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Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud, fritids-

hjem og fritidsklubber august-oktober 2017

Formål med pædagogisk tilsyn

Jf. Dagtilbudsloven skal kommuner føre pædagogisk tilsyn med de kommuna-

le, selvejende og private institutioner, der er beliggende indenfor en given 

kommune. Tilsynet er på den ene side en kontrolfunktion, hvor Fredensborg 

Kommunes pædagogiske konsulenter fra Center for Læring, Fritid og Sundhed 

får viden om og vurderer den pædagogiske udvikling i institutionen. På den 

anden side har tilsynet en vejledende funktion, hvor institutionen kan sparre 

med den pædagogiske konsulent i forhold til mulige tematikker og videreud-

vikling af institutionens praksis.

Børne- og Skole udvalget orienteres hvert andet år via Kvalitetsrapporten om 

resultatet af de anmeldte tilsynsbesøg. Konstateres der ved et tilsynsbesøg al-

vorlige forhold bliver centerchef for Center for Læring, Fritid og Sundhed, 

Marianne Ingeholm Larsen orienteret. En påtale og skærpet tilsyn kan tildeles 

institutionen.

I tilsynsrapporten vil kommentarer fra den daglige leder være markeret med 

grønt, og kommentarer fra den tilsynsførende konsulent markeret med blåt. 

Kommentarer fra daglig leder er tilføjet tilsynsskemaet forud for konsulentens 

tilsynsbesøg i institutionen. Konsulentens kommentarer er skrevet til efter. 

NOTAT

Daginstitutioner

Fra: 

22. august 2017
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Punkt 1 – fakta om institutionen og deltagere ved tilsynsbesøget - udfyldes af 

institutionens daglige leder forud for tilsynsbesøg:

 Områdeinstitution: 

Privatinstitution

 Institutionens navn og adresse: 

Børnehuset Smølferne

Møllevej 1

2990 Nivå

 Antal stuer/grupper i institutionen: 

Her anføres navn på stuen/gruppen, alder på stuens børnegruppe samt ud-

dannelsesbaggrund og timetal for personalet, der er fast tilknyttet stuen.   

Stue 1: Vuggestue

13 børn, 4 personaler. 1 uddannet pædagog, og 3 medhjælpere. 

Stue 2: Børnehave 

11 børn, 3 personaler. 1 uddannet pædagog, 1 daglig leder og 1 medhjæl-

per.

 Institutionens normering i enheder, herunder normeringens forde-

ling mellem vuggestue- og børnehavebørn

 Antal børn/unge indmeldt i institutionen på dato for tilsyn

0-2 år: 16

3-5 år: 8

Punkt 2 – tilstede ved det pædagogiske tilsynsbesøg - udfyldes af institutio-

nens daglige leder forud for tilsynsbesøg

 Dato for tilsyn:18. august 2017

 Pædagogisk konsulent: Nina Halling og Susanne Søholt
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 Daglig leder: Zeynb El-Faour og Ziad El-Abdullah

 Medarbejderrepræsentant: Pædagog, Iman.

Efter skøn fra den tilsynsførende, den daglige leder/områdelederen kan følgen-

de deltage:

 Selvejende bestyrelsesformand: -

 Områdeleder: -

Punkt 3: Opfølgning fra sidste tilsyn: - udfyldes af institutionens daglige 

leder forud for tilsynsbesøg

Hvordan er der blevet fulgt op på tilsynet, og hvordan har I arbejdet med de 

anbefalede tiltag?  

 Det første tilsynsbesøg fandt sted: juni 2016.

 Ingen rapport eller kommentarer modtaget.

Konsulentens kommentarer:

Tilsynet rejser en drøftelse af, at det er vigtigt, at der fra institutionens side er 

tydelighed i, hvilken rolle og funktion Ziad varetager, og at det er Zeynb – og 

ikke Ziad - som institutionens leder, der skal varetage ledelsesopgaven i insti-

tutionen jf. Børne- og Skoleudvalgets godkendelse af Børnehuset Smølferne på 

udvalgsmødet d. 31. maj 2016. Ziad giver udtryk for, at han primært varetager 

administrative funktioner i institutionen, men at han også indgår i det pædago-

giske arbejde, eksempelvis ved idræt i hallen på Ungecenteret på Møllevej. Det 

er også tilsynets oplevelse under tilsynsbesøget, at Ziad indgår i det daglige 

pædagogiske arbejde og har indflydelsesrig position i forhold til opgaveløsnin-

gen i institutionen. 

Besøget i Børnehuset Smølferne den 20. juni 2016 var en opfølgning på sprog-

arbejdet og sprogvurderinger, hvor tosprogskonsulenten grundigt informerede 

og vejledte om sprogarbejdet og sprogvurderinger ved tilsynsbesøget. Der er 

sendt en opfølgende mail til Ziad med ordlyden: 
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Kære Ziad El-Abdallah

Der er vedlagt et arbejdsskema, som Center for Læring, Fritid og Sundhed har 

udarbejdet i år for at skabe et bedre overblik over tiltagene efter en sprogvur-

dering af børnene.

