legen eller tilbyde børnene alternative legeaktiviteter og på hvordan børns 
leg skærmes så de opnår fordybelse.  
 
Overvejelse om anvendelse og fordeling af personaleressourcerne for i højere grad at kunne 
understøtte børnenes trivsel, læring og udvikling.  

 

 


