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Pædagogisk tilsyn 2014/2015 

Ramme for tilsyn i dagtilbud er tilgængelig på kommunens hjemmeside.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tilsynets fokusområder  
• Pædagogik  
• Ledelse  
• Indretning  
• Organisering 
• Trivsel  
• Pædagogiske aktiviteter  
 

 

 

Konklusion 
 

 

Hvad er børnehuset særlig god til:  
 

Tilsynet viser, at huset har arbejdet meget med deres organisering, hvilket betyder, at der er 

tydelige rammer og procedurer for overgangene mellem de forskellige aktiviteter.  

Der er eksempelvis en virkelig god organisering over middag. 

 

Børnehaveafdelingen har gode, indbydende og forskelligartede læringsmiljøer. 

 

Under tilsynet er der en god legepladspædagogik, hvor de voksne er gode til fordele sig på 

legepladsen, gode til at understøtte det som børnene er optaget af, opsøgende ift. om alle børn 

trives, og imødekommende og anerkendende i deres samvær med børnene. 

 

Børneruden bliver brugt aktivt og der er gode beskrivelser af husets arbejde.  

 

Hvilke udviklingspunkter skal børnehuset arbejde med:  
 

Personalet i vuggestueafdelingen skal drøfte og arbejde med deres måltidspædagogik. 

 

I hele huset anbefales det, at der oftere arbejdes med længerevarende projekter/emner af 2-3 

måneders varighed.  

I børneperspektiv giver længerevarende emnearbejde mulighed for, at børnene kan arbejdet med 

et bestemt emne på mange forskellige måder, der kan følges op på børnenes initiativer og 

interesser i forbindelse med et bestemt emne. Ligeledes ligger der også en stor læringsmæssig 
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værdi for børnene i muligheden for gentagelser. 

I voksenperspektiv vil det kunne fremme personalets arbejde med at sætte evaluerbare, 

praksisnære og konkrete mål, da progressionen i børnenes læring vil træde tydeligere frem, hvis 

de får længere tid til at arbejde med det samme emne.  

 

I rutinerne er der i såvel vuggestue og børnehave en tendens til, at der bliver fokus på styring. 

Her skal personalet have drøftet, hvordan de kan opnå det, de gerne vil med rutinerne, samtidig 

med at de har en anerkendende tilgang til børnene, som tager udgangspunkt i dialogen. 

 

Vuggestuen skal have indrettet tydeligere læringsmiljøer. De kan med fordel lade sig inspirere af 

børnehaven.   

 

Evt. aftaler om opfølgning: 

Børnehuset står ikke med opgaver eller indsatser, hvor der er behov for opfølgende tilsyn. 

 

 


