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Uanmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud for 0-5 års området

Periode: Efterår 2018 

Dato for sidste årlige tilsyn: 18. august 2017

Dagtilbud: Børnehuset Smølferne
Daglig leder: Iman El-Faour
Dato og tidspunkt: 1. november 2018 (observationer), samt møde med daglig 
leder og pæd. Medhj. Zeynb den 16. november 2018                   
Konsulent: Susanne Søholt

Hvilke lærings-
situationer, aktiviteter 
og leg iagttager 
konsulenten i 
institutionen under 
tilsynet?
(rutinesituationer, 
børneinitieret leg, 
voksen-initieret leg 
mv.?)

Tilsynet i Smølferne starter kl. 8.15. Her er 10 børn og 
2 voksen. De er alle samlet i underetagen indtil 
morgensamling kl. 9.30.

Der er igangsat to aktiviteter – én ved hvert bord – 
med henholdsvis modellervoks og små ”plusplus’er” 
(små brikker der kan sættes sammen). De børn som 
ikke deltager i aktiviteterne leger i børneinitieret leg – 
nogle i samspil – og andre alene.

De to voksne (medarbejdere) går lidt til og fra 
aktiviteterne ved bordene og den børneinitierede leg. 

Da klokken nærmer sig 9.30 er yderligere tre voksne 
mødt ind. En voksen fortæller i plenum at det er tid til 
morgensamling. De ældste af børnene guides hen til 
døren. De går samlet i børnehaven som ligger på 
husets 1. etage. Det er tydeligt at det er en 
genkendelig rutine for børnegruppen.

I børnehaven samles børnene på et rundt tæppe. 
Pædagogen indleder samlingen. Hun spørger til 
ugedag, måned, årstid mv. Pædagogen indleder dialog 
omkring årstiden. Hun spørger til, om børnene ved 
hvad der kendetegner efteråret. Børnene byder ind og 
er aktivt deltagende. Pædagogen formår på fin vis at 
indramme den pædagogiske aktivitet, så alle børn 
kommer til orde – og er en del af fællesskabet.



Side 2 af 5

Hvordan er det 
pædagogiske 
læringsmiljø 
tilrettelagt, så det 
inddrager hensynet til 
børnenes perspektiv 
og deltagelse, 
børnefællesskabet, 
børnegruppens 
sammensætning og 
børnenes forskellige 
forudsætninger? 
Og hvordan reflekteres 
der over dette?

Læringsmiljø for den fælles aktivitet i 
underetagen frem til kl. 9.30: 
Læringsmiljøet bærer præg af at de to voksne 
(medarbejdere) går lidt til og fra aktiviteterne ved 
bordene og den børneinitierede leg. Der bevirker, at de 
voksne ikke er fordybet i aktiviteter og leg med 
børnegruppen. 

- Det anbefales, at de voksne inddeler sig i zoner, 
således at én voksen fx sætter sig sammen med 
de børn der er i børneinitieret leg, så den voksne 
i højere grad kan understøtte leg og samspil. Den 
resterende voksen kan sætte sig sammen med 
de børn som sidder med aktiviteterne ved 
bordene. Ved at man fordeler sig mellem 
børnene, kan man som voksen facilitere et 
læringsmiljø med ro og rum til, fordybelse 
mellem børn og voksen og børnene imellem. 

Læringsmiljø for morgensamling i børnehaven
Læringsmiljøet ved morgensamlingen er 
hensigtsmæssigt afstemt ift. Børnegruppens alder og 
udviklingsniveau. Pædagogen inddrager børnene i 
dialoger, og lytter til børnenes perspektiver. 

Hvordan oplever 
konsulenten 
stemningen i 
institutionen generelt?

Stemningen i institutionen er god. De voksne indgår i 
anerkendende dialog med børnegruppen, hvor fokus er 
på vejledning og guidning fremfor forbud og 
irettesættelse.

Hvordan arbejder 
institutionen med 
sproggaven og de 
relaterede læreplans- 
temaer?

Børnehuset arbejder med dialogisk læsning, og 
sprogunderstøttende aktiviteter inde såvel ude.

Er de fysiske 
læringsmiljøerne 
hensigtsmæssigt 
indrettet i forhold til at 
arbejde med de seks 
læreplanstemaer?

De fysiske læringsmiljøer er ift. sidste tilsyn blevet 
indrettet hensigtsmæssigt med rum i rummene, og 
overvejende ift. de seks læreplanstemaer. Eksempelvis 
er der etableret en lille køkkenkrog som de voksne 
oplever understøttende for børnenes sociale og 
sproglige udvikling. De voksne fortæller, at de løbende 
justerer og udvikler de fysiske læringsmiljøer, så de 
passer til læreplanstemaerne og den pågældende 
børnegruppe.
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Beskriv refleksion over 
sprog og pædagogisk 
tilgang i relation til de 
fysiske læringsmiljøer 

Refleksion og organisering af det pædagogiske arbejde 
opleves at være i er en god udvikling, hvor fokus på 
mindre miljøer kommer børnenes læringsmiljø til gavn.

Hvordan sikrer I 
løbende refleksion 
over egen rolle og 
hvordan forholder I jer 
refleksivt til, hvordan 
det pædagogiske 
læringsmiljø 
understøtter 
børnegruppens trivsel, 
læring, udvikling og 
dannelse?

