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Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012   
 
 
 

Børnehus: Kastaniebakken 
 
  
Dato: 11. nov. 2013, kl.10.30-14.00                           Tilsynskonsulent:Eva Engedal 
 

 
 
Hvad har vi fokus på? 

 
► Institutionens virksomhedsplan og børnehusets praksisplan.  
► At der foreligger en evaluering af fælles indsatsområder og målene for de 6 

læreplanstemaer.  
► Hvordan man kan se udmøntningen – hvad er der sket konkret? 

 
 

Pædagogik 
Er der i den pæd. praksisplan beskrevet, 
hvordan målene for læreplanstemaerne 
omsættes i praksis?  
 
Tegn vi ser efter: 

► Observationer af hvordan målene 
omsættes i praksis 

 

I den pædagogiske praksisplan fra 2012 er 
der sat mål for læreplanstemaerne, men det 
bliver ikke beskrevet, hvordan man vil 
omsætte målene i praksis. 
 
Et af Kastaniebakkens mål er, at rutinerne 
skal være et læringsrum.  
Dette ser jeg omsat til praksis, da jeg 
overværer måltidet i vuggestuen.  
Børnene henter tallerken og kop fra 
bakkebordet, kravler op på deres 
stol(nogen med støtte), øser op og hælder 
mælk i glasset. Efter måltidet giver de 
voksne hvert barn en fugtig klud, så de kan 
tørre sig om munden - og efterhånden som 
de får afsluttet måltidet, kravler de ned, og 
går hen og putter kluden i skraldespanden.  
Det er tydeligt, at det er en meget kendt 
rutine for alle børn og at der finder meget 
læring sted i situationen.  

 

Ledelse 
Hvordan understøtter ledelsen i praksis det 
pædagogiske arbejde? 
 
Tegn vi ser efter: 

► Dialog mellem leder og medarbejder 
 

Mette Stobbe er nyansat daglig leder fra 1. 
maj.  
Mette oplever personalet som meget 
udviklingsorienteret – det gælder både 
egen faglig udvikling og ift. nye 
projekter/aktiviteter med børnene. I den 
forbindelse er det en ledelsesmæssig 
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 opgave at skabe en balance, så der både 
er tid til planlægning, refleksion og faglig 
udvikling, og tid til det som Mette kalder 
”kerneopgaven” – altså tid til det direkte 
arbejde med børnene.  
Huset har forskellige mødeformer – 
personalemøder, faglige møder, 
refleksionsmøder og temadage. De har 
netop haft en temadag om inklusion hvor 
fokus var på forældresamarbejdet.  

 

Indretning 
Hvordan er der fokus på læringsmiljøer? 
Afspejler det sig i indretningen og hvordan 
ses det? 
 
Tegn vi ser efter: 

► Er det tydeligt for børnene hvad 
rummene kan anvendes til?  

► Dialog med medarbejdere om 
tankerne bag indretning 

 

Det er ikke helt tydeligt for mig, hvilke 
tanker der er bag indretningen, og derfor 
vælger jeg at spørge om dette til den 
efterfølgende samtale. 
Mie, som er den pædagog som deltager i 
samtalen, fortæller, at de har meget fokus 
på rytmik og motorik.  Det er derfor vigtigt 
for dem at borde, stole osv. nemt kan 
ryddes væk for at skabe så meget 
gulvplads som muligt.  
De har også valgt at have forskelligt legetøj 
i de enkelte grupper, så hvert grupperum på 
den måde har forskellige funktioner. 
  
I øjeblikket bruges ”soverummet” bl.a. til 
udklædning, men personalet har planer om 
at indrette rummet til et læserum. 
 
Fællesrummet er nyindrettet og fungerer 
som opholdsrum for de største børn og som 
samlingsrum til fælles arrangementer. Det 
ser ud til at fungere rigtig godt.  
 
