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Pædagogisk tilsyn i dagtilbud 

Byrådet skal efter §5 i dagtilbudsloven sørge for, at der føres pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene.   

I Furesø Kommune er det besluttet, at tilsynet foregår hvert andet år og at tilsynet foretages af medarbejdere i Center for Dagtilbud og Skole. 

De tilsynsførende er de pædagogiske konsulenter.  

Det pædagogiske tilsyn har to formål: 

• Kontrol – lever dagtilbuddet op til kravene i dagtilbudsloven samt til det kommunale serviceniveau. Tilsynsrapporterne formidles til det politiske 

udvalg.  

• Udvikling – tilsynet giver en mulighed for, at det enkelte dagtilbud og forvaltningen får et fælles billede af dagtilbuddets kvalitet og 

udviklingsmuligheder. Tilsynsrapporten indgår i dagtilbuddenes arbejde med at udvikle deres pædagogiske praksis. 

Tilsynets varighed er mellem 3 og 7 timer, afhængig af dagtilbuddets størrelse, og følges op af en tilsynssamtale, hvor et medlem af 

forældrebestyrelsen får mulighed for at deltage sammen med dagtilbuddets leder og en medarbejder. Samtalen foregår på baggrund af en på forhånd 

fremsendt (foreløbig) rapport. 

Inden tilsynet reflekterer dagtilbudsleder over hvordan dagtilbuddet har fulgt op på forrige tilsyn, refleksioner der bringes med i tilsynssamtalen. 

Det pædagogiske tilsyn er inspireret af materialet KIDS. Dette materiale står på forskning i dagtilbud og formulerer kvalitet i en dansk 

dagtilbudskontekst. Den tilsynsførendes vurdering fremgår af tilsynsrapporten. Der udover indgår det i tilsynet hvordan dagtilbuddet har realiseret 

egen pædagogiske læreplan,  og hvordan der er arbejdet med Furesøs Kommunes fælles visioner for arbejdet på dagtilbudsområdet. 

De politisk vedtagne rammer for det pædagogiske tilsyn findes på kommunens hjemmeside 

 

  

https://www.furesoe.dk/om-kommunen/fakta/standarder-og-tilsyn/tilsyn-i-dagtilbud/


2 
 

Konklusion på tilsynet 

Konklusion 
Samlet vurdering af dagtilbuddets pædagogiske virke 
 
Birkhøj er et dagtilbud med en høj andel af børn fra 
socioøkonomisk udfordrede familier. Der tilføres 
ekstra økonomi til huset,  hvilket i udgangspunktet 
benyttes til en bedre normering,  herudover 
ansættelse af en sprogpædagog. På tidspunktet for 
tilsynet er sprogpædagogstillingen ubesat, i lighed 
med flere andre pædagogstillinger. Birkhøj lider 
under den fælles rekruteringsudfordring.  
 
I Birkhøj vil der pr. 1.1.22  være to faste  PPR-
pædagoger tilknyttet, hvis fremadrettet opgave er,  
ud fra et mesterlæreprincip, at støtte udviklingen af 
den pædagogiske praksis – dette i tæt samarbejde 
med leder og medarbejder.  
 
Birkhøj har igennem det sidste halve år været ramt 
af en stor personaleudskiftning, hvilket har udfordret 
den  fælles faglig tilgang , en tydelig struktur og 
organisering.  Dagtilbudet kalder i høj grad på en 
målrettet pædagogisk indsats omkring følgende:  
 

• Udvikingen af det  sproglige læringsmiljø over 
hele dagen 

• De voksnes roller og positionering 

• Udvikling af rutinepædagogikken med fokus på 
mål, formål og fælles pædagogiske værdier   
 

Set ift. til børnesammensætningen skal der rettes en 
skærpet opmærksomhed på udviklingen af  

Anbefalinger: 
 

• At der arbejdes med en tydelig organisering 
for børn og voksne  
 

• At der arbejdes målrettet med den 
pædagogiske indretning, herunder 
etableringen af relevante rum i rummet der 
afspejler den konkrete børnegruppe.  

 

• At der arbejdes målrettet med udviklingen af 
pædagogikken i  rutinesituationer og 
overgangene. Der kan med fordel kigges på 
mål og formål for de konkrete rutier,  både på 
afdelingsniveau men også  for det samlede 
hus, for at binde en pædagogisk rød tråd. 