Januar 2014 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at alle tre til seks årige børn 

skulle sprogvurderes en gang årligt, uanset om de taler et eller flere sprog. 

 

Rambøll Sprog og Center for Børnesprog, Syddansk Universitet havde den 

gang varslet, at en elektronisk sprogvurdering for de fireårige børn var ved at 

blive udarbejdet og afprøvet. Forvaltningen ventede i lang tid på dette, men 

desværre blev det meldt ud, at fireårsvurderingen ikke vil blive realiseret. 

Praksis vedr. sprogvurdering af alle etnisk danske børn en gang årligt er der-

for ikke blevet implementeret, som besluttet, pga. den manglende elektroniske 

fireårssprogvurdering.  

Center for Læring, Fritid og Sundhed har derfor meddelt, at etniske danske 

børn sprogvurderes inden de fylder 3,4 år og når de fylder fem år. Dette på 

grund af, at vi kun har en elektronisk sprogvurdering for disse to alderstrin.

Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at alle tosprogede/flersprogede i alde-

ren tre til seks år skal sprogvurderes en gang årligt, da det er vigtigt at følge 

børnenes sprogudvikling tæt. Vi har bibeholdt en årlig sprogvurdering af alle 3 

– 6 årige tosprogede børn, dvs. de skal sprogvurderes som 4 årige, da mange 

tosprogede har særlige sproglige udfordringer og at mange børn scorer lavere 

karakterer i skolen.

Forvaltningen har udarbejdet en ”manuel” 4 års sprogvurdering til tosproge-

de børn, som bliver revideret i august 2016. Denne manuelle sprogvurdering 

kan I få ved at maile til mig. I kan eventuelt anvende et andet før-vurderings-

redskab, Opmærksomhedspunkter, der kan findes i bogen: Sprogets milepæle 

af Trine Kjær Krogh.  

Og I er meget velkomne til at kontakte mig. Wenche Sidenius
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Punkt 4: Institutionens pædagogiske arbejde ifht. årsplan, pædagogisk lære-

plan og Tegn på Læring - udfyldes af institutionens daglige leder forud for 

tilsynsbesøg

Årsplaner (indsatser affødt af lederaftaler m.m.) 

I hvilken grad er årsplanen implementeret i den daglige pædagogiske praksis i 

institutionen (på en skala fra 1-5, hvoraf 5 er det højeste)? 

Indsats Tema Vurdering 

fra 1-5

Indsats (de mål, som står i årsplanen): Hvad er en god ven?           5

Indsats (de mål, som står i årsplanen): Trafik 5

Indsats (de mål, som står i årsplanen): Frugt og farver 5

Uddyb ovenstående besvarelser med eksempler:

Det har været en succes at arbejde med forskellige og flere emner, som børne-

ne har lært rigtig meget af. Børnene har udviklet sproglige kompetencer, fær-

digheder i at begå sig i trafikken, har lært om forskellige køretøjer/transport-

midler. Derudover har de lært om forskellige frugter og lært diverse farver. 

Børnene har formået at kunne sætte ord på de forskellige smag og dermed ud-

viklet deres smagssanser.

Børnene har desuden lært om forskellige dyr, om årstider, tal, bogstaver, rim 

og remser og andre spændende emner, der bidrager til udvikling af børnenes 

viden, sproglige- og sociale kompetencer.

Konsulentens samlede vurdering:

Er godt i gang med at arbejde med målene/indsatserne

Er påbegyndt arbejdet med målene/indsatserne X
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Er ikke i gang med at arbejde med målene/indsatserne

Pædagogiske læreplaner (0-14 år)

Hvilket læringsmål i læreplanen har I været mest optaget af?

Der har været stor fokus på alle emner, men især særlig fokus på de sociale- og 

sproglige kompetencer.

Hvordan kan det ses i dagligdagen hos børn, unge, personale og forældre?

Vi har kunnet konstatere positiv fremgang hos børn med sproglige og sociale 

udfordringer. Vi har to børn, som har haft særlige udfordringer både sprogligt 

og socialt. Den ene havde næsten ingen sprog (4 år på daværende tidspunkt), 

men som i dag (5 år) har udviklet sproglige kompetencer igennem morgensam-

ling, leg, temaer, relationer til både voksne, børn og forældre. Han er nu startet 

i skole.

Det andet barn havde til at starte med sociale udfordringer og ville ikke være 

en del af fællesskabet. Dette har vi arbejdet intensivt med og barnet føler sig nu 

tryg, glad og udviser positiv tegn og et glad barn, der trives godt.

Tegn på Læring

 I hvor høj grad er EVA's Tegn på lærings-materiale implementeret i in-

stitutionen?

