
   

Konklusion på pædagogisk tilsyn 
 

Børnehus: Højbjerggård    Dato:  27.10.21 

 

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 

 

Generel indsats 

I børnehuset Højbjerggård er der en rar grundstemning, og de voksne er opmærksomme og til 

rådighed for børnene. De voksne placerer sig i børnehøjde, og der ses relationer med smil og fysisk 

berøring ved trøst. Børnene tilbydes deltagelse i aktiviteter, ligesom der også er rum for børnenes 

egne lege. De fysiske rammer i Højbjerggård giver muligheden for fordeling i forskellige rum ude som 

inde. Der ses eksempler på stimulerende læringsmiljøer i indretningen i både vuggestuen og 

børnehaven, som med fordel kan udbredes til hele huset. 

 

 Legepladsen rummer zoner til forskellige lege og motoriske udfordringer, og der er et afvekslende 

terræn med bakker, træer og sand. Der er opmærksomhed på børnenes sproglige udvikling med 

højtlæsning, sang og matematisk opmærksomhed. I vuggestuen er der visuelle markører sammen 

med børnenes navne, som i garderoben er placeret i børnehøjde. I børnehaven ses eksempler på 

literacy, hvor tal og bogstaver er tilgængelige og også her er det anvendt i garderoben og har ha 

børnene inddraget. Det visuelt understøttede sproglige læringsmiljø kan med fordel udbredes til hele 

huset.  

 



   

I forbindelse med afhentning i vuggestuen har personalet og forældrene korte udvekslinger og dagen 

sluttes af med ”tak for i dag og vi ses i morgen”. I vuggestuen ses flere eksempler på, at børnene 

inddrages og er aktive i forbindelse med rutiner og overgange, hvilket skaber gode muligheder for 

læring gennem selvhjulpenhed. Der ses eksempler på, at personalet sætter ord på, hvad der skal ske i 

rutiner og overgange. Det gode arbejde med at sætte ord på kan med fordel udvides, så det, ud over 

forberedelse af det der kommer til at ske, også gælder det igangværende, og derved understøtter og 

udvider samspillet. Personalet i vuggestuen opleves generelt at være velorganiseret med klar 

rollefordeling og tydelig opgavefordeling, hvilket skaber forudsigelighed for vuggestuebørnene og 

understøtter deres aktive deltagelse og fordybelse i lege, aktiviteter og rutiner. Der ses flere 

eksempler på, at de ansatte griber børnenes initiativer og er nærværende og aktivt deltagende 

omkring børnene.  

 

Fokuseret indsats  

På dagen for tilsynet opleves børnenes deltagelse i og samarbejde omkring rutiner og overgange 

sporadisk og uroskabende. Der ses få eksempler på, at de voksne er tydelige i deres rammesætning, 

formår at inddrage børnene og møde dem med positive forventninger til deres deltagelse. I en 

fokuseret indsats skal der arbejdes med de voksnes rammesætning, forberedelse af og 

kommunikation med børnene, som skal understøtte børnenes deltagelse.  

 

I børnehaven opleves der på dagen for tilsynet at være en del støj og uro. Der ses konflikter mellem 

børnene omkring lege, og flere eksempler på børn, der har opmærksomheden rettet udad mod 

andre og taler med høje stemmer, både i lege og i kommunikationen med andre børn og voksne i 

aktiviteter og rutinesituationer. I en fokuseret indsats skal der arbejdes med børneperspektivet for 

lege og samspil omkring aktiviteter og rutiner, så rammerne for fordybelse i lege og for børnenes 

samværsformer understøtter børnefællesskabet. 

 

Tilsynet følges op af et opfølgende tilsyn. 

 

 

Opfølgende tilsyn i børnehuset Højbjerggård  Dato: 30.03.22 

 

Konklusion på opfølgende tilsyn 

 
Det er kendetegnende for det opfølgende tilsyn, at der i Højbjerggård ses tegn på, at der er 
arbejdet med og fortsat arbejdes med de indsatser, der er nævnt i tilsynsrapporten. Der er 
en generel oplevelse af, at personalet er bevidste om og har fokus på indsatserne, og der ses 
tegn på, at børnene profiterer her af. Der ses flere børn, der er fordybet i aktiviteter og lege, 
og at de ansatte er rammesættende for eftermiddagen.  
I en delvist fokuseret indsats bør det gode arbejde, der er sat i gang fortsættes, så fokus 
fastholdes på overgange og skift og på, at disse italesættes overfor børnene. 
Det gode arbejde med inddragelse af børneperspektivet i aktiviteter og rutiner bør 
fortsættes og i en delvist fokuseret indsats udvides omkring børnenes egne lege tillige. 
 
Der er ikke behov for opfølgende tilsyn. 


