
   

Konklusion på pædagogisk tilsyn 
 

Børnehus: Myretuen   Dato: Torsdag den 03.12.20                                                        

 

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 

Hvordan har børnehuset/institutionen fulgt op på de forbedringer, der blev peget på skulle 
iværksættes på baggrund af sidste tilsynsrapport? 
 
General indsats 

På legepladsen tager personalet initiativ til flere fælleslege. Først en regelleg og så en rolleleg. 
Personalet rammesætter legene og børnene deltager aktivt, og som de selv har lyst til. Både børn og 
voksne deltager med højt engagement og nærvær, og legen fortsætter over længere tid. Børnene 
virker til at nyde fællesskabet og deltagelsen fra de voksne. Børnene ser ud til at kunne genkende og 
afkode legens elementer. Det er positivt, at personalet fordeler sig og har øje for de få børn, der ikke 
deltager i fælleslegen. 
Personalet bør fortsætte med at arbejde aktivt med den påbegyndte indsats i forhold til 
voksendeltagelse i leg.  
Afhentningerne er i meget højere grad til fordel for det enkelte barn og legefællesskabet end på det 
tidligere tilsyn. I alle tilfælde er der korte, positive kontakter til forældrene og fokus på afskeden 
samt den resterende børnegruppe. Både børn, personale og forældre ser ud til at trives i dette og 
virker til at vide, hvad der forventes af dem i de korte afhentninger. 
 

 



   

Evt. aftaler om opfølgning: 
Dette tilsyn lægger ikke op til et nyt planlagt, opfølgende tilsyn. 
 
Det bør tilføjes at Myretuen efter det opfølgende tilsyn har valgt at stoppe arbejdet med den aftalte 
indsats om organisering om eftermiddagen. 
 

 

 