 

• At der arbejdes endnu mere med 
tydeligheden  ift. rummets anvendelse, 
herunder  hvilket legetøj og aktivitet der er 
passende i det konkrete rum.  

 

• At der arbejdes med voksnepositionering og 
med den pædagogiske bevægelse; foran, ved 
siden af og bagved. 

 

• At medarbejdere og ledelse gør sig 
overvejelser omkring hvordan husets struktur 
og indretning kan understøtte børn og 
voksnes fordybelse, både i vuggestuen og 
børnehaven. 
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dagtilbudets sproglige læringsmiljø,  med særlig 
fokus på voksenrolle og positionering.   

    
Påbud: 

• NB flere 2-årige skal sprogvurderes 

• NB flere 3 – 6 årige skal sprovurderes 

• Kvalificering af det sproglige læringsmiljø.  
 

 
 

 

• At  de voksne arbejder målrettet med at 
understøtte og skabe deltagelsesmuligheder 
for de børn der står udenfor legen. 

 

• At man arbejdere målrettet på,  at inddrage  
børnenes initiativ og optagethed 

 

• Et øget fokus på det sproglige læringsmiljø, 
herunder den voksnes rolle og positionering. 

 

• At der arbejdes på at udbrede viden om 
betydningen af at skabe rum for turtagninger 

 

• At der arbejdes målrettet med udviklingen af 
pædagogikken i  i rutinesituationer og 
overgange. Der kan med fordel kigges på mål 
og formål for de konkrete rutiner evt. ved 
hjælp af didaktiske redskaber som PEF eller 
SMTTE 
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Relatere til det pædagogiske grundlag i den 
styrkede pædagogiske læreplan, det fælles 
læringssyn og dannelsesperspektiv 

Kommentarer fra besøg i praksis 
 
Understøttende refleksioner 
 
Anbefalinger 

Emner, der blev drøftet og emner, der skal 
følges op på 
 
Perspektiver fra medarbejdere og forældre  
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Hvordan har I i dagtilbuddet arbejdet med: 
 
Udviklingspotentialer for dagtilbudsområdet på 
baggrund af seneste pædagogiske tilsyn i 2019: 
Fokusområder for alle dagtilbud 
 
- Arbejdet med dannelse i leg, og hvordan man 
inddrager barnets perspektiv i sit pædagogiske 
arbejde.  
 
- Det pædagogiske arbejde med sprog og 
kommunikation. Et udviklingsområde er derfor at 
forankre viden om sprog og kommunikation bedre i 
det daglige pædagogiske arbejde på tværs af 
dagtilbud og i det enkelte dagtilbud. 
 
- Kvalificering af det didaktiske arbejde og en 
styrkelse af evalueringskulturen i dagtilbuddene. 
Dagtilbudslederne ser et udviklingspotentiale i at 
styrke evalueringskulturen som en del af den 
pædagogiske praksis. 
 
Fysiske rammer der understøtter en indretning med 
tidssvarende pædagogiske læringsmiljøer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der har været arbejdet med anbefalingerne 
omkring indretning, blandt andet med afsæt i et 
fælles oplæg på et personalemøde. Der har været 
arbejdet med etablering af legezoner, særligt har 
dette været et fokus i børnehaven, hvor 
ressourcer udefra (PPR Pædagog Hanne Janum) 
har givet sparring på stuens indretning.  
 
Der har fra leders side været et stort ønske om,  
at stille skarpt på de voksnes positionering,  
særligt i legen hvor der har været arbejdet med,  
at finde ”legen frem” i de voksne.  
 
Leg og arbejdet med at etablere rum i rummet 
har været fokus på flere personalemøder. 
 
Husets sprogpædagog har sagt op, en ny er 
endnu ikke fundet. Det opleves vanskeligt at nå 
rundt om de mange børn med særligt behov for 
sprogstimulering.    
 
Corona har udfordret det fælles arbejde og de 
fælles indsatser. Arbejdet med udviklingen af en 
systematisk evalueringskultur er endnu ikke 
påbegyndt.   
 