Sæt x

I høj grad

I nogen grad

Slet ikke X

Vi har ikke direkte implementeret EVA´s tegn på læringsmateriale i institutio-

nen, men har gjort brug af elementer af EVA´s Tegn på læring. Vi har gennem 

vores første periode først skulle lære børnene at kende, deres behov, deres 

sproglige- og sociale kompetencer og derefter igennem leg, morgensamling, 

rim og remser, teater og andre aktiviteter udviklet børnenes nysgerrighed, vi-

den og kompetencer, for derefter at observere tegn på læring. Men fremover 
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har vi gjort os tanker om at arbejde med EVA´s Tegn på læringsmateriale til 

vores evaluering af børn og personalemøder.

 Hvilken ny viden har I via arbejdet med Tegn på lærings-materialet fået 

til det videre pædagogiske arbejde?

Se venligst ovenstående.

 Udbyg med eksempler hvordan dokumentation og evaluering TPL er 

blevet brugt i det videre pædagogiske arbejde?

Et konkret eksempel blandt mange andre er, at har lært at vise omsorg og 

empati over hinanden blandt andet ved brug af den ”varme stol”, hvor bør-

nene skal lære at rose hinanden og udvise empati. Hvis et barn er ked af 

det, så lærer de at trøste hinanden og føle med hinanden. I vuggestuen har 

de bla. Haft fokus på flg. 3 begreber:

 Knus

 Sød

 Ae

Dette styrker medfølelsen og empatien hos børnene.

 Anvendes der i institutionen andre refleksionsredskaber til planlægning, 

evaluering og dokumentation, anføres disse herunder: 

Der udarbejdes månedsplaner, som der bliver evalueret på sidst på måneden.

Institutionen giver udtryk for, at de anvender SMTTE modellen som dokumen-

tationsværktøj. Dette er dog ikke set i praksis.

Konsulentens samlede vurdering af arbejdet med læreplaner og TPL:

Er godt i gang med arbejdet

Har overvejelser og er så småt i gang X

Har ikke mange overvejelser og er ikke kommet i gang

Punkt 5 – Børns/unges trivsel - udfyldes af institutionens daglige leder for-

ud for tilsynsbesøg
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Børnemiljøvurdering:

 Hvornår har I sidst foretaget en børnemiljøvurdering?

Maj 2017.

 Hvor ofte foretager I børnemiljøvurderinger?

Til personalemøder og ved behov.

 Hvordan foretager I børnemiljøvurderinger?

Via observationer og opfølgning.

 Hvem undersøger børneperspektivet på jeres pædagogiske praksis?

Personalet i fællesskab.

 Hvilke temaer som børnene/de unge har givet udtryk for i børnemiljø-

vurderingerne, har I valgt at arbejde videre med i institutionen?

 Hvordan omsætter og udvikler I resultaterne af børnemiljøvurderinger-

ne til pædagogisk praksis?

Igennem dialog, refleksioner og evalueringer.

 På hvilken måde har børnene/de unge mulighed for at tilkendegive de-

res meninger og holdninger i hverdagen? Og på hvilken måde evalueres 

der og arbejdes med dette?

Konsulentens kommentarer:

Personalet i Børnehuset Smølferne har ikke kendskab til den lovpligtige børne-

miljøvurdering jf. Dagtilbudslovens §7, stk.1 og §8, stk. 5. og således heller 

ikke til deres forpligtelser i forhold til:

 

- Hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det 

pædagogiske arbejde.

- Hvordan børnemiljøvurderinger kan foretages.

- Hvilke metoder, der kan anvendes.

- Hvorledes arbejdet kan systematiseres.

Ved tilsynsbesøget orienterer tilsynet personalet om den lovpligtige børnemil-

jøvurdering, samt hvilke metoder der kan anvendes og hvorledes børnemiljø-

vurderinger kan systematiseres. Tilsynet henstiller til, at Børnehuset Smølferne 
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snarest muligt påbegynder implementeringen af børnemiljøvurderingen i dag-

tilbuddets pædagogiske praksis.   

TOPI, inklusion og tværfagligt samarbejde:

Organisering af vurderingspraksis

 Hvor og i hvilket forum drøfter personalegruppen børnenes og de unges 

trivsel, læring og udvikling systematisk og målrettet?

Stuemøder og personalemøder og ekstra møder, såfremt der er behov for det.

 Hvordan arbejder I med børnenes/de unges indbyrdes relationer?

Som tidligere anført via forskellige temaer og igennem lærerplaner.

 Hvordan arbejder I med personalets relationer til børnene?

Personalet udviser empati, omsorg og fokus på børnenes trivsel.

 Hvordan arbejder I med personalets relationer til børnenes forældre?

Daglig kommunikation samt fælles arrangementer.

 I hvor høj grad har institutionen implementeret Hjernen & Hjertet? 

 Hvem udarbejder vurderingerne? Noterer I, hvem der foretager vurde-

ringerne? 