Der arbejdes med løbende vurdering af børnemiljøet i 
børnehuset. Når de voksne oplever børn, som står lidt 
uden for gruppen, reflekteres der over hvordan de som 
voksne kan støtte og guide, så det enkelte barn kan få 
en plads i fællesskabet. Det er blandt andet et emne 
som løbende vendes ved personalemøder.

Hvordan understøtter I 
børnenes forståelse for 
demokrati og 
medbestemmelse?

Ved tilsynet ses hvordan børnene bliver hørt og 
understøttet i deres initiativ til medbestemmelse og 
medindflydelse, ligesom det ses at børnene lærer at 
vente på tur – og være en del af et demokratisk 
fællesskab. 

Hvordan arbejdes der overordnet med de seks udvalgte 
fokusområder i børne- og ungepolitikken?

(Nedenstående emner skal ses i forhold til sidste års tilsyn og 
anbefalinger) 

Læring: Børnehusets arbejde med lovgivning og kommunens 
politikker og strategier er blevet kvalificeret siden forrige 
tilsynsbesøg. Ledelse og medarbejdere arbejder mere 
kvalificeret med læreplanen og kommunens seks 
fokusområder i børne- og ungepolitikken. Derudover 
arbejder børnehuset med evalueringsværktøjet ”tegn på 
læring” som understøtter de voksnes refleksion og 
udvikling af praksis.

Et sundt og aktivt 
liv:

Rytmik, sang, dans og afslapning er en del af det daglige 
pædagogiske arbejde i både vuggestuen og børnehaven.

Sprog, herunder 
sprogvurderinger og 

Børnehuset arbejder med sprog og udarbejder 
sprogvurderinger jf. kommunens forskrifter.
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sprogpakken:

Inklusion: Børnehuset har etableret et tæt samarbejde med AKT -
teamet i Nivå bysamfund.

Digitalisering: Børnehuset har installeret et digitalt ind- og afkrydsnings-
system som sikrer større sikkerhed og systematik 
omkring hvilke børn, der er ankommet til institutionen, 
og hvilke der er hentet. Derudover dokumenteres det 
pædagogiske arbejde med billeder og beskrivelse til 
forældregruppen. Ind imellem får børnene små opgaver 
som de skal løse på iPad, ligesom iPad anvendes til at 
børnene selv kan tage billeder i forbindelse med 
udarbejdelse af børnemiljøvurdering.

Fornyet 
forældresamarbejde:

Gennem det tætte samarbejde med AKT systemet, er 
forældresamarbejdet kvalificeret og systematiseret.

Opsamling og fremadrettet fokus:

Opfølgning fra sidste 
tilsyn – hvordan er 
der arbejdet med 
det?

Børnehuset har arbejdet på at forbedre manglerne fra 
forrige tilsynsrapport. Institutionen har fået styr på de 
sikkerhedsmæssige forhold. De pædagogiske mangler er 
forberedt og vurderes at være i god udvikling. 

Konsulentens 
fremadrettede fokus 
og anbefalinger ift. 
pædagogisk indhold:

Det anbefales, at der arbejdes med kvalitet i hverdagens 
rutiner, så alle processer tænkes som pædagogiske 
aktiviteter. Rutinesituationer som fx morgenstunden hvor 
børn ankommer til institutionen – samt overgange fra en 
aktivitet til en anden – fx garderobesituationer mm. kan 
med fordel organiseres med mindre grupper, så 
læringsmiljøet understøtter et trygt og stimulerende 
samspil mellem den voksne og børnegruppen.

Daglig leders 
fremadrettede fokus 
ift. pædagogisk 
indhold:

Fokus vil være på implementeringen af den styrkede 
pædagogiske læreplan. 

Status på børne- og unge politikkens fokusområder:

Læring Organisering Kompetence udvikling Refleksion Indretning
Nyt fokusområde     
Godt i gang  x  x  x  x
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Veletableret praksis
Praksis med særlig høj ekspertise   
Et sundt og aktivt liv Organisering Kompetence udvikling Refleksion Indretning
Nyt fokusområde    x  
Godt i gang  x x  x
Veletableret praksis   
Praksis med særlig høj ekspertise     
Sprog, inkl. sprogpakken Organisering Kompetence udvikling Refleksion Indretning
Nyt fokusområde     
Godt i gang x  x x  x
Veletableret praksis         
Praksis med særlig høj ekspertise     
Inklusion Organisering Kompetence udvikling Refleksion Indretning
Nyt fokusområde     
Godt i gang x x  x x
Veletableret praksis   
Praksis med særlig høj ekspertise     
Digitalisering Organisering Kompetence udvikling Refleksion Indretning
Nyt fokusområde     
Godt i gang x  x x x
Veletableret praksis    
Praksis med særlig høj ekspertise     
Fornyet forældresamarbejde Organisering Kompetence udvikling  Refleksion Indretning
Nyt fokusområde     
Godt i gang          x x          x x
Veletableret praksis   
Praksis med særlig høj ekspertise     

22.november 2018

---------------------------                           -----------------------------------                      

Dato og underskrift, daglig leder                Dato og underskrift, konsulent


