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Indholdsbeskrivelse for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2017/2018 

 

Børnehus: Vængebo 

 

Dato: D. 27. feb. 2017 

Tid: Kl. 7.30-11.30 

Tilsynskonsulent: Eva Engedal 

 

 

Fokus for tilsynet 

1. Pædagogik  

2. Trivsel og kommunikation 

3. Indretning  

4. Organisering 

5. Dokumentation 

 
Under hver overskrift er der beskrevet nogle af de tegn, tilsynet fokuserer på. 

Tegnene skal anses som eksempler. 

 
1. Pædagogik  

 

Hvilke aktiviteter foregår der i børnehuset? 

Hvordan ses læring i det planlagte, det spontane og rutinerne?  

Hvordan understøttes børnene i, at kunne deltage i ”morgenaktiviteterne”?  

 

 

Tegn hos børn 

• Børnenes deltagelse: Børnene er aktivt deltagende, dvs. engageret, lyttende og optaget. 

• Børnenes nærmeste udviklingszone: Børnene viser tegn på at være tilpas udfordret, dvs. at 

børnene giver udtryk for, at de vil prøve noget nyt, eller børnene viser tegn på at være trygge 

ved at udfordre sig selv eller bliver udfordret.  

 

 

Tegn hos voksne 

• De voksnes relation til børnene: De voksne er nærværende, lyttende og engagerede. De voksne 

har øjenkontakt med børnene. De voksne har tilpas fysisk kontakt til børnene. 

• De voksne arbejder med differentieret tilgang: De voksne tilbyder børnene differentierede 

aktiviteter, afstemt efter alder, udvikling, interesser, mv. 

• De voksne følger børnenes læringsinitiativer: De voksne ser børnenes initiativer og følger og 

evt. udbygger dem. 

• De voksne understøtter børnenes leg: De voksne skærmer børnene, så de kan lege uforstyrret. 

De voksne udvider legen, eksempelvis ved at deltage, tilføje idéer eller materiale, eller ved at 

understøtte børnene i at deltage i legen. 

 

Jeg ankommer kl. 7.30 til Vængebo Børnehave. Børnehaven er netop åbnet, og i børnehaven er 

udover daglig leder Majbrit Vick også ankommet et barn.  

Det er dagen, hvor der skal fejres fastelavn, så mange af børnene møder udklædt. 

 

Der er en meget rolig stemning. Radioen kører i baggrunden, og der er tændt stearinlys.  

Både radio og stearinlys skaber en god stemning for de første børn der kommer, men personalet bør 

overveje, hvornår begge dele slukkes. Det ene af hensyn til sikkerhed - det andet af hensyn til at det 

på et tidspunkt bliver forstyrrende baggrundsstøj, efterhånden som rummet bliver fyldt af andre lyde. 
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Kort efter ankommer endnu to børn, og alle placerer sig om det store bord i stuerummet. Majbrit er 

i gang med at klistre blomster på vinduerne, og de børn som kommer, går i gang med at tegne.  

  

Vinkevinduet er i det store rum på stueplan, hvor børnene modtages om morgenen. Det betyder, at 

den voksen som har åbnet, både kan modtage børn, hjælpe med at vinke, og være med i en mindre 

aktivitet ved bordet på samme tid. Det ser ud til at fungere hensigtsmæssigt ift. de forskellige børns 

behov.  

  

Kl. 8.00 møder næste personale ind – det er pædagogen. Han går rundt og siger godmorgen, til de 

børn der er kommet. Han sætter sig kort ved bordet, hvor Majbrit også sidder. Han snakker kort med 

en forældre, og aftaler med Majbrit, hvordan formiddagen skal organiseres. Et kvarter efter at han er 

mødt, tilbyder han, de børn der har lyst, at gå med i aktivitetsrummet i kælderen. Det er der 5-6 

børn der gerne vil.  

Majbrit bliver siddende ved bordet, hvor hun modtager børn og klipper/klistre fastelavnsting med 

dem der vil. På et tidspunkt tilbyder hun en større dreng at lave puslespil med ham - og sammen 

sætter de sig med det. Under hele morgenrutinen oplever jeg, at Majbrit er god til at balancere 

mellem at modtage børn, sætte gang i relevante aktiviteter, som børnene kan gå til og fra, og få øje 

på og hjælpe de børn som har brug for ekstra støtte til at komme i gang med noget.  