 
 
 
 
  

 
Opfølgning på seneste tilsynsbesøg 
For det enkelte dagtilbud: 
 

 Der er etableret flere stående legezoner i 
vuggestuen. 
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Relatere til det pædagogiske grundlag i den 
styrkede pædagogiske læreplan, det fælles 
læringssyn og dannelsesperspektiv 

Kommentarer fra besøg i praksis 
 
Understøttende refleksioner 
 
Anbefalinger 

Emner, der blev drøftet og emner, der skal 
følges op på 
 
Perspektiver fra medarbejdere og forældre  
 
 

Hvordan har I arbejdet med nedenstående emner, 
der skulle følges op på ved tilsynet i 2019? 
 
Anbefaling: at der etableres stående zoner til leg. 
I børnehaven øget fokus på, at vægudsmykning 
er i børnehøjde. 
 
Anbefaling: Vigtigt at have opmærksomhed på, 
hvornår der spilles musik, så det ikke bliver 
unødig baggrundsstøj. 
 
Anbefaling: at udfordre børnene i vuggestuen 
sprogligt, så ordforrådet udvides. Sigte efter 
zonen for nærmeste udvikling. Øge børnenes 
appetit på sprog. 
 
Anbefaling: Gerne flere turtagninger og 
udvekslingstone. 
 
Anbefaling: at de voksne i vuggestuen udfordrer 
børnenes vedholdenhed og evne til fordybelse. 
Det vil øge muligheden for, at lege kan udvikle sig 
og børnene vil opøve legekompetence. 
 
Anbefaling: at øge børnenes mulighed for at 
være selvhjulpne ifm frokost i vuggestuen 
 

Anvendelse af musikken som element i en 
reflekteret pædagogisk praksis kræver en 
løbende opmærksomhed.   
 
Selvhjulpenheden ved spisesituationerne, både i 
vuggestue og børnehave,  er minimal og skyldes 
overvejende restriktioner i tilknytning til Corona. 
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Relatere til det pædagogiske grundlag i den 
styrkede pædagogiske læreplan, det fælles 
læringssyn og dannelsesperspektiv 

Kommentarer fra besøg i praksis 
 
Understøttende refleksioner 
 
Anbefalinger 

Emner, der blev drøftet og emner, der skal 
følges op på 
 
Perspektiver fra medarbejdere og forældre  
 
 

 
Evaluering 
 
Hvordan arbejder I med evaluering af jeres 
pædagogiske indsats? 
Kom gerne med konkrete eksempler 
 
Hvad er jeres tanker om næste skridt i udviklingen af 
jeres evalueringskultur? 
 

 Birkhøj oplever ikke at være nået til et fælles 
fokus på evaluering, og der er i huset ikke fundet 
en fælles form eller systematik for arbejdet 
hermed.  

 
Aktuelle vilkår der har indflydelse på den 
pædagogiske praksis 
f.eks. børnesammensætning, sygdom, 
rekrutteringsudfordringer, fysiske forhold mv. 
 

 
 
 
 

Børnesammensætningen er udfordrende og 
mange med komplekse problemstillinger,  hvilket 
betyder, at der i huset er et stort antal børn der 
har behov for en særlig indsats og i flere tilfælde 
har brug for en specialpædagogisk tilgang med 
tæt vejlening og guidening.  
 
Birkhøj har været udfordret af længerervarrende 
fraværd og høj personaleudskiftning. Dte har 
gjort det vasneklig at bibeholde kontinuitet for 
børnene – særligt børnehaven har været hårdt 
ramt. 
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Relatere til det pædagogiske grundlag i den 
styrkede pædagogiske læreplan, det fælles 
læringssyn og dannelsesperspektiv 

Kommentarer fra besøg i praksis 
 
Understøttende refleksioner 
 
Anbefalinger 

Emner, der blev drøftet og emner, der skal 
følges op på 
 
Perspektiver fra medarbejdere og forældre  
 
 

 
Personaleforhold 
Er de nødvendige kvalifikationer til at varetage 
dagtilbuddenes opgaver til stede – andel 
pædagoguddannede, data fra beregning i vedlagt 
skema (udfyldes af dagtilbudsleder inden samtalen) 
Personalefaciliteter 
 

 Det har igennem en længere periode  ikke været 
muligt at ansætte tilstrækkeligt med 
pædagogeuddannede, hvorfor pædagogandelen 
på nuværende tidspunkt ikke lever op til det 
forventede.  
Der er netop ansat en PAU-uddannet i en 
pædagogstilling,  dette i tilknytning til 
rekruteringsstrategien da man på sigt forvnter at 
uddanne fra PAU til Pædagog.  

