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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. 

 

Tilsynets temaer  

Pædagogisk kontekst  

 Tidspunkt på dagen 

 Processuelle forhold: Samspil og relationer, Kend din virkning 

Strukturelle forhold: Rollefordeling, opdeling i mindre grupper, indretning og børnemiljø  

Relationer, samspil og kommunikation 

 Processuelle forhold: samspil og relationer, Kend din virkning 

 Strukturelle forhold: Rollefordeling, opdeling i mindre grupper, indretning og børnemiljø  

 

General indsats 

Generelt er børnene aktive og trygge, de viser interesse for hinanden og for de voksne. Børnene 
indgår i leg med hinanden og indgår i samspil med de voksne. 
De voksne i huset er gode til at stille sig til rådighed i børnenes leg og der er nærværende og 
engagerede i deres samspil med børnene. 
 
Børnene har lyst til at henvende sig til de voksne. De deltager i de vokseninitierede aktiviteter som 
personalet tilbyder i henholdsvis vuggestue- og børnehavegruppen. 
 
I afhentningssituationerne er der en passende ressourcefordeling af personalet.  
Der er generelt gode afhentninger i både børnehaven og vuggestuen. Dog har flere afhentninger et 
manglende fokus på at få sagt ”rigtig farvel”.  
 
I en til dels fokuseret indsats skal der skabes yderligere opmærksomhed på hvordan de voksne har 
fokus på at få barnet/børnene engageret i samtalen, gøre det meningsfuldt for barnet/børnene hvad 
der tales om, så samtalen får mere indhold og ikke kun relaterer sig til de praktiske handlinger som 
barnet/børnene udfører.  
 
Handleplan 
Skema til handling laves og sendes til konsulenten, inden det lægges på hjemmesiden. Dette inden 

for 4-6 uger 