Hun gør bl.a. de nyankomne børn opmærksom på, at de kan deltage i de aktiviteter der foregår i de 

to andre rum.  

 

I kælderen tænder pædagogen for noget musik, og børnene går i gang med at lege rollelege. Da de 

alle er klædt ud, lever de sig ind i deres roller som riddere, Spiderman osv. Det er flest drenge som er 

gået med i kælderen, og flere af dem har tydeligvis brug for at bruge deres krop. De tramper hårdt i 

gulvet, hopper rundt, ”skubber” til væggene, kravler op i ribben og danser. Der er både rum og plads 

til begge dele - ingen bliver forstyrret af det. Når det bliver for meget, er der mulighed for at trække 

sig ovenpå, hvor der foregår lidt mere rolige aktiviteter, hvilket et par af børnene gør. 

Pædagogen er ikke med i legen, hvilket heller ikke ser ud til at være nødvendigt, da børnene leger 

godt med hinanden. Pædagogen går rundt og rydder lidt op i det tilstødende lokale, som bl.a. 

anvendes til træværksted, og han er til rådighed, hvis børnene har brug for ham. Et barn og en 

forælder kommer ned for at se, hvad der sker. Pædagogen snakker lidt med dem begge, men med 

barnet i fokus. Barn og forælder vælger at gå ovenpå og sige farvel, kort efter kommer drengen selv 

ned i kælderen.  

 

I køkkenet vælger flere børn løbende at sætte sig med deres frugtposer. Det er tydeligvis, en fast 

rutine som er kendt af børnene. Flere af børnene ser ud til at have en hyggelig stund med gode 

snakke, mens de spiser.  

 
 

 

Kl. 8.30 møder den sidste personale ind. Det er en meget nyligt ansat pædagogmedhjælper(1. 

januar). Hun siger også godmorgen til børnene og sætter sig herefter ved bordet sammen med 



Rudersdal kommune 

Børneområdet   Pædagogisk tilsyn 

 

3 
 

Majbrit. Hun går i gang med at tegne med to børn. Majbrit går kort efter på kontoret, men kommer 

tilbage efter fem minutter. Da Majbrit kommer tilbage, beder hun pædagogmedhjælperen om at 

spørge en gruppe af pigerne, om de vil med ovenpå og lege i rummet med udklædning, købmand, 

køkken osv. Det er der 3-4 piger, som gerne vil.  

Pigerne går hurtigt i gang med at dække bord, og en af pigerne arrangerer varer i 

købmandsbutikken. De nyder tydeligvis, at pædagogmedhjælperen er med i legen. En af pigerne 

spørger bl.a. pædagogmedhjælperen: "Bliver du ikke nok?" "Jo, det gør jeg da" svarer 

pædagogmedhjælperen.  

Der kommer gang i en rigtig god leg, hvilket jeg bl.a. tilskriver, at der er skabt mulighed for at pigerne 

ikke bliver forstyrret. Legen er blevet skærmet, hvilket bl.a. skyldes opdeling af børn og voksne i alle 

tre rum. Det at der også er en voksen med til tilføje ideer og materiale til legen, er med til at udvide 

legen.   

 

Omkring kl. 10 bliver alle børnene bedt om at rydde op og gå på badeværelset, og derefter i 

garderoben med henblik på at skulle på legepladsen.  

Det er min oplevelse, at der på dette tidspunkt er etableret nogen gode lege i alle rummene, og det 

derfor afbryder noget, som først lige er ved at komme i gang.  

Majbrit fortæller, til den afsluttende samtale, at deres erfaring er, at det er godt, at alle kommer ud 

om formiddagen, særligt denne dag hvor der skal være fastelavnfest om eftermiddagen. 

Det kunne være en overvejelse, at være opmærksom på, om man kan differentiere mellem de børn 

som har brug for at blive ”krudtet af”, og dem som ikke har. Dette med henblik på at skabe mulighed 

for fordybelse. Denne formiddag kunne det se ud til, at gruppen af børn på 1. sal kunne have haft 

glæde af at forsætte deres leg.   

  

På legepladsen sætter pædagogen fastelavnstønder op til festen som skal løbe af stablen om 

eftermiddagen. Det samler en del børn omkring ham.  

Pædagogmedhjælperen er sammen med et par børn i gang med at stable trækasser, som skal 

fungere som rumopdeler ved tøndeslagning. 

