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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 

Personalet i børnehuset Søvej ses overordnet som meget nærværende og anerkendende i deres kontakt med 

børnene. Personalet er glade for at være sammen med børnene. De sætter sig i øjenhøjde med børnene under 

dialoger og samvær og er generelt opmærksomme på at tilbyde alle børn mulighed for deltagelse i lege 

omkring på legepladsen. Personalet starter lege op og tilbyder alle børn, der har lyst, at deltage.  

Børnene virker meget glade og trygge og opsøger de voksne, når de har lyst til eller behov for det. Personalet er 

meget opmærksomt på børnene på legepladsen. Personalet formår at sætte ord på børnenes handlinger og 

støtte børnene i deres leg. Der er ingen konflikter mellem børnene under tilsynet. Personalet skal fortsat 

arbejde med at udvikle den pædagogiske praksis og kan overveje at arbejde med, hvordan de på forskellige 

måder kan understøtte og udvide børns og voksnes lege, så de varer i længere tid. 

 

 

 