+ 

Observationer inspireret af elementer fra KIDS-materialet 



10 
 

Fysiske omgivelser 
 

Rum i rummet  
 
Der er enten rum, børnene kan fordele sig i, eller 
rummet er inddelt, så det giver mulighed for en god 
fordeling af børn og voksne i forhold til antallet af 
børn 
 

Der er nogle enkelte muligheder for at børnene 
og de voksne kan fordele sig og danne rum i 
rummet for samvær og aktiviteter f.eks. opdelt 
med reoler eller andre rumdelere. 
 
Der fremgår ved tilsynet at være stor forskel på, i 
hvilket omfang,  den enkelte stue har organiseret 
sig med rum i rummet. Flere steder udgøres rum i 
rummet udelukkende af reoler der er stillet ud fra 
væggen.  
 
Anbefaling: Det anbefales at der arbejdes 
målrettet med den pædagogiske indretning, 
herunder etableringen af relevante rum i rummet 
der afspejler den konkrete børnegruppe og deres 
behov.  
 
I udviklingen kan der med fordel tænkes i 
alternativer til reolerne som rumdelere. Som 
eksempel på dette kan man bruge mindre  
gulvtæpper  
eller lignende materialer der inviterer børnene 
ind i et  ”rum” på anden vis,  og indbyder til en 
anden tybe leg. 
 
Herudover kan man man som led i den 
pædagogiske indretning med fordel tænke i både 
kvardratmeter og kubikmeter. 
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Områder for aktiviteter i høj og lav skala  
 
Der er balance mellem steder, hvor der sker mange 
ting, og steder, hvor børnene kan være i fred og 
finde ro. 
 

Der er enkelte steder hvor børnenen kan være i 
aktivitet eller områder hvor børnene kan finde ro. 
 
Ved tilsynet opleves overvejende en indendørs 
indretning der understøtter stillesidende 
aktiviteter,  mens muligheden får fysisk og 
kropslig udfoldelse synes at udgøre et minimalt 
element i den indendørs  pædagogiske 
indretning.  
 
Indretninhgen bærer præg af mange borde og 
reoler, der ses dog en vækslen mellem borde i 
børnehøjde og borde i voksenhøjde.  
 
I vuggestuen ses der små madresser som dels kan 
animere børnene til hygge, men som også kan 
animere børnenen til bevægelse. Ved tilsynet ses 
madrasserne overvejende at blive anvendt ifb. 
med at der læses for børnene.  
 
På stuerne ses ingen nævnværdige redskaber til 
brug for  understøttelse af børnenes 
grovmotiriske udvikling .  
 
Ved tilsynet ses det  ikke som en del af den 
pædagogiske indretning,  at børnene kan trække 
sig og være i fred og ro, dette dog med 
undtagelse af et ”bibliotek” beliggende i 
stueplan.  Biblioteket står dog ubrugt i de 
perioder jeg er forbi det i løbet at tilsynet.  
 
Anbefaling: Som led i den pædagogiske udvikling 
anbefales det,  at der sættes fokus på den 
pædagogiske indretning i Birkhøj. Det anbefales 
at der rettes en særlig opmærksomhed på,  hvad 

I vuggestuen er der indrettet et ”tumlerum” der 
anvendes til bevægelseslege. 
Børnene anvises til motorisk leg i dette rum og 
ikke på stuerne.  
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Fysiske omgivelser 
 

stuen/huset ønsker at understøtte,  samt hvad 
den aktuelle børnegruppe kalder på.  
 
Ved tilsynet ses begrænsede muligheder for 
børnenes egen initierede leg hvor elementerne 
sanselighed og grovmotorisk udfoldelse kan 
komme i spil.  
 
Der synes hverken i vuggestue eller 
børnehaveregi at være indtænkt bevægelse eller 
mulighed for skræmet fordybelse ind i 
indretningen – dette vil bidrage til en kvalificering 
af den pædagogiske indretning.  
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Fysiske omgivelser 
 

Aktiviteter og tydelighed  
 
Der er tydelighed i rummene, så børnene ved, hvad 
de må og kan. F.eks. ”her er man stille”, ”her læser 
man”, ”her kan man være mere fysisk aktiv”. 
 