 

Udover dette fungerer de voksne mest som opsynsmænd på legepladsen. Hovedparten af børnene 

leger omkring tønderne og i sandkassen, og det er også her, de voksne er.  

Ind imellem går en af de voksne en runde på legepladsen, og snakker lidt med de børn som gynger 

eller leger i legehusene.  

 

Pædagogmedhjælperen som kun har været ansat siden 1. januar, virker som om, hun rigtig gerne vil 

byde ind med noget ift. børnene, men hun er lidt famlende ift., hvad hendes rolle på legepladsen er. 

Når de andre voksne beder hende om noget, går hun hurtigt i gang og er god til at inddrage 

børnene(eksempelvis i leg med pigerne på 1.sal.), men på legepladsen hvor hun selv skal sætte i 

gang, bliver hun passiv og går meget rundt med hænderne i lommen og kigger på børnene.  

 

Jeg tænker, at leder og pædagog her har en opgave i, at få vejledt og støttet den nye 

pædagogmedhjælper i hvad den pædagogiske opgave på eksempelvis legepladsen er, men måske 

også i andre sammenhænge. Hvad er den voksnes rolle, når man indgår i rollelege? Hvordan kan 

man tænke læring ind? Eksempelvis ved at sætte mange ord, begreber mv. på det der leges med osv.  
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2. Trivsel og kommunikation 

 

Hvordan er det relationelle samspil herunder kommunikation? 

 

Trivsel 

 

Tegn hos børn 

• Børnene virker glade. 

• Børnene viser engagement, nysgerrighed og optagethed. 

• Børnene indgår i ligeværdige udviklende relationer med hinanden. 

• Børnene opsøger de voksne, hvis de har brug for støtte. 

 

Tegn hos voksne 

• De voksne virker til at nyde at være sammen med børnene. 

• De voksne viser omsorg, fagligt engagement og optagethed. 

• De voksne hjælper børnene på en anerkendende måde ved konflikter. 

 

 

Kommunikation 

 

Tegn i afleveringssituationen/ved modtagelse af børn 

 

• Personalet har fokus på barnet og forældre, men med barnet i centrum 

• Personalet har øje for ”afleveringsvinduet” – personalet er opmærksomme på, hvornår både 

forældre og barn er klar til at sige farvel. 

• Personalet tager lederskab i afleveringssituationen. 
 

 

Tegn hos børn 

• Børnene kommunikerer med hinanden og med de voksne. 

• Børnene stiller nysgerrige undersøgende spørgsmål. 

• Børnene lytter til hinanden og til de voksne. 

 

 

Tegn hos voksne 

• De voksne lytter. 

• De voksnes kommunikation med børnene er anerkendende og kendetegnet ved respekt. 

• De voksne stiller åbne, undersøgende spørgsmål, der understøtter børnene i deres optagethed. 

• De voksne udfolder samtalerne med børnene og børnene imellem. 

• Der er overensstemmelse mellem den verbale og nonverbale kommunikation hos de voksne. 

• De voksne sikrer, at børnene kan færdiggøre deres sætninger. 

 

Ved modtagelsen af børn og forældre er personalet imødekommende og smilende. Alle bliver hilst 

med et godmorgen. De fleste børn er klædt ud, og der bliver snakket om, hvad de forestiller, om de 

eksempelvis er farlige, bløde, hvad de spiser osv.  

 

Både personale og forældre har et øje for afleveringsvinduet - de børn som har lidt svært ved at blive 

afleveret, bliver tilbudt at vinke ved vinduet i stuen. Efterfølgende er Majbrit god til at tilbyde 

børnene en aktivitet - "Vil du tegne?" "Skal vi sætte din prinsessekrone på dit fastelavnsris?" 
 
Pædagogen er flere gange nede i knæ for at være i øjenhøjde med børnene, når han siger 



Rudersdal kommune 

Børneområdet   Pædagogisk tilsyn 

 

5 
 

godmorgen til dem. På den måde viser han, at det er barnet der i centrum ved afleveringen. 
Dialogen med forældrene er hovedsagligt centreret om barnet, eller det der skal ske senere på 

dagen. Der er en fin balance i kommunikationen mellem personale og forældre. De forældre som 

bliver lidt længere i afleveringssituationen, deltager i det der er i gang.  
 

Jeg iagttager en enkelt episode, hvor en far gerne vil drøfte mere generelle problemstillinger om sit 

barn med Majbrit, mens barnet leger i nærheden. 