Den daglige leder samt de deltagende i møderne.

 Hvordan inddrager I barnets forældre i opfølgningen?

Via samtale og dialog

Konsulentens kommentarer:

Privatinstitutioner i Fredensborg Kommune har på nuværende tidspunkt ikke 

adgang til at arbejde med opsporing og tidlig indsats via systemet Hjernen og 

Hjertet. I løbet af efteråret 2017 kan systemet implementeres i privatinstitutio-

ner beliggende i Fredensborg Kommune, såfremt privatinstitutionerne hver 

især ønsker at anvende systemet. 

Inklusion

 Hvilke strategier har I for børn/unge i udsatte positioner?

Vi udarbejder konkrete handleplaner.

 Hvad er proceduren overfor de børn/unge, som I særligt er bekymrede 

for?
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1. drøftelse blandt personalet

2. dialog med forældrene

3. opfølgningsmøder

 Hvordan og hvornår inddrager I forældrene?

Så snart vi kan konstatere at der er behov for dette.

Konsulentens kommentarer:

Børnehuset Smølferne skal følge de fælles retningslinjer og procedurer, som er 

vedtaget for arbejdet med børn i udsatte positioner i Fredensborg Kommune. 

Dagstilbuddet skal eksempelvis anvende Fredensborg Kommunes AKT-funk-

tion ved bekymring for et barns trivsel, og Børnehuset Smølferne har i den 

forbindelse initiativpligt til at indlede samarbejdet jf. godkendelseskriterierne 

for privatinstitutioner i Fredensborg Kommune. 

Tværfagligt samarbejde 

 Hvilke resultater har I opnået i det tværfaglige samarbejde? Familieaf-

delingen, sundhedsplejen, AKT, PPR, skole mm. Kom med et par ek-

sempler på det tværfaglige samarbejde?

1. AKT har været på besøg 2 gange

2. PPR har vi haft et samarbejde med vedr. et barn med særlige udfordrin-

ger

3. sundhedsplejen fra Nivå har været på besøg. Sundhedsplejen fra Kok-

kedal kommer på besøg d. 7. sept. 2017.

 AKT-organisering – jeres erfaringer?

God sparringspartner

 Oplever I at arbejdet med tidlig indsats er forbedret efter AKT organi-

seringen er indført. Hvis ja/nej – hvordan?

Konsulentens kommentarer:

(Vedrørende pkt. 1 skal det præciseres, at AKT – leder Pernille Nørregaard har 
besøgt Børnehuset Smølferne d. 14.1.2017, for at præsentere sig, og fortælle 
om AKT- funktion, og hvad institutionen skal bruge AKT-lederen til.  Pernille 
Nørregaard var ligeledes på besøg d. 19.4. 2017 med samme formål som besø-
get den 14.1.17, samt at uddybe den forebyggende tværfaglige model - Fre-
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densborg Modellen/Intern Konference og Tværfaglig Konference samt proce-
durer for underretninger. Pernille har før sommerferien kontaktet Børnehuset 
Smølferne igen, for at tage initiativ til et tredje besøg d. 7.9. da det undrer hen-
de meget, at hun ikke har fået én eneste henvendelse fra institutionen.) 

Ved tilsynsbesøget fortæller personalet, at de har haft med en konflikt med en 

forælder, og spørger til, hvordan de fremadrettet kan gribe lignende situationer 

an. Vi opfordrer personalet til at søge sparring og vejledning hos AKT ved 

lignende situationer. Målet for Børnehuset Smølferne er at skabe et inkluderen-

de miljø for alle børn og forældre. 

Derudover har Børnehuset Smølferne et barn med hypermobile led, hvor perso-

nalet ligeledes ønsker vejledning fra kommunen i forhold til, hvorledes de kan 

understøtte barnets udvikling i institutionen.  

Konsulentens samlede vurdering:

Arbejder inkluderende

Er gået i gang med at arbejde inkluderende

Er ikke kommet i gang med at arbejde inkluderende X

Konsulentens samlede vurdering:

Meget tilfredsstillende tværfagligt samarbejde 

Tilfredsstillende tværfagligt samarbejde

Mindre tilfredsstillende tværfagligt samarbejde X

Punkt 6 – Pædagogisk sprogarbejde og Sproggaven  - udfyldes af institutio-

nens daglige leder forud for tilsynsbesøg

 Hvor mange børn har I med sproglige udfordringer? (dvs. børn, der vi-

ste tegn på behov for fokuseret og særlig indsats i den seneste sprogvur-

dering)

 Hvordan har I organiseret sprogvurderingen af børnene? 

 Hvem foretager sprogvurderingerne? 

Pædagogerne

 Hvilke kvalifikationer har personalet, der foretager sprogvurderinger?
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 Hvordan tilrettelægger I sprogstimulering i forhold til det enkelte barns 

behov?