Der er enkelte steder hvor det er tydeligt hvad 
man må og kan  
 
Der ses stor forskel imellem  både afdelinger og 
stuer ift. hvordan der er arbejdet med 
tydeligheden ift. hvad man kan lege med,  og 
hvorvidt der forventes en rolig eller mere aktiv 
leg.  
 
Anbefaling: Der kan med fordel arbejdes endnu 
mere med tydeligheden ift. rummets anvendelse, 
herunder  hvilket legetøj og aktivitet der er 
passende i det konkrete rum.  
 
Det opfordres til,  at børnene så vidt det er 
muligt,  inddrages i processen,   samt at 
indretningen stiladsseres af eksempelvis 
laminerede billeder og/eller piktogrammer.  
 
 

 

Relationer 
 

Samspil ved modtagelse og afsked med børnene  
 
Pædagogen retter sin opmærksomhed på børnene, 
hilser imødekommende og anvender børnenes 
navne, hjælper børnene med at sige 
godmorgen/farvel og støtter børnene i en god 
overgang mellem hjem og daginstitution. 
 

Jævnligt 
 
Ved tilsynet opleves kun få 
afleveringer/afhentninger.  
 
I vuggestuen ses imødekommende voksne der 
benævner barnet med navn og støtter til farvel.  
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Fysiske omgivelser 
 

Samspillet mellem pædagogerne og børnene  
 
Pædagogerne taler med børnene om deres 
oplevelser og ideer. Samværet bærer præg af 
interesse for børnene. 
 

Af og til  
 
Ved spisesituation synes rammen momentvis at 
give mulighed for dialog mellem børnene og 
mellem barn og voksen. Støjniveauet stiger under 
måltidet, men til tråds for dette ses flere 
turtagninger. Jeg oplever at indholdet i 
samtalerne omkring det ene bord overvejende 
tager afsæt i børnene og deres interesser,   
ved dette bord flyder samtalen,  og indholdet 
synes relevant og afstemt ift. børnene og deres 
optagethed.  
 
Ved de andre borde synes tonen overvejende at 
bære præg af, at være irettesættende og 
korigerende ift. barnets adfærd.  
 
Kun meget sporadisk ses der ved disse borde 
turtagninger med flere end to skift, ligesom 
børnenes oplevelser ikke synes at danne afsæt 
for de dialoger der opstartes her.  
 
På legepladsen synes dialogen heller ikke at 
kredse om børnenes oplevelser, hverken i 
løsningen af konflikterne eller i de spontane 
dialoger og fordybelsessnakke der ellers er 
potetiale for på legepladsen. 
 
Anbefaling: Legepladsen er et oplagt læringsrum,  
og det vil i det fremadrettede udviklingsarbejde 
anbefales at der sættes forkus på positionering 
og roller,  blandt andet den voksnes rolle på 
legepladsen.   
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Fysiske omgivelser 
 

Hjælp til at forstå og indgå i sociale samspil i stedet 
for at irettesætte og skælde ud  
 
Pædagogen hjælper børnene i situationer, hvor de 
kommer til at handle impulsivt. Pædagogen hjælper 
børnene med at indgå i sociale samspil. 
 

Jævnligt 
 
De voksne i børnehaven  bevæger sig på 
legepladsen i pereferien af børnenes leg. De ses 
ofte  langt fra det der sker,  og ses således kun i 
mindre omfang at understøtte børnenes sociale 
relationer og/eller håndtering af de konflikter der 
opstår. 
 
   
Impulsive handlinger på legepladsen ses 
overvejende at blive koorigeret, uden blik for at 
tilbyde barnet alternative handlemuligheder.  
 
Anbefaling: Det anbefales at der arbejdes med 
voksnepositionering og med den pædagogiske 
bevægelse; foran, ved siden af og bagved. 
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Fysiske omgivelser 
 

Pædagogens responsivitet  
 
Den voksnes sprog og handling er tilpasset barnets 
udtryk. Pædagogens handling overfor barnet viser, 
at hun har forstået barnets perspektiv. 
 

Jævnligt 
 
I vuggestuen ses de voksne at være tæt på 
børnenene. Sproget er overvejende tilpasset 
barnets kognitive udviklingsniveau og flere gange 
ses barnets adfærd spejlet af den voksne.  
 
Det ses i vuggestuen at de voksne gør sig stor 
umage med at forstå barnets intentioner, samt 
herunder at understøtte dem både sprogligt og 
emotionelt.  
 