Barnet har forskellige udfordringer som er kendt af både forældre og personale, fortæller Majbrit til 

den afsluttende samtale.  

Jeg vil foreslå personalet, at få lavet nogen retningslinjer for, hvad der drøftes med forældrene i 

afleveringssituationen.  

 

Børnene kommunikerer med hinanden og med de voksne, og de voksne er gode til at gribe det 

børnene er optaget af og udvide dialogen. 

Eksempel 

En pige står og kigger på døren med de forskellige symboler for vejr, ugens dage osv.  

   
Majbrit ser det og griber chancen for at få snakket om, hvad de forskellige ugedage hedder. En dreng 

siger eksempelvis: "Hvad dag var det egentlig i går?" Majbrit siger: "Prøv at sige remsen med 

ugedagene, så kan det være du finder ud af det?" Det gør drengen, og sammen med Majbrit finder 

han ud af, at dagen hed søndag.  
 
Både Majbrit og pædagogen er i afleveringssituationen gode til at afstemme sig efter børnene.  

De børn der eksempelvis møder pædagogen med store kram og glædesråb, bliver mødt af en ligeså 

begejstret pædagog der sætter sig på hug, og med glæde og begejstring i stemmen siger "Hej med 

jer. Er I også kommet? Hvor dejligt."    
 

Et andet eksempel på dette:  
En af de større piger har lidt svært ved at komme med i en leg, hun forsøger flere gange, men får 

afvisninger. Majbrit får øje på dette og spørger hende, om hun vil lave en opgaveside til sin 

opgavebog. Det vil pigen gerne. Senere er hun en af de piger, som bliver tilbudt at gå på 1. sal og 

lege sammen med pædagogmedhjælperen.  
  
Et tredje eksempel fra garderoben på god afstemning og fokus på læring i rutinerne: 
Pædagogen sidder i garderoben og guider/vejleder de børn som har brug for hjælp til at få overtøj 

på. 
Han har en god opmærksomhed på den læring der kan foregå i garderoben ved at lade børnene 

prøve selv. Bl.a. kommer en dreng hen til ham og siger: "Jeg har ikke huer og vanter på." 

Pædagog: "Okay - ved du hvor de er?"  

Dreng: "Ja oppe i skabet, men jeg kan ikke nå dem."  

Pædagog: "Har du prøvet at stille dig på bænken og så række op til skabet?" 

Drengen går straks hen til sin garderobe, stiller sig på bænken og får fat i sin hue og en vante. Han 

ser glad ud.  
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Han går tilbage til pædagog. "Jeg fandt en vante."  

Pædagog: "Okay - og hvor mange mangler du så?" 

Dreng: "En"  

Pædagog: "Ja nemlig."  

Dreng går tilbage til garderobe og gør samme øvelse som før og finder den anden vante. 
 

Efterfølgende griber pædagogen muligheden og snakker videre med de børn som sidder omkring 

ham, om hvor mange et par er. Han spørger bl.a.: 

”Når man siger, man har et par vanter, hvor mange er det så?” Og ”Hvor mange mangler man så, 

hvis man kun har fundet en? 
På den måde udvider han børnenes forståelse og viden, ved at følge et barns spor og gennem 

spørgsmål skabe en god dialog om mængder. 
 
Jeg oplever også samme pædagog i en anden situation, hvor han på en fin måde får guidet en dreng, 

som på forskellig vis har nogen udfordringer, i at få taget sin flyverdragt på. Drengen har bl.a. 

sproglige udfordringer, og pædagogen er opmærksom på også at få sat mange begreber/ord på 

situationen, hvilket vil kunne ses i eksemplet her: 
 

En dreng, X, har tydeligvis svært ved at koncentrere sig om at sætte sig ned og få flyverdragt på. 

Pædagogen har, mens han har hjulpet de andre børn i garderoben, kontinuerligt med venlig stemme 

sagt til X, at han også skal tage sin flyverdragt på. Da alle andre er færdige og gået på legepladsen, er 

X forsat ikke gået i gang. Pædagogen går hen til ham, lægger en hånd på hans ryg, får øjenkontakt og 

siger med venlig stemme: "X - er du klar nu?"  

X:"Nej"  

Pædagog: "Okay - du vil gerne vente lidt?" X svarer ikke. Pædagog går lidt væk. X kravler ned og 

sætter sig på flyverdragten, som pædagogen har lagt klar på gulvet.  