Ift. til uderummet fortæller Mette, at de på 
idestadiet har planer om at lave 
emnekasser til legehusene som børnene 
kan låne på skift, så husene kan danne 
rammen om forskellige lege.  
 
På legepladsen bemærker jeg, at 
babyalarmen fra krybberummet er tændt, 
selvom der ikke er vuggestuepersonale 
tilstede.  
Jeg foreslår, at man får undersøgt om den 
kan slukkes, når den ikke er i ”anvendelse”, 
da lydene fra krybberummet kan høres 
meget tydeligt på legepladsen og skaber 
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unødvendig baggrundsstøj. 
 
Desuden vil jeg anbefale, at børnehavens 
tre grupperum bliver ryddet op, så det bliver 
tydeligere for børnene, hvad de kan lege 
med hvor. Dette inkluderer at de slidte 
sofaer afskaffes eller udskiftes. 
 
 

 

 

Organisering 
 
Hvordan organiseres det pædagogiske 
arbejde? 
 
Tegn vi ser efter: 

► Arbejdes der i grupper, projekter, 
værksteder? 

► Lader pædagogerne sig forstyrre? 

Jeg oplever en meget fin organisering af 
arbejdet i vuggestuen. 
Før måltidet er der en voksen på toilettet for 
at hjælpe børnene med at få vasket 
hænder, den anden voksen på stuen 
hjælper børnene med at finde deres pladser 
ved bordet.  
Inden de begynder at spise, synger begge 
voksne med børnene, mens de venter på, 
at de sidste børn skal komme tilbage fra en 
skovtur. 
Da skovgruppen lander kort efter, tager den 
ene af de to voksne som spiser med 
børnene, imod disse og får dem inkluderet i 
måltidet. Den voksen som har været i 
skoven, sætter sig foran computeren og går 
i gang med at ordne billeder fra turen. Dette 
virker som en god fordeling af ressourcer, 
da måltidet fungerer fint med de to voksne 
som allerede sidder med børnene. 
Den gode organisering virker meget 
indarbejdet – der bliver ikke på noget 
tidspunkt drøftet, hvem der skal gøre hvad.  
 Det samme mønster viser sig efter måltidet 
– en bliver sammen med børnene i 
grupperummet, en går med børnene på 
toilettet og hjælper dem med at få skiftet ble 
og gjort putteklar, og en putter børnene.  
 
Da jeg kommer i børnehaven, er børnene i 
garderoben og i gang med at få overtøj på. 
Fire voksne er sammen med dem, støtter, 
vejleder og hjælper, hvor der er behov. 
Det fungerer fint.  
 
Jeg vil anbefale at man får kigget på, om 
alle børn skal være i garderoben på samme 
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tid, da det giver en del uro og kan gøre det 
svært for nogen børn at koncentrere sig om 
at få tøj på. 
 
Jeg er senere på legepladsen med 
børnehavebørnene. Kastaniebakken har en 
stor, velindrettet og skøn legeplads med 
mange gemmekroge og muligheder for 
motoriske udfordringer. 
 
Netop fordi legepladsen er så stor, ligger 
der en udfordring i at få organiseret 
personalet i tiden over middag, så der altid 
som absolut minimum er to voksne på 
legepladsen i den periode, hvor der også er 
rigtig mange børn på legepladsen.  
 
    

 

 

Trivsel (børn og ansatte) 
 
Hvordan er det relationelle samspil 
herunder sproget og det inkluderende 
fokus? 
 
Tegn vi ser efter: 
► Hvordan er grundstemningen i huset?  
► Er der en positiv og anerkendende 

kommunikation? Mellem voksne og børn 
- børnene imellem samt de voksne 
imellem. 

► Viser børn og voksne glæde, 
engagement og optagethed?   

► Ser de voksne børnenes initiativer og 
justerer sig efter det? 

► Hvordan sikrer de voksne at alle børn er 
en del af fællesskabet?  
 

