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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. 

 

Generel indsats: 

Det uanmeldte tilsyn viser, at Lyngborghaves børnehave om formiddagen veksler fint mellem 

planlagte aktiviteter, rutiner og spontant opståede aktiviteter.  

 

De planlagte aktiviteter tager udgangspunkt i børnenes alder og udvikling, samt hvad der fanger 

børnenes interesse/opmærksomhed, og der er høj deltagelse og engagement hos både børn og 

voksne. De planlagte aktiviteter er kendetegnet ved en god vekslen mellem, at den voksne tager 

styring og sætter rammerne, og at den voksne lytter til og handler på børnenes initiativer.  

   

Overgangene mellem aktiviteterne fungerer godt. Børnene bliver vejledt og støttet i overgangene og 

der er fokus på at understøtte børnene i at igangsætte egne aktiviteter. 

   

Ved rutinerne inddrager de voksne børnene i de daglige gøremål, og der arbejdes med 

selvhjulpenhed. 

  

Børnehaven er indrettet med synligt, sorteret og tilgængeligt legetøj som indbyder til leg. Personalet 

er gode til at understøtte børnenes leg og gøre børnene opmærksomme på hinanden. 

 

Børnehaven har fokus på og arbejder med sprogudviklingen på forskellige vis. Under tilsynet ses 

bl.a. flere eksempler på, at personalet er opmærksomme på at sætte ord på det, børnene gør. Huset 

har også indrettet et særligt rum til at arbejde med den sproglige udvikling, og begge 

børnehaveteams arbejder med Ordkort. 

Børnehaven skal have en fortsat opmærksomhed på at udfolde samtalerne med børnene i form af 

åbne og undersøgende spørgsmål 

 

Til dels fokuseret indsats 

Børnehaven skal arbejde med en generel opmærksomhed på instruktion og vejledning af vikarer. 

 
Børnehuset arbejder med børnenes selvhjupenhed ved rutinerne, men de kan forsat arbejde med at 

udvikle dette. 

 

Børnehavens ene team skal arbejde med den pædagogiske dokumentation for en synliggørelse af 

Konklusion på uanmeldt tilsyn  

 

Børnehus: Lyngborghave 

 

Dato: D. 11.10.2017, kl. 8.45 -11.30                                              
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det pædagogiske arbejde, herunder udvikle dagbøgerne på Børneruden med flere pædagogfaglige 

overvejelser om hvorfor og hvordan der arbejdes. Dette så medarbejderes kommunikation via 

BørneRuden endnu bedre kan understøtte forældreinddragelse og den hjemlige kommunikation om 

børnenes leg og læring i Lyngborghave. 

 

 