Der tages udgangspunkt i sprogstimulering i forhold til det enkelte barns sprog-

lige kompetencer for at hjælpe barnet med at udvikle sprog via oplæsning, 

tekstforståelse, dialog, kommunikation og leg.

Når nye børn starter i Børnehuset Smølferne, gør personalet brug af egne 

sproglige kompetencer - på henholdsvis arabisk og tyrkisk - hvis barnet endnu 

ikke har kendskab til dansk. Personalet nævner begrebet på barnets modersmål 

for dernæst at introducere begrebet for barnet på dansk. Tilsynet anerkender 

brugen af barnets modersmål i indkøringsfasen. Tilsynet gør opmærksom på, at 

der jf. godkendelseskriteriet generelt og i hverdagen skal tales dansk i institu-

tionen.

 Har I eksterne/interne sprogpædagoger?

Vi har en ekstern talepædagog – Marianne fra Fredensborg kommune.

Konsulentens samlede vurdering:

Meget tilfredsstillende organisering og udførelse af sprogarbejdet 

Tilfredsstillende organisering og udførelse af sprogarbejdet

Mindre tilfredsstillende organisering og udførelse af sprogarbejdet X

Punkt 7 - Samarbejde med forældregruppen, inddragelse, involvering og 

kommunikation - udfyldes af institutionens daglige leder forud for tilsyns-

besøg

 Nævn eksempler på tiltag, som har styrket forældresamarbejdet:

Arrangementer, samtaler, forældreråd, fester mm.

 Har I haft klager? I hvilken form? Fra hvem? Hvad har de handlet om? 

Hvis forældrene har noget på hjertet, er de gode til at henvende sig til de an-

svarlige.

 Hvordan har I håndteret dem?

Med respekt og imødekommenhed.

FAMLY
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 Hvordan kommunikerer I med forældre på FAMLY?

Personalet afkrydser pt. børnene på sedler. Ved vores besøg observerer vi ikke 

at børnene bliver afkrydset på skemaet ved aflevering. 

 Hvordan arbejder I med at sikre, at forældrene anvender og bliver ved 

med at bruge systemet?

Vi har for starten haft en WhatsApp gruppe som dokumentation og kommuni-

kation til og fra forældre. Fra september 2017 overgår vi til et nyt system, der 

hedder PARENTS.

Konsulentens samlede vurdering

Børnene afkrydses ikke systematisk ved aflevering. Der skal sikres en systema-

tisk registrering ved fremmøde. Registreringen skal fungere som lister over 

børnene, så der ved evt. brand kan holdes mandtal med de fremmødte børn.

Punkt 8 – Institutionens personale - udfyldes af institutionens daglige leder 

forud for tilsynsbesøg

Personalesammensætningen i institutionen (Antal pr. dato)

Pædagoguddannet: 3

Uden pædagogisk uddannelse: 3

Med PGU/PAU: 1

 Antal personale på fuld tid (37 t./u.):

 Antal personale på deltid (færre end 37 t./u.): alle

 Hvor meget personale har været på uddannelse i år? - Hvilke uddannel-

ser?

 Er der nogen plan for personalets efter- og videreuddannelse?

Diverse kurser via danske daginstitutioner

 Har personalet de kompetencer, der er brug for?

 Hvor kan I se, at der er et kompetenceudviklingsbehov?

 Er der nogle specifikke ønsker til efter- og videreuddannelse?

Konsulentens samlede vurdering:

God match mellem faglige kompetencer /opgaveløsning:
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Tilfredsstillende match mellem faglige kompetencer /opgaveløsning:

Dårlig/ingen match mellem faglige kompetencer /opgaveløsning: X

Tilsynet bemærker, at der er blevet observeret fine pædagogiske seancer, men 

at det generelle billede er, at der ikke er tilstrækkeligt substans i personalets 

grundlæggende faglige kompetencer. Fx finder tilsynet at der mangler viden 

om, hvordan personalet skelner mellem selvværd og selvtillid mhp professio-

nelt at kunne støtte barnets selvværd og selvtillid. 

 

Punkt 9: Hygiejne, Sundhed og Sikkerhed - udfyldes af institutionens dagli-

ge leder forud for tilsynsbesøg

 Har I udviklet procedurer for nyansatte medarbejdere i institutionen, fx. 

sikkerhed, 1. hjælp, beredskab i forhold til brand og mistanke om over-

greb mod børn, køkkenhygiejne?

Har nævnt det kort for det nye personale, men til vores kommende personale-

møde vil hele personalet bliver opdateret.

 Indhenter I forældretilladelser til ar transportere børn/unge i bus/bil?

Vi informerer altid forældrene, når der planlægges ture.

 Er der tilbud om førstehjælpskursus for nyansatte medarbejdere?

Vi planlægger at afholde et førstehjælpskursus for hele personalet.

 Er det tilbud om brandbekæmpelse for nyansatte medarbejdere

Personalet er orienteret, men emnet vil igen blive introduceret under første-

hjælpskursus.

