
   

Konklusion på pædagogisk tilsyn 
 

Børnehus: Ravneholm Skovbørnehave   Dato: 19.08.21 

 

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 

I Ravneholm Børnehave mødes man af voksne og børn, der er fordybet i leg og aktivitet i 
skoven. Der er en imødekommende, venlig og nysgerrig kontakt. Personalet er i børnehøjde, 
hvor de tilbyder børnene nærvær og er placeret, så de er tilgængelige for børnene. De 
voksne er optaget af at se børnene og deres behov, og der opleves at være en vedvarende 
opmærksomhed på det relationelle arbejde, herunder de voksnes anerkendende tilgang. 
Børnene opleves trygge ved de voksne og ved det uderum, som er deres base i skoven. 

Både i skoven og i børnehaven er der opmærksomhed på læringsmiljøer, hvor der er zoner 
og rum i rummene, som tilbyder forskellige aktiviteter og muligheder for børnenes egne 
lege. De voksne er opmærksomt tilstede i både aktiviteter og i og omkring børnenes egne 
lege. 

I skoven opleves børnene at have rig adgang til motoriske og sanselige udfordringer, som de 
færdes hjemmevant i. Legepladsen hjemme i børnehaven opleves at tilbyde variation i 
mulige lege, som sandkasse, cykler og legehus. 



   

Det er gennemgående for tilsynet, at de voksne opleves at være opmærksomme på, at 
stimulere børnenes sprog, både i samtaler, gennem sange, historiefortælling og lege. Der 
anvendes visuel støtte, som f.eks. en tavle med billeder af skovens dyr, ligesom fagter og 
mimik inddrages. 

De voksne opleves overvejende at have klare aftaler om rollefordeling, og skift mellem roller 
og opgaver forløber overvejende uden, at det forstyrrer børnene. 

I forbindelse med afhentning opleves det gennem tilsynet, at personalet er opmærksomme 
på at formidle oplevelser fra dagen og informationer om f.eks. søvn og mad, ligesom de også 
inddrager børnene i samtalerne. Personalet formår at balancere kontakten ved 
afhentningerne, så fokus forbliver på gruppen og den igangværende aktivitet, når et barn 
hentes. Ingen går uden et blik, et vink og et ”tak for i dag”. 

Ved afhentning på legepladsen i børnehaven inddrages børnene i oprydningen, hvilket er et 
fint eksempel på en praktisk opgave, som personalet lykkedes med at løfte ind i en 
læringskontekst, hvor børnene bidrager til opgaver, der er forbundet med at være del af et 
fællesskab. 

Delvist fokuseret indsats 

I en delvist fokuseret indsats bør der arbejdes med, hvordan aftaler, ændret struktur og 
organisering af turen hjem fra skoven kan minimere de udsatte positioner, som børnene kan 
ende i på vejen. 

I en delvist fokuseret indsats bør der arbejdes med at afklare rollefordelingen i forbindelse 
med den store fælles samling, hvor det opleves, at de voksne arbejder med forskelligt fokus 
samtidig, som opleves at gøre det forvirrende for børnene at samarbejde omkring. 

 

 

 


