
   

Konklusion på pædagogisk tilsyn 
 

Børnehus: Honningkrukken    Dato: 28.09.21 

 

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 

Det er generelt for tilsynet at se børn, som er aktive og deltagende i lege og aktiviteter. I 

børnehaven opleves børnene opsøgende, nysgerrige og spørgende ved konsulentens besøg. 

Medarbejderne ses i børnehøjde og tilgængelige for børnene. De er lyttende, har 

øjenkontakt og en tilpasset mimik. De tilbyder fysisk kontakt ved trøst og reagerer 

følelsesmæssigt afstemt i forhold til børnene. Der er få konflikter på dagene for tilsynet. De 

ansatte organiserer sig, så de dækker forskellige aktiviteter og den løbende justering foregår 

uden, at det forstyrrer børnene. Der er opmærksomhed på at guide nye medarbejdere og 

vikarer. De ansatte opleves, at have blik for overgange og får italesat dette overfor børnene, 

som inddrages og understøttes i at være selvhjulpne. Det opleves at være genkendeligt for 

børnene. Der ses flere eksempler på spor efter børnenes deltagelse i kreative, voksenstyrede 

aktiviteter, som f.eks. efterårsudstillingen af børnenes tegninger i børnehaven.  

 

Generel indsats  

Børnenes sproglige udvikling understøttes med bl.a. dialogisk læsning og der ses 

opmærksomhed på turtagninger og tempoet i samtaler. Der ses også eksempler på, at der 



   

arbejdes med literacy med fokusord og skilte i legehusets isbod. Dette arbejde kan med 

fordel udbredes til hele huset. I vuggestuen deltager børnene i sange med fagter og lyde, og 

det opleves at være genkendeligt for børnene, som er aktivt deltagende.  

I forbindelse med afhentning står forældrene uden for. Der er ansatte ved dørene, som 

henter de børn, hvis forældre er kommet. Der er korte udvekslinger af praktisk karakter 

omkring tøj og færre om f.eks. barnets deltagelse i dagen, hvilket der med fordel kan udvides 

med i forbindelse med udvidet forældreadgang, som del af en udfaset Corona-restriktion.  

 

Der opleves generelt at være opmærksomhed på børn i periferien af børnefællesskaber og 

lege. De ansatte guider børnene til alternativer frem for at skælde ud. Der kan med fordel 

arbejdes videre med at spejle og anerkende børnenes følelser i relation til dette arbejde.  

 

Delvist fokuseret indsats  

Gennem tilsynet ses der få voksne, der er aktive i og omkring børnenes egne lege. I en 

delvist fokuseret indsats bør der arbejdes med de voksnes deltagelse i og understøttelse af 

børnenes egne lege. 

 

 

 


