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Konklusion på opfølgende pædagogisk tilsyn 

 
Børnehus:  Sjælsø  Dato: 24.04.2019 
 
Hvert andet år er der planlagt pædagogisk tilsyn i børnehuset. Tilsynet har til formål både at 
kontrollere at dagtilbudsloven bliver overholdt og sikre at den pædagogiske kvalitet i 
børnehuset udvikles og dermed sikre at børnene får et godt børneliv med læring, udvikling 
og trivsel. 
 
Konklusionen sammensættes af vurderingen fra tilsynets temaer. I konklusionen 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. 
 
Dagtilbudsområdet gennemfører et antal opfølgende tilsyn på baggrund af det anmeldte tilsyn, hvis 

konsulenten har iagttaget forhold som kræver at der ydes en ekstra indsats i institutionen her og nu.  

 

Konsulenten vil med udgangspunkt i tilsynsrapportens udviklingspunkter gennemføre det opfølgende 

tilsyn efter tre-seks måneder for at sikre at der er påbegyndt en positiv ændring på de noterede 

forhold. Varighed ca. en-to timer alt efter udviklingspunkternes karakter.  

 
 
Konklusion  
Hvordan har børnehuset/institutionen fulgt op på de forbedringer, der blev peget på skulle 

iværksættes på baggrund af sidste tilsynsrapport? 

 

I Sjælsø børnehus skal man arbejde videre med den gode udvikling i personalets møde med børnene 

– særligt i storegruppen ses en god kontakt og anerkendende tilgang. Rutinerne og indholdet 

omkring samlingen optager børnene og er struktureret godt af personalet.  

 

Der er langt færre forstyrrelser i fællesrummet. De færre møbler gør rummet mere overskueligt og 

indbydende at opholde sig i, hvilket ses blandt børnene. Opdelingen af børnene på grupperne 

medvirker også at rummet ikke benyttes som stue i morgenstunden, hvor der er mange afleveringer 

og dermed en større trafik gennem rummet. Det virker godt, at børnene er fordelt på de andre stuer. 

 

En fortsat opmærksomhed på at følge børnenes leg og interesser samt egen deltagelse heri.  

 

Evt. aftaler om opfølgning: 

Næste tilsyn er det ordinære tilsyn i 2021. 

 