 Hvornår har institutionen sidst gennemført evakueringsøvelse?

En lille gruppe har været på Brandstationen i Kokkedal og der blev der snakket 

om det.

 Anvender I soveseler? Hvis ja, hvilke procedurer har I? 

Børn under 2 år sover i deres barnevogne med seler på.

 Har I saks/kniv tilgængelig ved selerne, så børnene kan skæres fri ved 

nødsituation?

Vi bruger saks kun til at klippe- og klistre på stuerne. Men såfremt det er et 

krav at have saks/kniv tilgængelige ved selerne, vil vi gerne høre nærmere om 

denne procedure.
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Konsulentens kommentarer:

Det er et sikkerhedsmæssigt krav at der er sakse ophængt ved krybber/barne-

vogne ved behov for akut evakuering. Saksene kan hænges på væggen i voksen 

højde, så medarbejderne har afgang til saksene og selerne hurtigt kan klippes 

over, ved behov for fx evakuering af børnene ved brand. 

Der er ikke udarbejdet beredskabs- og evakueringsplan – lederen fortæller at 

det er et punkt på dagsorden ved det kommende møde. Derudover er der ikke 

afholdt evakueringsøvelse. Dette skal afholdes en gang årligt. Der mangler 

kompetencer i førstehjælp og brandevakuering. Ledelsen forventes snarest at få 

bragt de sikkerhedsmæssige forhold i orden.

Trampolinen på legepladsen er ikke tilset af legepladstilsyn og dermed ikke 

sikkerhedsgodkendt til institutionsbrug. Personalet er informeret om, at tram-

polinen skal godkendes før de kan genoptage brugen af den.

Fredensborg Kommune - Solsikker Kommune

 Har I formuleret og vedtaget en solpolitik? Hvis ja, evalueres den hvert 

andet år?

 Har børnene mulighed for at søge skygge under træer, overdækning, 

solsejl mellem kl.12-15?

 Har I opmærksomhed på at beskytte børnene hud med solhat og tøj?

 Hvordan er jeres rutiner for brug af solcreme?

 Hvilken solcreme anvender I? Hvor meget?

 Hvordan informerer I forældrene om vigtigheden af solbeskyttelse?

Svar på ovenstående:

Vi informerer forældrene om, at de hjemmefra skal give børnene solcreme og 

vi giver børnene solcreme med faktor 30. børnene har mulighed for at søge 

skygge ved flere steder på institutionens udeareal (under det store træ, ved 
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trampolin, ved legehuset). Når det er alt for varmt, bliver børnene indenfor med 

åbne vinduer, indtil det er forsvarligt at sende børnene ud at lege. Vi har delt 

brochure ud om sikker solbeskyttelse og skrue ned for varmen. 

Hygiejne - opfølgning på Inges hygiejne tilsynsanbefalinger

 Er der særlige indsatser i forhold til hygiejnepolitikken. Hvordan er det 

gået?

Børnene vasker dagligt hænder både efter toiletbesøg, før spisning, efter spis-

ning og der sprittes af ved bleskiftning. Der bliver dagligt luftet ud. 

Konsulentens kommentarer:

Der har ikke været foretaget hygiejnetilsyn.

Ved tilsynsbesøget observeres det, at der ikke er sæbe og sprit i dispenserne 

ved puslerummet/toiletterne, og soklen ved børnevasken er i stykker. Tilsynet 

har orienteret den tilsynsførende hygiejnesygeplejerske – Inge Nandrup-Bus, 

der i nær fremtid vil forestå et hygiejnetilsyn i Børnehuset Smølferne.

Konsulentens samlede vurdering:

Gode procedurer for varetagelsen af hygiejne, sundhed og sikkerhed 

Tilfredsstillende procedure for varetagelsen af hygiejne, sundhed og sikkerhed

Dårlig/ingen procedure for varetagelsen af hygiejne, sundhed og sikkerhed X

Punkt 10: Praktikinstitution - udfyldes af institutionens daglige leder forud 

for tilsynsbesøg

 Er institutionen uddannelsesinstitution og modtager jævnligt pæda-

gogstuderende?

 Er der udarbejdet praktikstedsbeskrivelse i forhold til den nye pæda-

goguddannelse?

 Hvordan fungerer organiseringen med praktikkoordinator i områdein-

stitutionen? Fordele/ulemper

 Har praktikvejlederne en form for vejlederkursus? Hvis ja, hvilke?

Diplom:

Kursus fra seminariet:
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Kursus fra SOPU:

Andet:

 Hvordan organiseres arbejdet med den pædagogstuderende og praktik-

vejledningen?

 Voksenpædagogiske overvejelser omkring læringsmiljøet for pæda-

gogstuderende:

 Andet fx PAU-elever:

Da vi er henholdsvis nye har vi ikke taget stilling til, om vi ønsker at modtage 

pædagogstuderende eller praktikanter.

