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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 trivsel, udvikling og læring.  
 
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. 
 
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.  

 

Konklusion 

Personale præsenterer og inddrage mange forskellige elementer i den pædagogiske praksis. 
Børnene har en forståelse af den sammenhæng de indgår i – hvilket giver samhørighed og følelse af 
at være en del af både det lille og store fællesskab.  
  
Ledelsesmæssigt har der været et skift, jeg iagttager hvordan der fokuseres på at inddrage resultater 
fra Hjernen og Hjertet som påpeger en udfordring i forhold til personalets og forældrenes oplevelse 
af børnenes robusthed – og til hvordan der arbejdes videre med problemstillingen i et konkret 
aktionslæringsforløb.  
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Personalet er engagerede, tilbyder voksenstyrede og veltilrettelagte aktiviteter, og er gode til at 
organisere og glade for at være sammen med børnene.   
  
 
Delvis fokuseret indsats   
Modtagelse af børn om morgenen herunder, analysere elementerne i en trinvis aflevering, herunder 
fokusering på ”afleveringsvinduet” og på det pædagogiske lederskab. Dette med henblik på at alle 
børn og forældre får en rolig og god modtagelse om morgenen.    
  
Delvis fokuseret indsats  
Fortsat fokusering på indretning (i køkken, vugge- og børnehavegruppen) herunder formålet med 
flere legeområder og hvordan områderne kan styrkes både indretningsmæssigt og via visuelle 
instruktioner/billeder der understøtter legeområderne.  
  
Delvis fokuseret indsats  
Fokus på iagttagelser af den voksnes rolle og mulighed for at understøtte og udfolde samtalerne 
med børnene 
 
 
Generel indsats  
Fortsat fokus på kommunikationen med børnene. De voksne skal stille undersøgende spørgsmål og 
udfolde samtalerne med børnene, så børnene understøttes i deres optagethed og nysgerrighed.    
  
Der kan fortsat fokuseres på BørneRuden som kommunikationsredskab, herunder skrive korte og 
fremadrettede dagbogsopslag der giver indsigt i den pædagogiske kerneopgave og som retter sig 
mod at fremkalde handlinger som inviterer til udvidelse af aktiviteter.   
 
 

 