I det samme kommer Majbrit ned og siger henvendt til pædagogen: "X og (navnet på anden dreng) 

har ikke ryddet deres frugtposer op i køkkenet."  

Pædagogen går hen til Majbrit og siger med stille stemme: "Ikke lige nu - han er lige kommet i gang." 

og peger på X. Pædagogen har her øje for at skærme X.  

Majbrit og pædagogen bliver enige om, at X og kammerat kan rydde deres frugtposer op senere. 

Pædagogen går tilbage til X, sætter sig på hug og siger med tydelig og venlig stemme: "Hvor er din 

fod - er den inde i flyverdragten?"  

"Nej” siger X  

Pædagogen med et smil: " Har du glemt foden derhjemme?"  

X griner "Nej" og stikker foden ud af benet på flyverdragten. 

Pædagog: "Hvad søren - der var din fod."  

Sådan forsætter X og pædagogen med den anden fod og hænder, til hele flyverdragten er på.  
Pædagogen udviser stor tålmodighed under hele processen.  
 
   

 

 

3. Indretning 

 

Hvordan arbejdes der med indretning? (Indenfor og på legepladsen)  

 

Tegn vi ser efter 

• Indretningen afspejler relevante pædagogiske overvejelser. 

• Børnene anvender rummene og de tilgængelige materialer.  

• Voksne anvender rummene og de tilgængelige materialer. 
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Indretningen afspejler relevante pædagogiske overvejelser.  

 

 

  

   
 

Til forskel fra de forrige tilsyn bliver alle rum (undtagen træværkstedet) anvendt af både børn og 

voksne. Det er tydeligt, at det betyder noget at de voksne er med i de forskellige rum. De er med til 

at gøre rummene interessante, de er med til at fastholde børnene, de er med til at tilbyde relevante 

materialer til de lege/aktiviteter der er i gang, og de er med til at udvide legene og sætte ord på det 

der leges. 

Rummene går fra at være indrettet, så det er tydeligt for børnene, hvad rummene kan anvendes til, 

til at være læringsmiljøer, hvor der foregår gode udviklende aktiviteter.   

Dette skyldes i høj grad, at de voksne går foran, bagved og ved siden af.  

  

På legepladsen er børnene i gang med egne igangsatte lege. Her de voksne enten i en position, hvor 

de holder opsyn med børnene, eller i den position der hedder ”ved siden af børnene”,  hvor de bl.a. 

hjælper dem med konflikter, sidder i sandkassen, og skubber børn på gynger.  

 

Her kan personalet overveje, hvordan der samme måde som indendørs, kan skabes levende 

læringsmiljøer udenfor. Hvordan kan personalet eksempelvis ”gå ved siden” eller ”foran” i aktiviteter i 

sandkassen? 

 

 

4. Organisering 

 

Hvordan er morgenstunden organiseret? 

 

Tegn hos børnene 

• Børnene kender overgangsrutinerne og mestrer overgangene. 



Rudersdal kommune 

Børneområdet   Pædagogisk tilsyn 

 

8 
 

• Der opstår ikke unødvendig ventetid. 

 

 

Tegn hos voksne 

• De voksne er opmærksomme på, at børn som møder tidligt, ikke oplever uhensigtsmæssig 

mange lokale- og personaleskift.  

• De voksne har gjort sig overvejelser om, hvordan forældrene videregiver informationer til 

personalet om morgenen, eksempelvis i form af en meddelelsesbog. 

• Der arbejdes med en tydelig rollefordeling, som forældrene har mulighed for at aflæse. 

• Organisering afspejler relevante pædagogiske overvejelser. 

• De voksne forbliver i aktiviteten. 

• Dagens ressourcer anvendes hensigtsmæssigt 

• Der arbejdes med mindre grupper. 

• Overgange er organiseret således, at der ikke sker konfliktoptrapning. 

• Organiseringen er synlig, eksempelvis i form af bordplaner, piktogrammer, mm. 

 

Som nævnt tidligere er børn og voksne hensigtsmæssigt fordelt i tre forskellige rum fra morgenen af. 

Det at de voksne fordeler sig i alle tre rum, giver, udover de allerede nævnte pædagogiske gevinster, 

børnene mulighed for selv at vælge, om de ønsker en rolig start på dagen, eller gerne vil i gang med 

rolleleg eller lidt vildere lege fra dagens start.  

