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Konklusion

Konklusion
Kastaniebakken er placeret i kategorien ’generel indsats’ og der er ikke behov for opfølgende tilsyn eller 
indsatser.

Børnehuset arbejder fokuseret med pædagogik indenfor science-profilen, hvilket både afspejles i indretning 
og særligt i de pædagogiske aktiviteter i børnehaven. 

Modtagelsen i børnehuset er præget af imødekommenhed, og der arbejdes struktureret med aktivitetstilbud i 
løbet af morgenen.

Børnehusets ansatte har en anerkendende og nærværende adfærd overfor børn og forældre, ligesom der i 
aktiviteterne skabes rum for børnenes perspektiver og tidligere erfaringer.

Indretningen afspejler det pædagogiske arbejde, og der er under tilsynet eksempler på, at børnene både på 
egen hånd og i aktiviteter med medarbejderne drager paralleller til eller arbejder videre med tidligere 
erfaringer.

Der kan arbejdes med form og frekvens på børnehusets anvendelse af BørneRuden, og med hvordan 
medarbejdere og børns kommunikation via BørneRuden kan understøtte den hjemlige kommunikation om 
børnenes læring og hverdag i Kastaniebakken.

Der kan i enkelte sekvenser af dagen i vuggestuen arbejdes med rum for børnenes selvhjulpenhed.

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.

Tilsynet har fokus på følgende fem temaer. Ved hvert tema er indsat et eksempel på, hvad den pædagogiske 
konsulent vurderer ved tilsynet. 

Pædagogik 
Vi ser blandt andet efter:  Hvilke aktiviteter foregår der i børnehuset.

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

Trivsel og kommunikation
Vi ser blandt andet efter: Hvordan er det relationelle samspil herunder kommunikation.
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Indretning 
Vi ser blandt andet efter: Hvordan arbejdes der med indretning både indenfor og på legepladsen og om 

indretningen afspejler relevante pædagogiske overvejelser.

Organisering 
Vi ser blandt andet efter: Hvordan organiseres det pædagogiske arbejde.

Dokumentation 
Vi ser blandt andet efter: Om BørneRuden bliver brugt til formidling af pædagogfaglige overvejelser.

Børneperspektivet kommer til udtryk på BørneRuden, eksempelvis ved at 
inddrage børnenes fortællinger, billeder mm. 