I vuggestuen ses flere børn med brug for særlig 
støtte, her er det særligt vigtigt at der sættes 
fokus på barneperspektivet, samt at der er 
mulighed for sparring på børn der aggerer med 
en stor grad af impulsivitet.  
 
 

 

Leg og aktivitet 
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Fysiske omgivelser 
 

Mulighed for længerevarende lege: 
 
Børnene har mulighed for længerevarende lege 
uden at blive afbrudt 
 

Sjældent (af og til) 
 
Ved tilsynet ses ingen mulighed for, at børnene 
kan gå til og fra en leg. Jeg observerer flere gange 
over dagen at børnene skal rydde op. 
  
Anbefaling: Det anbefales at medarbejdere og 
ledelse gør sig overvejelser omkring hvordan 
husets struktur og indretning kan understøtte 
børn og voksnes fordyelse både i vuggestuen  og 
børnehaven.  
 
Der kan med fordel reflekteres over,  om man i 
sin indretning kan skabe steder der kan stå 
uberørt over dagen. 
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Deltagelse og understøttelse af leg 
Deltager (går foran) pædagogiske medarbejder i 
lege? 
Understøtter (går ved siden af) pædagogiske 
medarbejdere børns lege? 
 

Børnehavebørnene er netop kommet på 
legepladsen. Der er bunker af nedfaldne blade,  
og flere drenge er sammen med en voksen ved at 
rive bladene sammen til en kæmpe bunke. Flere 
børn kommer til, efterhånden som de har fået tøj 
på.  
 
Der opstår lidt uoverensstemmelse mellem nogle 
børn. Et barn giver udtryk for,  at det er hans 
blade. Den voksne sætter sig på hug og taler med 
drengen. Den voksne refererer til en snak de 
havde i går, om at bladene er alles. Drengen 
accepterer tilsyneladende, og fortsætter sin 
opgave. En anden dreng får en ide. 
  
B:  Hey,  må vi ikke få en kælk, så vi kan prøve at 
kælke i bladende ned af bakken? 
 
V: Jo jeg kan godt tage et par kælke ud, så i kan 
prøve.  
 
I denne aktivitet ses hvorledes den voksne 
understøtter børnenes initiativ, inddrager  
barneperspektivet, og giver plads til børnenes 
kreativitet og eksperimenteren.  
 
Den voksne bevæger sig i pereferien af legen, 
overvejende i en passiv og observerrende 
position (med en enkelt undtagelse, hvor den 
voksne efter lang tid indvilliger i at tage en tur i 
kælken med et af børnene).  
 
Den voksne får med sin handling understøttet 
børnenes leg, hvilket netop er et af de elementer 
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vi gerne vil se, som led i en god pædagogisk 
praksis.  
 
I legen med blade og kælke ses en pige der både 
her, og resten af tiden på legepladsen er i 
periferien af legen. Hun formår ikke egenhændigt 
at koble sig på børnenes selvinitierede leg, 
ligesom  hun heller ikke  selv formår at  bygge en 
leg op som andre kan koble sig på.  
 
For denne pige mangler der en tydelig voksen der 
kan støtte hende ind i fællessskabet,  eller som  
via legen ogg den voksnes positionering,  havde 
brugt legen til at skabe deltagelsesmuligheder.   
 
Jeg observerer ikke, at de voksne i børnehaven 
går foran i legen.  
 
Anbefaling. Det anbefales at  de voksne arbejder 
målrettet med at understøtte og skabe 
deltagelsesmuligheder for de børn der står 
udenfor legen. 
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Indflydelse på aktiviteter: 
 
Pædagogen indretter og forandrer aktiviteten i 
forhold til børnenes engagement og motivation. 
 

Jeg observerer på tidspunktet for tilsynet  Ingen 
pædagogisk tilrettelagte aktiviteter i børnehaven. 
 
I vuggestuen træder jeg ind på en stuen hvor 
flere børn har taget initiativ til en fysisk aktivitet 
på tværs af rummet. Aktiviteten er en  
selvinitieret fange -  og  tumleleg. Børnen griner, 
ingen voksne er omkring ”aktiviteten”. 
 
Efter kort tid præcenteres de fleste børn for 
stillesiddende aktiviteter. De sættes op ved de 
høje borde og tilbydes forskellige puslespil. 
 