Derudover giver organiseringen også de voksne mulighed for at hjælpe nyankomne med ind i de 

lege/aktiviteter der allerede foregår, da der er voksne alle stederne.  

Majbrit fortæller til den afsluttende samtale, at de netop denne morgen har været særligt 

opmærksomme på, at dele børnene op, da det er fastelavn, og de har erfaring for, at børnene kan 

være mere urolige grundet spænding/forventningens glæde.  

Jeg vil anbefale, at personalet organiserer sig på denne måde hver morgen med henblik på, som 

allerede beskrevet, de muligheder det giver. 

 

I overgangen fra morgenaktiviteter til legeplads fordeler de voksne sig, så en er på badeværelset og 

hjælper de børn der skal på toilet eller skiftes, og to er i garderoben. Da de første børn er klar til at 

komme ud, går pædagogmedhjælperen med dem ud.  

Da den voksen som er på badeværelset er færdig, kommer hun ned og hjælper med de sidste børn, 

og den voksen som var i garderoben, går på legepladsen. 

Her kunne man overveje, om det havde været mere hensigtsmæssigt ikke at skifte personale i 

garderoben, så det personale der var i gang garderoben forsatte med dette arbejde.  

Udover dette en god og hensigtsmæssig rollefordeling og anvendelse af personaleressourcer.  

 

Det samme gør sig gældende, da børnene kommer ind fra legepladsen. To voksne hjælper med at få 

børnene af tøjet (Majbrit og jeg sidder på det tidspunkt til det afsluttende møde). Da vi har afsluttet 

mødet, går Majbrit straks på badeværelset, og hjælper børn med at vaske fingre, 

pædagogmedhjælperen dækker bord med ”dagens hjælpere”, og efterhånden som børnene er 

færdige med at vaske hænder, går de i kælderen til Michael, som (som overgangsaktivitet) spiller 

guitar og synger sange med børnene. 

Igen velovervejet og hensigtsmæssig organisering - og tydeligvis kendt rutine for børnene, som går i 

kælderen uden at spørge, hvad de skal.   

   

 
5. Dokumentation 

 

Tegn vi ser efter 

Hjemmesiden 

• Hjemmesiden er opdateret. 
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• Konklusion fra seneste pædagogisk tilsyn ligger på hjemmesiden. 
• Overvejelser om modtagelse af børn er beskrevet på hjemmesiden(eller Børneruden?), herunder 

organisering af børn og voksne, personalets rollefordeling samt ønsker til samarbejdet med 

forældrene ved modtagelse af børn. 
 
BørneRuden 

• BørneRuden bliver brugt til formidling af pædagogfaglige overvejelser. 
• Børneperspektivet kommer til udtryk på BørneRuden, eksempelvis ved at inddrage børnenes 

fortællinger, billeder mm.  

• BørneRuden bliver brugt til forældresamarbejde, eksempelvis vejledning, inspiration, 

anbefalinger. 

• BørneRuden afspejler de voksnes kompetencer ift. medielæring.  

 

Personalet skriver jævnligt på Børneruden. Der er bl.a. en ugentlig opsamling under dagbøger, hvor 

ugens aktiviteter beskrives. Det giver forældrene et indblik i, hvad der arbejdet med. Med henblik på 

at Børneruden også skal være en mulighed for, at børn og forældre kan få nogen gode dialoger om 

det der sker i børnehaven, er en ugentlig opsamling ikke helt så hensigtsmæssig.  

Personalet kan overveje, hvordan de kan få skrevet dagbøger som refererer direkte til dagens 

aktiviteter med henblik på forældreinvolvering.  

Som overskrift til Dagbøgerne anvender personalet datoer. Eksempel ”Uge 3” eller ”Tirsdag d. 28. 

feb.” 

Overvej om lidt mere fængende overskrifter, kunne skabe en øget nysgerrighed fra forældrene. 

 

Personalet kan også overveje, om nogen af deres formuleringer kan komme til at signalere noget 

uhensigtsmæssigt.  

Eksempel : ”Personalet skal lave adskillige sprogtest og dialogprofiler, vil "improvisation" være 

dagens overskrift.” 

Hvordan kan det læses af forældrene? Og er det det, I ønsker at signalere?” 

 

Endelig kan personalet blive bedre til at formidle deres pædagogfaglige overvejelser og medtænke 

børneperspektivet.  

