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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 

I børnehuset Frederik Clausens Vænge ses generelt glade børn, der er optaget af leg.  De 

voksne er engageret og deltagende i børnenes lege, og der ses anerkendende og omsorgsfulde 

samspil mellem børn og voksne. Dette kommer til udtryk, når de voksne sprogligt understøtter 

det enkeltes barns behov, og med en omsorgsfuld tone støtter barnet i deres lege og daglige 

rutiner. Under tilsynet er der en positiv grundstemning i huset. 

Organiseringen hvor børn og voksne er fordelt i forskellige rum eller udendørsarealer fordrer 

mindre grupper, hvor der er plads til børnenes lege. Børn og medarbejdere synes at have nogle 

rutiner og børnene udtrykker, at de ved hvad, der er forventet af dem.  

Gennem et fint og særligt fokus på selvhjulpenhed oplever børnene øget selvstændighed og 

deres selvtillid og glæde øges. 

l  til dels fokuseret indsats  bør der arbejdes med læringsmiljøernes pædagogiske formål om 

eftermiddagen. Der observeres flere børn, der leger alene, og man kan være nysgerrig på 

hvorfor? Under tilsynet ses primært lege børnene selv vælger og finder på. Ved et fokus på 

læringsmiljøets formål og ramme kan medarbejderne eventuelt skabe rum, hvor flere børn er 

deltagende, og hvor lærings- og udviklingsperspektivet er i fokus. I et stort hus med mange 



   

børn og voksne kan der med fordel kigges på, hvordan man undgår afbrydelser i børnenes leg 

eller i samspillet mellem børn og voksne. Dette gælder både medarbejdernes interne 

koordinering, men også når forældre afhenter børn. Der ses nogle fine afhentninger, hvor 

personale med begejstring og omsorg fortæller forældre og barn, hvad det har været optaget 

af. Der kan med fordel reflekteres over, hvilken betydning afbrydelsen får for de børn, der 

ikke bliver hentet, og hvordan/hvorvidt personalet kan fordele opgaverne mellem sig, så nogle 

af medarbejderne har mulighed for at blive i leg og aktiviteter med børnene. 

 

 


