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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
Tilsynet i Abildgården vurderes til generel indsats.

Konklusion
Abildgården er placeret i kategorien generel indsats, og der er ikke behov for opfølgende tilsyn
eller indsatser.
Børnehuset arbejder kontinuerligt med gode pædagogiske overvejelser og med aktiviteter, der
er afstemte efter børnenes udvikling og alder. Medarbejderne er gode til at organisere sig, så de
er, hvor børnene er. I det pædagogiske arbejde ses en stor opmærksomhed på at følge
børnenes initiativer.
Huset arbejder med pædagogisk idræt med fokus på en naturlig glæde ved at bruge krop og
bevægelse i legen, og med stor respekt og anerkendelse af, hvad børnene har mod til at
udfordre sig selv på.
Modtagelsen er præget af imødekommenhed og opmærksomhed på børnenes behov. Der ses
generelt en anerkendende, engagerede, og nærværende kontakt med børnene.
Børnehuset er indrettet med forskellige små kroge og legemiljøer, der giver gode muligheder
for børnene at fordele sig i, og lege afgrænset og uforstyrret. Der kan arbejdes med at skabe og
styrke endnu tydeligere læringsmiljøer, herunder formål og mål for læringsmiljøerne.
Der kan arbejdes med at optimere en gennemgående tydeliggørelse af pædagogik, formål og
læring på børnehusets anvendelse af Børneruden, således at medarbejderes kommunikation via
Børneruden kan understøtte forældreinddragelse, samt inddragelse af børneperspektiver.
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