
   

Konklusion på pædagogisk tilsyn 
 

Børnehus: Børnehuset Elverhøj                        Dato: 18. marts 2021.  

 

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 

Tilsynet er placeret i kategorien ’Generel indsats’. 

 

I børnehuset Elverhøj ses generelt børn, der fremstår trygge og glade i deres relation til 

jævnaldrende børn og til personalet. 

 

Personalet fremstår anerkendende i deres praksis, og der ses flere eksempler på godt samspil, hvor 

børnene og personales begejstring deles. 

Elverhøjs kommunikationsform bærer præg af en anerkendende tilgang, og børnene responderer i 

samme ramme. 

 

Uderummets legemuligheder lægger op til mange forskellige former for lege og aktiviteter. 

Børnene fra begge afdelinger deltager aktivt i såvel voksen- og børneinitierede lege. 

Der ses generelt i børnemiljøet en fin legekultur. 

 

På legepladsen ses personalet have en smittende legende tilgang og med en god forståelse for at 

organisere sig efter børnenes lege og optagethed. 



   

Personalet kan med fordel fokusere på flere vokseninitierede lege med fokus på ny læring, da 

børnene glædeligt er deltagende i alle former for samspil med personalet. 

 

Organiseringen omkring afhentning er velfungerende, og kommunikationen mellem forældre og 

personalet bærer præg af, at fokus er på børnenes trivsel og optagethed. 

Børnene syntes at kende rutiner omkring afhentningerne og fremstår trygge og hjemmevante i den 

ramme, hvor forældrene ikke kommer ind i institutionen. 

 