Punkt 11: Institutionens selvvalgte tilsynstema (Konsulentens beskrivelser)

Ingen

Punkt 12: Konsulentens vurdering af institutionens praksis ifht. Kvalitetspa-

rametre (Konsulentens beskrivelser)

6 indsatser, der referer til BU-politikken på forskellige niveauer:

1. Læring

Under observationen af den pædagogiske aktivitet ”samlingsstund” ses et fint 

pædagogisk indhold med danske  sange og lege i tråd med traditionerne i dag-

tilbud. 

Tilsynet anbefaler, at personalet udarbejder en plan for organisering af hver-

dagspædagogikken. Hvordan sikres højere grad af ro omkring aktiviteter og 

rutiner, fx i modtagesituationen om morgenen? Inddel eksempelvis børnene i 

mindre grupper med udgangspunkt i børnenes behov og udviklingsniveau. 

Etablering af små fysiske læringsmiljøer på stuen kan ligeledes optimere ram-

merne for børnenes tryghed, læring og fordybelse. 

2. Inklusion
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Tilsynet anbefaler, at personalet arbejder systematisk med mindre børnegrup-

per for at sikre, at alle børn oplever at blive set og hørt. Ved at veksle mellem 

tilrettelagte fælles aktiviteter og arbejde i mindre grupper imødekommes for-

skellige behov i børnegruppen. Børnene kan endvidere inddrages som aktive 

deltagere i hverdagens gøremål, ved at få roller der understøtter deres tilknyt-

ning til og betydning for fællesskabet. Dette arbejde kan med fordel danne ud-

gangspunkt for arbejdet med børnemiljøvurderinger.  

3. Sundt og aktivt liv

Ledelsen fortæller, at de i Børnehuset Smølferne har fokus på et sundt og aktivt 

liv. Personalet går med en gruppe i gymnastiksalen, på Møllevej, hver onsdag 

eftermiddag i 1 time, hvor de blandt andet træner børnenes motorik med ud-

gangspunkt i barnets alder- og udviklingsniveau. Det anbefales, at personalet 

ligeledes har fokus på bevægelsesaktiviteter indendørs såvel som udendørs i 

hverdagspædagogikken, eksempelvis i forbindelse med morgensamling, på 

legepladsen mm.

4. Sprog

Arbejdet med dialogisk læsning kan med fordel systematiseres så alle børn 

deltager i dialogisk læsning hver dag, eksempelvis ved morgensamling, efter 

frokost, på legepladsen mm. - således at den generelle sprogstimulering er en 

fast del af hverdagspædagogikken.

5. Fornyet forældresamarbejde

Tilsynet anbefaler, at personalet - i tråd med Fredensborg kommunens ”Helt i 

mål” - fastsætter forældresamarbejdet som et særligt fokusområde. Dette inde-

bærer, et godt forældresamarbejde hvor de professionelle indgår i samarbejdet 

med anerkendelse og respekt i forhold til den enkelte familie, således at barnets 

trivsel, udvikling og læring understøttes i et tæt samarbejde med familien. End-

videre anbefales det, at aflevering og modtagelse af nye børn forløber i et tæt 

samarbejde med forældrene, og med udgangspunkt i det enkeltes barns behov 

og udvikling.

6. Digitalisering
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Tilsynet anbefaler, at digitale medier anvendes som en integreret del af den 

pædagogiske praksis, med afsæt i pædagogiske mål. Eksempelvis kan børnene 

tage billeder af det bedste sted i børnehaven i forbindelse med udarbejdelsen af 

børnemiljøvurderinger, børnenes bevægelsesaktivitet kan filmes og danne ud-

gangspunkt for en dialog med børn og forældre omkring aktiviteten. Mediet 

kan på denne måde bruges systematisk til at understøtte det verbale sprog og til 

personalets refleksion over egen pædagogisk praksis mm.

Punkt 13: Observationer i institutionen – hverdagslivet (Konsulentens be-

skrivelser)

Vi ankommer i Børnehuset Smølferne kl. 9. Da vi træder ind i institutionen er 

alle børn og tre personaler samlet i vuggestuen. Nogle børn sidder på tæpperne 

på gulvene, og andre løber rundt på stuen. Flere af børnene græder, og synes at 

have svært ved at blive afleveret. Personalet fortæller, at gråden skyldes nystar-

tede børn på stuen. Stuen er fordelt i ét stort vinkelrum uden tydeligt opdelte 

læringsmiljøer. Væggene er hvide, uden videre pædagogiske materialer. Om-

kring kl. 9.20 begynder personalet at rydde op på stuen. Enkelte af de ældste 

børn begynder at lægge bamser tilbage i teltet, hvor de har taget dem. Børnene 

bliver kaldt til at sidde i en rundkreds på tæppet - de kommer hen og sætter sig 

– aktiviteten synes at være en genkendelig aktivitet for børnene. Personalet 

fordeler sig blandt børnene i rundkredsen. En af de voksne sender en tallerken 

med æbler og agurk rundt blandt børnene, der selv tager et stykke af frugten. 