Flere børn deltager i aktiviteten, men synes at 
være uden egentlig fordybelse – den voksne 
positionere sig ved siden af.   
 
Aktiviteten synes at  bære præg af, at være 
sporadisk og tilfældig, både ift. puslespil og den 
konkrete målgruppe.  
 
De børn der var motorisk aktive  bevæger sig nu 
lidt tilfældigt og formålsløst rundt på stuen,  i 
første omgang uden en voksen.  
 
Jeg oplever en aktivitet der rammer skævt på 
børnenes optagethed, særligt for de børn der 
endnu ikke har evnen til at omstille sig, eller på 
anden vis er udfordret af at deltage i den tybe 
aktivitete som flertallet af børnene tilbydes 
denne formiddag.  
 
I et barneperspektiv  ville det have været oplagt 
at gribe børnenes initiativ, og bygge videre på 
den bevægelsesleg som flere børn deltog aktivt i.  
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Anbefaling: Det er min anbefaling at man 
arbejdere målrettet på,  at at inddrage  børnenes 
initiativ og optagethed. Samtidig rettes min 
opmræksomhed på betydningen af,  at man med 
netop denne børengruppe tænker i 
differentiering af aktiviteter og pædagogiske 
tilbud, herunder at man har blik for at skabe 
deltagelsesmuligheder for alle børn.  

Kommunikation og sprog 
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Støj - der er gode betingelser for kommunikation 
 

Der er overvejende gode betingelser for 
kommunikation.  
 
Det fungerer særligt godt når børnenen opdeles i 
mindre grupper, en organisering jeg primært ser i 
vuggestuen.  
 
I børnehaven  (indendørs) ses en god fordeling af 
de vokne rundt omkring ved bordene på stuen.  
 
Det vil være hensigtsmæssig om de voksne i 
højerer grad bevægede sig med ind i børnenens 
”legerum”,  samt at de indgik aktivt i børnenes 
lege på gulvet. 
 
Vi ved sproglig udvikling gives de bedste kår når 
de foregår i meningsfulde fællesskaber 
eksempelvis igennem legen.  
 
Lydniveauet giver gode betingelse for 
kommunikation, men rammen udfyldes ikke af de 
voksne.  
 
Anbefaling:  Det anbefales et øget fokus på det 
sproglige læringsmiljø, herunder den voksnes 
rolle og positionering.  
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Pædagogerne er gode sproglige rollemodeller og 
bruger et rigt og varieret sprog sammen med 
børnene (tilpasset børnenes alder og færdigheder) 
 

Ved tilsynet hører jeg de voksne et utal af gange 
tage kontakt til børnene med et:    ” Hvad så”  
Kontaktformen ses både i vuggestue og i 
børenhaven.  
 
Jeg oplever kun sjælden den voksne bygger oven 
på det barnet siger,  hvorved muligheden for at 
arbejde med udvidelse af barnets 
begrebsforståelse og sætningsdannelse 
forpasses. 
 
Anbefaling: I et hus som Birkhøj er det essentielt 
at medarbejderne arbejder med en stor sproglig 
opmærksomhed. Der bør tænkes sproglig 
opmærksomhed ind i rutinerne, indretningen, 
legepladsen og de pædagogisk tilrettelagte 
aktiviteter. 
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Der er dialog mellem børnene og pædagogerne, 
hvor barnet har flere turtagninger (kan også være 
nonverbalt)  
 

Ved spisetid i børnehaven skabes der momentvis 
plads til en god dialog mellem børn og voksne. I 
vuggegstuen skabes dette rum overvejende i de 
pædagogiske aktiviteter,  hvor jeg særligt på en af 
stuerne kan observere en god organisering,  hvor 
en voksen er sammen med en mindre gruppe 
børn. Den voksne bevæger sig her imellem de tre 
pædagogiske grundpositioner, og formår 
ligeledes at følge børnenes initiativ og 
engagement.  
 
Anbefaling: Både i vuggestue og  børnehave 
anbefales det,  at der arbejdes på at udbrede 
viden om betydningen af,  at skabe rum for 
turtagninger sammen med en øget 
opmærksomhed på, at stille åbne og åbnende  
spørgsmål.    

 

Pædagogerne stiller åbnende spørgsmål, som kan 
besvares med andet end ja/nej 
 

Anvendelsen af åbnende spørgsmål ses kun få 
gange igennem tilsynet.  

