
   

Konklusion på pædagogisk tilsyn 
 

Børnehus: Bøgehøjen    Dato: Den 24. september 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 

 

Generel indsats 

 

I Bøgehøjen er der gennemgående en god grundstemning, og børnene ses generelt glade og trygge i 

samspillet med hinanden og personalet. 

Personalet virker engagerede og med en oprigtighed interesse for interaktioner med børn, kollegaer 

og forældre. 

Det ses både i vuggestuen og børnehaven, at personalet er i børnehøjde og opmærksomme på 

børnenes behov, leg og trivsel. 

Organiseringen opleves gennemgående at være velovervejet og med en tydelig struktur, så rutiner 

og overgange er medvirkende til at gøre hverdagen forudsigelig og genkendelig for børnene. 

 

Bøgehøjens sprogarbejde understøttes visuelt med både tal og bogstaver samt projekt billeder, som 

skaber en fin ’rød tråd’ på tværs af husets pædagogiske projekt med historier og eventyr. 

 

Bøgehøjens indretning viser tegn på, at der arbejdes målrettet med tydeliggørelse af læringsrum for 

børnene. 



   

 

F.eks. er flere af børnehusets rum indrettet med inspirerende og stimulerende ’rum i rummet’ – 

såsom interessante terrarier med småkryb sat i børnehøjde, en lille krog til fordybelse med tal og 

bogstaver, eller en dukkekrog hvor kaffeservicen er dækket klar til leg. 

 

I Bøgehøjens to uderum ses mange eksempler på velgennemtænkt praksis, hvor personalet 

positionerer sig efter børnenes leg og optagethed. Personalets organisering understøtter børnenes 

mulighed for deltagelse, læring og udvikling og skaber en fin ramme til fordybelse for børnene på 

legepladsen. 

 

Delvist fokuseret indsats 

Afhentning i Bøgehøjen sker generelt med overvejende fokus på børnenes trivsel og optagethed. 

I vuggestuen bør der være fokus på de voksnes rollefordeling, således at de tilbageværende børn får 

mulighed for, at opleve en større grad af tryghed og de mange afbrydelser, der ses i samværet med 

personalet, undgås. 

 

 

 