 

Aktionslæring 
• Der ses tegn på, at der arbejdes med aktionslæringsmetoden. 

• Den ændrede praksis kommer til udtryk. 

 

Der ses ikke tegn på, at der arbejdes med aktionslæringsmetoden, da huset kun har taget 

aktionslæring i anvendelse i meget begrænset omfang. 

 

Huset skal kontinuerligt arbejde med aktionslæringsmetoden. 

 

Sidste tilsynsrapport 

• Der foreligger en handleplan på baggrund af den seneste tilsynsrapport. 

• Der ses tegn på, hvordan der blev arbejdet med de udviklingspunkter, der blev beskrevet i den 

sidste tilsynsrapport. 

 

Ved sidste tilsyn 2. juli 2015 havde huset et udviklingspunkt der hed organisering, manglende 

rolleafklaring samt udnyttelse af husets mange rum.  

Tilsynet viser, at der er blevet arbejdet godt med dette på forskellige måder.  

 

Huset skulle også arbejde med formidlingen på Børneruden – både ift. hyppighed og ift. hvad der 

blev formidlet. 



Rudersdal kommune 

Børneområdet   Pædagogisk tilsyn 

 

10 
 

Vængebo har arbejdet med dette. Der skrives oftere, men de kan forsat arbejde med, hvad og 

hvordan de formidler på Børneruden.  

 

 

Forslag til punkter til handleplanen  

 

Her beskriver den tilsynsførende konsulent forslag til pædagogiske indsatser, med henblik på at skabe 

den udvikling, rapporten lægger op til. 

Når (daglig) leder har modtaget tilsynsrapporten, afholdes et møde mellem(daglig) leder og den 

tilsynsførende konsulent. Ved dette møde vil der drøftes mulige indsatser, samt prioritering og 

tidsperspektiv.  

 

- Opmærksomhed på tændte stearinlys og radio ved morgenåbning. 

- Opmærksomhed på differentiering i overgangen fra modtagelse af børn til aktivitet med fokus på 

børnenes fordybelse og deltagelse i allerede igangsatte aktiviteter/lege 

- Støtte og vejledning af nyt ikke-uddannet personale. 

- Overveje udarbejdelse af retningslinjer for hvad personalet drøfter med forældre om morgenen. 

- De voksnes rolle på legepladsen med blik for læringsmiljøer. 

- Børneruden – at få drøftet de ugentlige opsamlinger. Hvad kan de og hvor har de deres 

begrænsninger?  

- Børneruden – overvej formuleringer og overskrifter med blik for, om I sender de ønskede 

budskaber. 

- Aktionslæring – der skal arbejdes kontinuerligt med aktionslæring. 

 
Konklusion 
Konklusionen er et sammendrag af opmærksomhedspunkterne fra tilsynet. 

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. 

 

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

• Generel indsats; Kontinuerligt arbejde med udvikling af kvalitet. 

• Generel og til dels fokuseret indsats; Enkelte forhold fordrer en fokuseret indsats.  

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

 

Generel indsats  

I Vængebo har de ved modtagelse af børnene om morgenen en god organisering af børn og voksne. 

Personalet fordeler sig i de tre rum i huset, og det betyder, at børnene bliver motiveret til at 

anvende rummene. Den gode organisering giver mulighed for, at børnene bliver mødt af 

nærværende og imødekommende voksne, samt at de børn som har behov for en rolig start på 

dagen, kan få dette. De voksne har barnet i fokus ved aflevering og blik for, hvornår både barn og 

forældre er klar til at sige farvel.  

 

Der er ligeledes en god organisering i overgangen fra formiddagsaktivitet til frokostmåltid. Også her 

er de voksne fordelt på tre stationer (garderobe, badeværelse og overgangsaktivitet), hvilket 

betyder, at det bliver overskueligt for børnene som derved mestrer overgangen. 

 

De voksnes kommunikation med børnene er kendetegnet ved respekt og anerkendelse. De voksne 

udfolder samtaler med børnene og stiller spørgsmål, som understøtter børnene i deres 

optagetheder og tilfører ny viden.    

 

Husets indretning afspejler relevante pædagogiske overvejelser. Personalet er, ved deres 

tilstedeværelse, og det at de interagerer i de forskellige rum, med til at fastholde børnene, tilføje 

nye ideer og udvide de aktiviteter og lege børn og voksne er sammen om.    

