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Tilsyn afholdt den 3. april 2017. 
 
Tilsynet har fokus på følgende 5 temaer. Ved hvert tema er indsat et eksempel på, hvad den 
pædagogiske konsulent vurderer ved tilsynet.  
 
Fokus for tilsynet 

1. Pædagogik  
2. Trivsel og kommunikation 
3. Indretning  
4. Organisering 
5. Dokumentation 

 
Børnehuset har modtaget tilsynsrapporten den 14.november 2017.  
Konklusion på rapporten er et sammendrag af opmærksomhedspunkterne fra tilsynet.  
Konklusionen drøftes på møde med deltagelse af tilsynskonsulent, områdeleder og daglig 
leder den 28.november 2017 
Endelig konklusion modtages 15. december 2017. 
Konklusion, opsamling og handleplan lægges på Børnehusets hjemmeside medio februar 
2018 
 
Konklusionen er et sammendrag af opmærksomhedspunkterne fra tilsynet. 
Der benyttes 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: Børnehuset placeres i niveau ”generel indsats”, som rettes mod almindelig 
kontinuerlig udvikling af kvalitet.  
 
Opfølgning: 

1. Alle medarbejdere har læst konklusionen. 
2. Refleksion over konklusion på personalemøde den 6. december 2017. 
3. Opfølgning – hele personalet. 
4. Opfølgning på stueniveau 

 
Fortsat udvikling af kvalitet i forhold til: 

 Indsatser med differentierede fælleskaber, der retter sig mod det enkelte barns 
deltagelse i gruppen. 

 Rutiner, aktiviteter og kultur, der sigter mod inddragelse, deltagelse og fælleskab, 
hvor børn på tværs af alder og funktionsniveau indtager en legitim 
deltagelsesposition. 

 
Udvikling - særlig fokus på: 

Kulturen omkring afbrydelser og nærvær i aktiviteter og overgange. 
Indsatsområde: ”Anretning af madvogne” 

Tidligere har det været kutyme, at inddrage børnene i processen omkring anretning af 
frokostvogne i køkkenet – og efterfølgende afrydning. Pga. børnenes funktionsniveau er 
kvaliteten i denne aktivitet for nuværende meget svingende, hvorfor, madvogne fremover 
anrettes af praktisk medhjælper. Vognene stilles ved stuerne – og afhentes igen. 
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Herved frigives ressourcer, til specialpædagogerne, til nærvær i spisesituationen og til 
nærvær og guidning af børnene i overgang til legeplads. 

 
Fælleskab – IPads - aktiviteter og robotteknologi  
Fokusindsatsen er indlagt som en del af Årsplan 2018.  

 
IPads giver barnet med udfordringer muligheder, det ellers havde været foruden. IPad er 
derfor blevet en del af barnets aktiviteter i hverdagen. 
Som et indsatsområde vil der dette og kommende år blive tilføjet nye dimensioner omkring 
brugen af IPad. Fokus rettes mod at styrke fælleskabet – og dermed de sociale 
kompetencer.  
 
Vi kigger ind i fremtiden og ”introducerer” leg med robotter, som institutioner i Rudersdal 
Kommune har mulighed for at låne. 
Leg med robotter åbner muligheder for at eksperimentere og undres og giver ofte børn med 
særlige behov gode muligheder for succesoplevelser.   
  
Børnehuset inviterer i løbet af 2018 Pelle Sebastian Ussing, konsulent - Pædagogisk IT og 
medielæring – Rudersdal Kommune, til at holde et inspirationsoplæg i brugen af I Pad og 
robotteknologi. 
 
 Flere medarbejdere deltager i workshop om robotteknologi primo 2018. 
 
 

Børnehuset Rudegårds Allé  
d. 14.februar 2018  
Lisbeth Maagensen 