Da alle børn har fået et stykke frugt, taler den voksne om æbler og agurker, og 

spørger børnene: ”Er æblerne sure eller søde?” En af drengene byder ind, og 

siger: ”De er sure – jeg kan godt lide sure æbler”. De afslutter emnet ved at 

synge ”æblemand og agurk mand”. Personalet roser børnene og siger at de er 

dygtige. 

De synger flere sange og anvender fagter – ”Hjulene på bussen”, ”drala” mm. 

Ved slutningen af samlingen fortæller personalet at de skal udenfor på lege-

pladsen. De ældste af børnene taler med Zaid (pædagogmedhjælper) og virker 

til at have en god kemi med Zaid. De ældste børn guides ud i garderoben først. 

Personalet hjælper børnene med at finde regntøj frem – flere af børnene me-
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strer selv at tage tøj og sko på – de øvrige børn hjælpes af personalet. En vok-

sen går ud med børnene og de øvrige børn og personaler kommer ud i gardero-

ben. På legepladsen fordeler børnene sig.  Tilsynet finder, at der er behov for at 

arbejde med en bedre organisering af de pædagogiske miljøer.

Punkt 14: Opsamling på tilsynet – herfra og videre – udfyldes i samarbejde 

mellem institutionens daglige leder, medarbejderrepræsentant og konsu-

lent under tilsynsbesøget

 Har dine besvarelser i spørgeskemaet givet dig anledning til at overveje 

nye tiltag eller ændre praksis i din institution?

 Er der indsatser, som tilsynet giver anledning til, at institutionen i sær-

deleshed arbejder målrettet med?

Tilsynet finder, at der ved det anmeldte tilsyn er forhold som ikke efterlever de 

i børne- og skoleudvalgets beskrevne kriterier. Forhold der skal forbedres er 

følgende:

1. Implementering og kontinuerlig udarbejdelse af børnemiljøvurdering i dag-

tilbuddets pædagogiske praksis.   

2. Organisering af ro og fordybelse for de yngste og nystartede børn.

3. Kendskab til og udarbejdelse af beredskabs- og evakueringsplan.

4. Kendskab til og afholdelse af evakueringsøvelse i Børnehuset Smølferne

5. Procedurer for ind- og afkrydsning af børn så personalet har overblik over 

børnegruppen.

6. Kendskab til og sikring af beredskab ved brug af seler i krybberum.

7. Sikring af kompetencer i personalegruppen i forhold til førstehjælp og bran-

devakuering.

8. Sikkerhedsgodkendelse fra certificeret legepladsinspektør forud for anven-

delse af trampolin på legeplads.

9. Hygiejnemæssige forhold: håndsæbe og sprit i de ophængte dispenserer.
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 Målet er: At Børnehuset Smølfernes pædagogiske praksis efterlever de 

kriterier som er beskrevet i børne- og skoleudvalgets godkendelse.

 Arbejdsopgaver: 

 Hvem er ansvarlig for hvilke opgaver? Daglig leder af Børnehuset 

Smølferne, Zeynb El-Faour.

 Tidsplan for den enkelte opgave:

Tilsynet er udført:

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

Underskrift daglig leder Underskrift konsulenter

Indtastning af resultater  på 
baggrund af kvalitetskon-
cept

Årstal 2017
Område: Privatinstitution

Institutionens navn: 
Børnehuset Smølferne
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Læring Organisering
Kompetence udvik-
ling Refleksion Indretning

Nyt fokusområde X  X  X  X

Godt i gang     

Veletableret praksis

Praksis med særlig høj ekspertise   

Et sundt og aktivt liv Organisering
Kompetence udvik-
ling Refleksion Indretning

Nyt fokusområde  X  X  X  X

Godt i gang   

Veletableret praksis   

Praksis med særlig høj ekspertise     

Sprog Organisering
Kompetence udvik-
ling Refleksion Indretning

Nyt fokusområde  X  X  X  X

Godt i gang   

Veletableret praksis   

Praksis med særlig høj ekspertise     

Inklusion Organisering
Kompetence udvik-
ling Refleksion Indretning

Nyt fokusområde  X  X  X  X

Godt i gang  

Veletableret praksis   

Praksis med særlig høj ekspertise     

Digitalisering Organisering
Kompetence udvik-
ling Refleksion Indretning

Nyt fokusområde  X  X  X  X

Godt i gang  

Veletableret praksis    
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Praksis med særlig høj ekspertise     

Fornyet forældresamarbejde Organisering
Kompetence udvik-
ling  Refleksion Indretning

Nyt fokusområde  X  X  X  X

Godt i gang   

Veletableret praksis   

Praksis med særlig høj ekspertise     