 

Til dels fokuseret indsats 

Personalet skal drøfte deres rolle på legepladsen. Bl.a. hvordan de på kan arbejde med at 

understøtte, udvide eller fastholde børn i de aktiviteter/lege der foregår på legepladsen med blik for 

at skabe gode læringsmiljøer.  

 

Ved planlægning af formiddagsaktiviteter anbefales, at personalet er opmærksomme på de 

forskellige børns fordybelse og deltagelse i allerede igangsatte aktiviteter. Her kan der med fordel 

arbejdes med differentiering og opdeling i mindre grupper.  

 

Personalet er siden sidste tilsyn blevet bedre til at anvende Børneruden, men skal forsat overveje 

form og indhold.  

 

 

Fokuseret indsats  

Personalet skal have igangsat arbejdet med aktionslæring.  

 

 

 

 

Tidsramme  

Der afsættes gennemsnitligt 4 timer til det planlagte pæd. tilsyn, lidt afhængigt af børnehusets 

størrelse. I større børnehuse vil tilsynet gennemføres på to dage, i hhv. vuggestueafdelingen og 

børnehaveafdelingen.  

 

Procedure ved og efter tilsynet 
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En indledende samtale; leder briefer konsulenten om den pågældende dags aktiviteter og ressourcer 

og evt. rundvisning i huset/legepladsen.   

Herefter udfører konsulenten tilsynet. 

Tilsynet afsluttes med en tilbagemelding til daglig leder på baggrund af tilsynsrammens overskrifter.  

 

Til samtalen videregiver konsulenten det umiddelbare indtryk tilsynet har givet og der er mulighed 

for at konsulenten kan få besvaret uafklarede spørgsmål i forhold til det gennemførte tilsyn.  

 

Tilsynsrapporten fremsendes til daglig leder og områdeleder eller institutionsleder for godkendelse 

af faktuelle oplysninger. Tilsynsrapporten betragtes som et ledelsesredskab. 

 

Når den endelige rapport foreligger, afholdes et møde mellem daglig leder, områdeleder og 

tilsynsførende konsulent, med henblik på, at drøfte, hvordan der kan arbejdes med 

udviklingspunkterne. Anvendelse og formidling af rapporten drøftes på mødet, hvor leder, 

områdeleder og konsulent deltager. Opmærksomhed på rapportens observationer af personfølsom 

karakter og leders formidling af disse til medarbejderne 

 

Møde om rapporten  

• Kommunale børnehuse: dgl. leder, områdeleder og konsulent mødes og drøfter rapport for det 

pågældende børnehus.  

• For Ruderen vil der, i tillæg til møde med den enkelte leder og områdeleder, også være et møde, 

hvor bestyrelsesformand deltager om områdets tilsynsrapporter.  

• For selvejende generelt vil møde om rapporten holdes med institutionsleder, bestyrelsesformand 

og konsulent.  

 

Handleplan  

Derefter skal den daglige leder udarbejde en handleplan, der viser, hvordan der arbejdes med de 

temaer og udfordringer, tilsynet påpeger. Handleplanen er til leders eget brug, men sendes til 

konsulent til orientering indenfor 4-6 uger. 

 

Handleplan og indhold: 

• Plan for drøftelse med medarbejdere og bestyrelse 

• Prioritering af indsatser jf. tilsynsrapportens beskrivelser 

 

 

Interventioner 

Ved et pædagogisk tilsyn kan konsulenten have iagttaget forhold som kræver at der ydes en ekstra 

indsats i institutionen. Alt efter forholdenes karakter kan det resultere i forskellige interventioner, 

eksempelvis: 

• Konsulenten vil føre et opfølgende tilsyn efter ca. tre måneder, for at sikre, at der er sket 

positiv ændring ift. tilsynsrapportens udviklingspunkter. 

• Der tilbydes pædagogfaglig støtte i en periode. En konsulent eller en af Børneområdets 

inklusionspædagoger vil, i tæt samarbejde med områdeleder og leder, arbejde med de 

forhold som skal ændres. Støtten vil omhandle udvikling af den pædagogiske praksis. 

 

Ovenstående gælder for kommunale og selvejende institutioner.  

 

Offentliggørelse 

Konklusionen offentliggøres på områdets/institutionens hjemmeside, ved opfølgende tilsyn tilføjes 

bemærkninger konklusionen efterfølgende.  Institutionen er selv ansvarlig for at lægge konklusionen 

på hjemmesiden.  
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