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Uanmeldt tilsyn 2014/2015 

Ramme for tilsyn i dagtilbud er tilgængelig på kommunens hjemmeside.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Konklusion 
 

Lederen af Fredsholm børnehave Charlotte Wiitanen og områdeleder Hanne Engquist er efter et 

opfølgende tilsyn blevet bedt om at lave en handleplan for at sikre, at der blev arbejdet med 

udviklingspunkterne fra tilsynsrapporten.  

Det er denne handleplan, som der er blevet fulgt op på ved dette uanmeldte tilsyn. 

 

Der har ved tilsynet være særligt fokus på følgende: 

 

Organisering af personalet 

- Er der sket en ændring ift. organiseringen af personalets arbejdsopgaver, så tiden med 

børnene altid prioriteres fremfor praktiske gøremål(opfyldning af toiletpapir, frugt) mv.? 

- Afholdes pauser mere fleksibelt, så kerneopgaven til enhver tid har højest prioritet?  

- Bliver køkkentjansen nedprioriteret eller tænkt anderledes, hvis personaledækningen ikke 

er optimal på legepladsen?  

- Er arbejdsfordelingen tænkt således, at praktiske opgaver er medhjælpernes hovedansvar, 

og det pædagogiske arbejde med børnene er pædagogernes hovedansvar? 

 
 

Samspillet mellem voksne og børn 

 

- Bliver personalets dialoger med børnene udviklet og udvidet på personalets initiativ? 

- Er personalet i børnehøjde både fysisk og psykisk? 

- Følger personalet det, børnene er optaget af, og giver udtryk for verbalt eller med 

kropssprog, at de er interesseret og nysgerrige på det, børnene byder ind med? 

- Er personalet optaget af kvalitet i nærværet, fokus på detaljen og fordybelse i samtaler og 

samvær?  

 

 

Det uanmeldte tilsyn viser, at leder og personale i Fredsholm Børnehave har arbejdet seriøst med at 

udvikle praksis. 

På alle punkter i handleplanen er der sket en markant positiv ændring. 

Børnehus:  Fredsholm Børnehave  
 
Dato: 23. juni 2015 kl. 11. 50 – 14.00 
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I relationsarbejdet viser det uanmeldte tilsyn, at der er stor kvalitet i samværet mellem børn og 

voksne.  

De voksne er anerkendende, aktive, positive, nysgerrige, igangsættere, iagttagere og medspillere. 

 

Organiseringen af personalet over middag fungerer optimalt under det uanmeldte tilsyn.  

Personalet afholder nu pauser på en mere fleksibel måde, og tilsynet viser, at det har betydet, 

mange flere voksne på legepladsen over middag fordelt på legepladsens forskellige 

legezoner/legestationer. 

 

 

 


