
Rudersdal Kommune  Pædagogisk tilsyn 
Børneområdet  Konklusion 
    

 

1 

 

 
 
 
 
 
 

 
Hvert andet år er der planlagt pædagogisk tilsyn i børnehuset. Tilsynet skal både kontrollere at dagtilbudsloven 
bliver overholdt og sikre at den pædagogiske kvalitet i børnehuset udvikles med det formål at sikre børnene et 
godt børneliv med læring, udvikling og trivsel. 
 
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. 
 
 

Konklusion 

 

Konklusion på tilsyn 
I forhold til sidste tilsyn er medarbejdernes bevidsthed omkring deres kommunikation med børnene 
blevet bedre. Det er kommet mere fokus på at stille åbne spørgsmål, som er med til at understøtte 
børnene i deres optagethed og sproglige udtryk.  
 
I børnehavegruppen er de voksne opmærksomme på at positionere sig i forhold til børnenes leg og 
at støtter op om konkrete legeaktiviteter, men der er fortsat behov for opmærksomhed i forhold til 
at udvise ro og tålmodighed i samtalerne med børnene og der skal fortsat fokuseres på at forblive i 
aktiviteterne med børnene. 
 
Det er tydeligt at der er arbejdet med organiseringen af måltidet.  
På alle grupper er maden anrettet på bordene, i serveringen er der lagt vægt på gennemsigtige skåle 
og kander som understøtter børnenes selvhjulpenhed.  
De voksne er samtidig gode til at benævne børnenes konkrete handlinger specielt i måltids-
situationen. 
 
Der skal fortsat fokuseres på at udvide, indøve og anvende understøttende sprogstrategier, fx.  
opmærksomhed på, hvordan de voksnes udfolder, `bygger bro´ i samtalerne med børnene og 
børnene imellem, og samtidig sikrer, at alle børn får ro, tid og mulighed for, at tage del i samtalen. 
 
Anvendelse og fordeling af personaleressourcerne understøtter i dag, i højere grad børnenes trivsel, 
både på legepladsen, i den planlagte pædagogiske aktivitet og i frokostmåltidet. De voksne fordeler 
sig i mindre grupper – og gode til at flytte sig i forhold til hinanden og opsøgende overfor børnene.  
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