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Opfølgende tilsyn 2014/2015 

 
 
 
 
 
 
 

Børneområdet gennemfører et antal opfølgende tilsyn på baggrund af det anmeldte tilsyn, hvis 
konsulenten har iagttaget forhold som kræver, at der ydes en ekstra indsats i institutionen her og nu.  

 
Konsulenten vil med udgangspunkt i tilsynsrapportens udviklingspunkter gennemføre det opfølgende 
tilsyn efter tre-seks måneder for at sikre, at der er påbegyndt en positiv ændring på de noterede 
forhold. Varighed ca. en-to timer alt efter udviklingspunkternes karakter.  

 

 

Konklusion 
 
Ved det anmeldte pædagogiske tilsyn i august 2014 iagttog konsulenten forhold som 
krævede at der blev ydet en indsats. 
 
Det drejede sig om følgende: 
 

- Huset skulle arbejde med deres organisering af personalet over middag.  
- I vuggestuen skulle personalet drøfte, hvad de tillagde værdi omkring måltidet, samt 

arbejde med at skabe rammer for, at børnene blev udfordret der, hvor de var 
udviklingsmæssigt, med blik for børns glæde ved at kunne mestre noget selv.  

 
6 måneder efter det anmeldte pædagogiske tilsyn som blev ført d. 24. sep. 2014, viser det 
opfølgende tilsyn, at leder og personale i Ellesletten har drøftet og påbegyndt en positiv 
ændring af udviklingspunkterne fra det pædagogiske anmeldte tilsyn. 
   
I forbindelse med vuggestuens måltidspædagogik er der blevet indarbejdet nye rutiner som 
understøtter, at børnene kan blive mere selvhjulpne, bl.a. selv øse op og sende skåle med 
mad videre.  
Stemningen ved måltidet er god – personalet har et imødekommende kropssprog, indgår i 
dialog med børnene om det, som børnene er optaget af, og er gode til at sætte ord på 
børnenes handlinger. 
   
Organiseringen og rollefordelingen over middag fungerer rigtig godt. 
Personalet er fordelt ude og inde på større eller mindre børnegrupper - og der foregår 
spændende aldersrelevante aktiviteter.  
Personalet på legepladsen er positive og aktive og følger børnenes initiativer til forskellige 
former for leg.  
  
 
Evt. aftaler om opfølgning: 
Børnehuset står ikke med opgaver eller indsatser, hvor der er behov for opfølgende tilsyn. 
 

Børnehus: Ellesletten  
 
Dato: 12. marts 2015, kl. 11-13                                                   
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