 

Fortæl om jeres arbejde med at anvende 
Sprogtrappen? 
Hvordan har jeres pædagoger delt viden fra 
uddannelse og erfaring med sprogobservation og 
vurdering med sine kollegaer?  
Hvordan arbejder I med opfølgende indsatser? 
 

 2 pædagoger skal på kursus 
Vidensdeling imellem stuerne er endnu ikke sket. 
 
Der mangler systematik og rum for planlægning 
ift. hvordan der kan følges op på de konkrete 
sprogvurderinger.  
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Rutiner og overgange 
 
Der er skabt en tydelig pædagogik i hverdagens 
rutinesituationer og overgange 
 

I vuggestuen ses dette i nogen grad, hvorimod 
det i børnehaven ikke synes at træde igennem på 
dagen for tilsynet. 
 
 
Anbefaling: Der skal arbejdes målrettet med 
udviklingen af pædagogikken i  rutinesituationer 
og overgange. Der kan med fordel kigges på mål 
og formål for de konkrete rutiner,  både på 
afdelingsniveau, men også  for det samlede hus,  
for at binde en pædagogisk rød tråd. 
 
Udviklingen af rutinepædagogiken vil bidrage til 
udviklingen af pædagogisk praksis,  og vil betyde 
at der i Birkhøj,  i højere grad,  ligges til rette for 
læring 7 – 17 i overensstemmelse med den 
styrkede pædagogiske læreplan.    

Medarbejdere giver udtryk for,  hvorledes husets 
deltagelse i mange ekstene projekter har taget 
fokus fra husets egen mulighed for at stille skarpt 
på egne udviklingsbehov.  

 

 

 

Afslutning og opsamling 
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Hvordan realiserer I jeres pædagogiske læreplan i 
dagligdagen – det pædagogiske grundlag (inderst i 
blomsten) og målene for de seks temaer. 
Hvad går godt og hvor er der potentiale for 
udvikling? 
 
Hvordan kommer det fælles lærings- og 
dannelsessyn i spil, i det pædagogiske arbejde? 
Personlige, sociale og faglige kompetencer og 
dannelsesperspektiv. 
 

 Disse punkter blev ikke behandlet ved samtalen  

 
Tidlig opsporing 
Data fra Infoba indhentes af CDSF  
 
Er der generelle temaer fra jeres trivselsvurderinger 
der peger på at I skal lave en indsats?  
 

” Af systemtekniske årsager er data for andel af 
trivselsrapporter ikke retvisende. Data samt 
kommentarer er derfor taget ud af den endelige 
tilsynsrapport.” 
 
 

 

 
Sprogvurderinger 
Data fra Rambøll  
 
Hvordan fulgte I op; hvad var jeres indsats? 
 

Antal børn på 2;0-2;11 år som aktuelt er 
sprogvurderet med Sprogtrappen 
10 ud af 19 (52 %) 
 
Antal børn i særlig eller fokuseret indsats 
vurderet med sprogtrappen (inkl. børn under 2 
år og over tre år): 16 
 
Antal børn i særlig eller fokuseret indsats i 
”talesproglige færdigheder” (vurderet med 
sprogvurdering 3-6 år i 2021: 17 
 
Børn i særlig eller fokuseret indsats i alt: 33 
 
 

Der mangles systematik og overblik, en 
opsamling af dette påhviler den kommende leder 
(ny leder starter 1.2.22)  
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Hvordan realiserer I jeres pædagogiske læreplan i 
dagligdagen – det pædagogiske grundlag (inderst i 
blomsten) og målene for de seks temaer. 
Hvad går godt og hvor er der potentiale for 
udvikling? 
 
Hvordan kommer det fælles lærings- og 
dannelsessyn i spil, i det pædagogiske arbejde? 
Personlige, sociale og faglige kompetencer og 
dannelsesperspektiv. 
 

 Disse punkter blev ikke behandlet ved samtalen  

 
Børn i udsatte positioner 
Hvordan arbejder I med børn på kanten af 
fællesskaber? 
Hvordan sikrer I deltagelsesmuligheder for børn på 
kanten af fællesskaber?  

 Der arbejdes med et mål om at arbejde i små 
grupper hen over dagen.  

 
Se konklusionen øverst i dokumentet 
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