
  Skabelon til konklusion for pædagogisk tilsyn 

 

Konklusion på opfølgende pædagogisk tilsyn 
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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  

 

 

Konklusion  
 

General indsats 

 
Hvordan har børnehuset/institutionen fulgt op på de forbedringer, der blev peget på skulle 
iværksættes på baggrund af sidste tilsynsrapport? 
 
Det er tydeligt at børnehuset er kommet et skridt videre; der er udarbejdet handleplan som udstikker 
rammerne for hvordan ansvaret er fordelt mellem ledelse og personale og der er opsat mål for de 
indsatser der skal arbejdes videre med.  
 
Det er iværksat en indsats omkring struktur og organisering af personalet, som både kommer til 
udtryk i vuggestue- og børnehavens organisering. På begge grupper er børnene inddelt i mindre 
grupper, hvor den voksne har ansvaret for en aktivitet.  
Børnene mødes med nærværende voksne som fordyber sig i samtalerne med børnene i både 
vuggestue og børnehave.  
 
På begge grupper opleves en rar atmosfære mellem de voksne og børnene, og organiseringen er 
således tilpasset, at længerevarende aktiviteter også kan finde sted. 
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Børnehuset er godt i gang med at etableret nye legezoner og supplerer med nye rekvisitter der kan 
understøtte legezonerne. Der er opsat piktogrammer på legekasser og en proces er igangsat på at 
styrke de enkelte legezoner.  
 
Det skal der arbejdes videre med 
 
Flere legezoner i grupperum og ude på legepladsen fremstår usammenhængende, her skal der 
fortsat arbejdes med mål for legeområdet og der kan tilføres yderligere rekvisitter/temakasser.  
Der skal fortsat være fokus på almindelig oprydning og sortering i legematerialer inde og ude på 
legepladsen. 
 
Flere lege kan tilføres yderligere elementer som gør det muligt at udvikle legen og hermed fastholde 
børnenes koncentration over en længere periode.  
 
Der er ikke behov for yderligere opfølgende tilsyn. 
 

 

 