Jeg oplever en god atmosfære i huset og 
en anerkendende tilgang til børnene.  
Jeg iagttager, hvordan den indarbejdede 
organisering skaber mulighed for, at de 
voksne kan være meget nærværende med 
børnene.  
 
Børnene bliver opfordret til at være 
selvhjulpne på en god og anerkendende 
måde, hvilket ser ud til at give dem en 
glæde/stolthed over at kunne klare tingene 
selv. 
 
Ved måltidet er der en god snak med 
børnene om det som optager dem – de 
voksne fanger børnenes ideer, spørger ind 
til og holder en dialog i gang.  
 
En pige fra den vuggestuegruppe hvor jeg 
iagttager måltidet, har som den eneste fra 
den gruppe været på tur med en anden 
stue. Da hun kommer tilbage, bliver hun på 
en fin måde inkluderet i gruppen som sidder 
at spiser. En dreng spørger 
pædagogmedhjælperen, om pigen har kørt 
med bus. Pædagogmedhjælperen opfordrer 
drengen til selv at spørge pigen, hvilket han 
gør. Det giver anledning til en lille dialog 
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mellem de to børn.  
 
I børnehaven er børnene som sagt ved at 
tage tøj på.  
Her iagttager jeg, hvordan en dreng som 
har lidt svært ved finde ud af at komme i 
gang med at få tøj på bliver vejledt af en 
pædagog på en anerkendende og 
imødekommende måde. Pædagogen tager 
drengen med ind på stuen og viser ham 
fotos af, hvilket tøj han skal have på og i 
hvilken rækkefølge. Drengen ser ud til at 
føle sig forstået og går i gang med tøjet.  
 
På legepladsen er alle børn i gang i mindre 
grupper – alle er med i en eller anden form 
fællesskab. En gruppe cykler sammen, 
nogen leger en leg i pileskoven, fem piger 
sidder i sandkassen og to børn har fundet 
nogle grene, som de er i gang med at finde 
ud af, hvordan de skal anvende. Der er en 
meget god stemning blandt børnene, de er 
aktive og optaget af deres forskellige 
aktiviteter, og jeg oplever kun få konflikter, 
som børnene løser uden at involvere en 
voksen. 
 

 

Pædagogiske aktiviteter 
 
Hvad foregår der i børnehuset? 
 
Tegn vi ser efter: 

► Hvilke planlagte aktiviteter ser vi? 
► Hvilke spontane aktiviteter ser vi? 
► Hvordan tænkes læring ind i 

rutinerne? 

Jeg ankommer kl. 10.30 og iagttager derfor 
hovedsagligt rutinerne, overgangen fra 
spisning til putning/legeplads, samt 
aktiviteter på legepladsen. 
 
Udover måltidet(som er beskrevet tidligere) 
iagttager jeg den rutine, hvor børnene skal 
gøres klar til at blive puttet. I denne 
situation er der også tænkt meget læring 
ind i rutinen. 
Børnene kommer ud på toilettet i små 
grupper på tre til fire børn. 
Alle børn har en kasse på toilettet som 
pædagogmedhjælperen rækker til dem. De 
fleste af børnene kan selv tage deres tøj og 
ble af, bleen putter de i skraldespanden og 
tøjet lægger de i deres kasse. Alle børn 
virker meget kendt med denne rutine - 
pædagogmedhjælperen som sidder 
sammen med dem, skal kun meget få 



 

 6 

gange, fortælle dem hvad de skal. I stedet 
bruger hun tiden sammen med børnene til 
at snakke om de ting, de er optaget af.  
 
En gruppe kommer hjem fra en tur i skoven. 
Pædagogen fortæller, at de i øjeblikket 
arbejder med et tema om granskoven, 
grantræet og grankoglen sammen med de 
ældste vuggestuebørn på tværs af stuerne. 
 
 
På legepladsen organiserer børnene selv 
deres lege. De voksne der er på 
legepladsen, går rundt og snakker med 
børnene og hjælper dem, hvis der er behov.  
  

