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Uanmeldt tilsyn (observation) gennemført d. 22.11.22 
 

Anmeldt tilsyn (dialogmøde) gennemført d. 24.11.22               
 

 
Oplysninger om strukturelle forhold 

 
Andel af uddannet/ikke-uddannet personale pr. november 2022 

Vuggestue: 68/32 
Børnehave: 76/24 

 
Personaletimer pr. november 2022 

 
Vuggestue: Pædagoger: 317 timer 
                 Pæd. assistent / medhjælpere m.fl.: 152,5 timer  
 

Børnehave: Pædagoger: 307 timer 
                  Pæd. assistent / medhjælpere m.fl.: 98 timer 
  
Antal indmeldte børn pr. november 2022 

 
Vuggestue: 42 børn 

Børnehave: 78 børn 
 

Andet:  

 

Siden sidst; oplysning om tidligere iværksatte tiltag herunder bl.a. skærpet tilsyn: 

 
Ingen iværksatte tiltag. 

 
 

Opsamlende vurdering af kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø: 
 



God indsats: 6 temaer (Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan; Etablering af 

pædagogiske læringsmiljøer; Interaktion mellem voksne og børn; Kommunikation og sprog; Leg; Børn 

i udsatte positioner) 

 
Fokuseret indsats: 0 

 
Ny indsats: 0 

 
Den opsamlende vurdering giver anledning til: Ingen bekymring  
(Ingen bekymring / Bekymring / Alvorlig bekymring) 

 
Begrundelse:  

På baggrund af den faglige dialog ved det anmeldte tilsyn – og de gjorte 

observationer ved det uanmeldte tilsyn, er det tilsynets vurdering, at der er en god 
opmærksomhed på, at elementerne fra det fælles pædagogiske grundlag skal 

afspejle sig i den pædagogiske praksis. Der er fokus på at give børnene 
medbestemmelse og inddrage deres ideer og perspektiver som værdifulde bidrag til 

aktiviteter og forløb, og for at tilrettelægge pædagogiske forløb og aktiviteter med 
udgangspunkt i børnenes behov, perspektiver og forudsætninger.   

Der er fokus på at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn, give børnene nærvær, 
omsorg og tryghed – og på at udfordre det enkelte barn inden for ’zonen for 
nærmeste udvikling’.  
En legende og nysgerrig tilgang synes at være et fælles udgangspunkt blandt 

medarbejderne for børns læring og udvikling.   
I planlægning og gennemførelsen af pædagogiske forløb synes der at være en god 
opmærksomhed på, at aktiviteterne skal bidrage til arbejdet med de pædagogiske 
mål for de seks læreplantemaer.   

Der er forankret en systematik og fælles metodisk tilgang til planlægning, 
gennemførelse og evaluering af pædagogiske forløb samt en fælles pædagogisk-

didaktisk tilgang til etablering af pædagogiske læringsmiljøer.  

Ved det uanmeldte tilsyn opleves en rolig og rar stemning i hele huset – der er en 
god opmærksomhed på børnene, og medarbejderne opleves som rolige, 
imødekommende og nærværende i deres relation til børnene. 
 

 

Tilsynets vurdering er drøftet med dagtilbudslederen på opfølgningsmødet d. 6. 
marts 2023  

Der er givet flg. anvisninger eller udviklingsmål: 
 
I forlængelse af den faglige dialog ved tilsynsmødet d. 24.11.22, hvor tilsynets 

observationer blev drøftet, anbefales leder og medarbejdere at drøfte, hvordan 
samling kan organiseres og rammesættes, så denne aktivitet i højere grad kan 
tilgodese alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. 
Ligeledes blev det anbefalet at drøfte, hvordan det pædagogiske læringsmiljø i 

forbindelse med måltidet i højere grad kan understøtte børnenes medbestemmelse 
og indflydelse, samt understøtte medarbejdernes mulighed for at være mere 

nærværende og tilgængelige under måltidet.  

 

 

 


