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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 

afspejler indretningen relevante pædagogiske overvejelser? 

 

Organisering  

Vi ser blandt andet efter: Hvordan organiseres det pædagogiske arbejde? 

 

Dokumentation  

Vi ser blandt andet efter: Bliver BørneRuden brugt til formidling af pædagogfaglige overvejelser? 
Kommer børneperspektivet til udtryk på BørneRuden, eksempelvis ved at 

inddrage børnenes fortællinger, billeder mm.?  

 

 

Konklusion 

 

• 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 
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. 

Konklusion på pædagogisk tilsyn  

 

Børnehus: Myretuen 

 

Dato: 8.10.18 7.30-11.30 
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Børnene i Myretuen virker generelt glade og trygge. Børnene viser generelt interesse, 

nysgerrighed og optagethed for hinanden, de voksne og de aktiviteter, de har mulighed for 

at gå til.  

Personalet i huset virker glade for at være sammen med børnene og engagerede i deres arbejde. De 

er generelt nærværende, lyttende og møder børnene og deres behov anerkendende. 

Personalet i vuggestuen er gode til at varsle børnene og møder børnene, hvor de er.  

 

Myretuen fremstår pæn og ryddelig, og der er fokus på mange forskellige aktiviteter i åbningen, der 

indbyder til leg.  

 

Langt de fleste afleveringer foregår roligt og hurtigt. Børnene er trygge i afleveringerne og kommer 

over til aktiviteterne og de voksne i børnenes eget tempo. På et tidspunkt er der flest børn i gang 

med de store perler, da det er ved den aktivitet, der sidder en voksen. De voksne er stabile i 

aktiviteterne og bliver med børnene. 

 

• Til dels fokuseret indsats; Enkelte forhold fordrer en fokuseret indsats.  

 

Myretuen skal til stadighed arbejde med fokus på personalets sproglige tilgang til børnene. Der er et 

minimum af afbrydelser mellem personalet, men en genoptagelse af temaet fra 

aktionslæringsforløbet tidligere på året anbefales. 

 

Man bør overveje, hvordan man kan inddrage et større børneperspektiv i flere af hverdagens 

aktiviteter samt morgenåbningen. 

 

Derudover bør børnehuset lægge en strategi for instruering af nyt uuddannet personale i huset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