 

Særligt tema for det planlagte pæd. 
tilsyn i 2012 
 
Hvad kan faktisk ses/konstateres i forhold til 
dokumentation og evaluering i 
børnehusene? 
 
Tegn vi ser efter: (projektplanen) 

► Konstatering af om det fremgår af 
husenes pæd. praksisplaner, hvilke 
evalueringsmetoder der anvendes. 
Se eksempler på, hvordan der 
arbejdes systematisk dermed. (Eks. 
hvor mange praksisfortællinger 
udarbejdes som grundlag for 
evaluering af et forløb) 

► Om den faglige refleksion italesættes 
i dagligdagen? 

► Kan det ses/høres? (ophæng, 
informationsskrivelser, hjemmesiden, 
PR og måden at tale med hinanden 
på) 

► Hvordan omtaler personalet 
dokumentation og evaluering? (Som 
et meningsgivende arbejdsredskab, 
noget forældrene kan have glæde af 
osv., et politisk krav)  

I Birkehaven og dermed også 
Kastaniebakken arbejdes der med 
aktionslæring både som dokumentations- 
og evalueringsmetode.  
Der er gennemført flere 
aktionslæringsforløb i huset både internt og 
på tværs i læringsnetværkene. 
Som tidligere beskrevet, er en af 
udfordringerne, at finde tiden til at 
personalet kan mødes og reflektere. 
   
Børneruden bliver anvendt af alle stuer og 
der bliver skrevet regelmæssigt. 
Mette fortæller at det er en udfordring at få 
alle forældrene til at bruge Børneruden.  
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Konklusion 
  
Jeg oplever Kastaniebakken som et meget velfungerende hus med et personale 
med et godt fagligt niveau. 
 
 
Hvad er børnehuset særlig god til: 

- Husets organisering af rutinerne samt organiseringen i overgangsperioderne 
- At tænke rutinerne ind som et læringsrum 

 
 
Hvor skal børnehuset arbejde med forbedringer:   

- Der skal være en fast plan som sikrer, at der er det rette antal voksne på 
legepladsen 

- En oprydning på stuerne så det bliver tydeligere for børnene, hvad der kan 
leges hvor   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tidsramme  
Der afsættes gennemsnitligt 3 timer til det planlagte pæd. tilsyn, lidt afhængigt af 
børnehusets størrelse. I de større børnehuse fokuseres pædagogisk på en af 
vuggestuegrupperne og en af børnehavegrupperne - udvalgt af konsulenten. 
 
I den sidste ½ time af tilsynet holdes en afsluttende samtale med daglig leder og en 
pædagog. Her tilkendegiver konsulenten det umiddelbare indtryk tilsynet har givet, og der 
er mulighed for konsulenten for at få besvaret uafklarede spørgsmål i forhold til det 
gennemførte tilsyn.    
 
Konklusion og opfølgning på tilsynsrapporten. 
Tilsynsrapporten fra det gennemførte tilsyn fremsendes til daglig leder og områdeleder 
eller institutionslederen i de selvejende institutioner for godkendelse af faktuelle 
oplysninger.  
 
Hvis områdelederen og den daglige leder i et børnehus, ønsker det, kan der afholdes et 
møde, hvor konsulenten uddyber tilsynsrapporten.  
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Tilsynsrapporten indgår i Børneområdets udviklingssamtale med ledelsesteamet. I de 
selvejende institutioner afholdes udviklingssamtale med bestyrelsesformand og leder.   
 
Offentliggørelse 
Det pædagogiske tilsyn offentliggøres på institutionens hjemmeside (kommunens når den 
kommunale hjemmesideløsning er færdig hertil) 
 
Tilsynsrapporten skal udarbejdes, så den har et omfang på max. 3 sider. Den afsluttes 
med en konklusion, hvor der beskrives hvad institutionen er særlig god til, og hvor 
institutionens skal arbejde med forbedringer.   


