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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 

 

I Karethen er der en atmosfære af levede børneliv og et samvær mellem børn og voksne, der bærer 
præg af nærvær, interesse og engagement. 
Det er gennemgående for tilsynet, at de voksne er opmærksomme på deres relationer til børnene, er 
nærværende i deres kommunikation og har blik for børnenes oplevelser og følelser. Børnene virker 
glade og trygge i deres relationer til de voksne. Der ses samspil mellem børn og voksne med 
gensidige øjenkontakt og smil. Børnene opmuntres og guides til selvhjulpenhed og deltagelse i f.eks. 
garderoben. 
Karethens fokus på dannelse og deltagelse i fællesskab ses bl.a. ved at børn, personale og forældre 
siger farvel til hinanden i forbindelse med afhentning, lige som børnehavebørnene deltager i 
oprydningen på legepladsen sidst på dagen, hvor de skal lægge 5 ting på plads i skuret, inden de går 
hjem. Børnene opleves bekendte med og trygge ved rutiner og overgange, som de er aktive 
deltagere i. 
Der er en opmærksom brug af sprog i samspil. I vuggestuen sættes der, ud over ord på følelser, også 
ord på i forbindelse med måltidet. De ældste vuggestuebørn øver samtale gennem turtagning, hvor 
den vokse hjælper det på vej med spørgsmål. I børnehaven leges der med sproget i f.eks. gåde-legen, 
”hvem er jeg?”, i forhandlinger i leg og der filosoferes over ord og begreber.  



   

Der opleves gennem tilsynet få konflikter mellem børnene. Urolige børn tilbydes tillige fysisk kontakt 
ved trøst, og personalet reagerer følelsesmæssigt afstemt, hvilket beroliger børnene. 
 
På tilsynet ses eksempler på voksne, som er engagerede og aktivt fordybet i leg og aktiviteter med 
børnene på legepladsen, hvilket får væsentlige betydning for arbejdet med understøttelsen af 
børnenes deltagelsesmuligheder i fællesskabet. Denne praksis kan med fordel udbredes til hele 
børnehuset. 
Gennem tilsynet er der en generel opmærksomhed på, at de fysiske rammer i højere grad kunne 
understøtteinspirerende læringsmiljøer for børnene. 
 


