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Tilsynsvurdering  

 

Dagtilbuddet fremstår på tilsynsbesøget som et børnehus med god kvalitet i sin 

pædagogiske praksis og med børn i trivsel. 

 

PÅBUD 

- Ingen 

 

ANBEFALINGER 

Dagtilbuddet anbefales udover at bevare den gode kvalitet af dagtilbuddet: 

 

- At styrke evalueringskulturen 

- At videreudvikle arbejdet med systematisk inddragelse af børns perspektiver i pædagogisk 

dokumentation af deres oplevelse af det fysisk, psykiske og æstetiske børnemiljø (jf 

dagtilbudsloven 1) som basis for udvikling af læringsmiljøet.  

- at skærpe opmærksomheden på, at alle børn hver dag oplever at blive set og talt med. 

- at gennemgå læringsmiljøet i eftermiddagstimerne på legepladsen, så der sikres et godt 

læringsmiljø gennem hele dagen.  

 

Rapporten er udarbejdet d. 3. feb. 2020 

 

 

 

 
1 Dagtilbudsloven §8, Stk. 7. Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres 
i det pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer. Børnemiljøet skal vurderes i et 
børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og 
modenhed. 
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Ramme for tilsynet 
 

Tilsynsvurderingen er et udviklingsfokuseret tilsyn baseret på dagtilbuddets selvevaluering, 

to observationer og en tilsynsdialog. 

 

SELVEVALUERING 

Forud for tilsynsbesøget har dagtilbuddet foretaget en selvevaluering på de områder tilsynet 

har i fokus. I dette tilsyn er der, udover de lovgivne og kommunale krav til et tilsyn, særligt 

fokus på, hvor langt dagtilbuddet er i processen med at realisere styrket pædagogisk 

læreplan samt på børnenes generelle trivsel og læringsmuligheder. 

 

OBSERVATION 

Der er foretaget observationer af ca. tre timers varighed. Disse er foretaget af den 

tilsynsførende og den deltagende observatør fra et andet område i kommunen. 

Observationerne har dækket planlagte aktiviteter såvel som overgangssituationer i de 

daglige rutiner både uden- og indendørs. 

 

TILSYNSDIALOG 

Tilsynsdialogen har en varighed på 2 timer med fokus på dialog om forholdet mellem 

dagtilbuddets selvevaluering og observationerne, set i lyset af lokale, kommunale og 

nationale udviklingsmål og kvalitetskrav til dagtilbud. 

 

 

Uddybning af vurderingen 

Børnenes generelle trivsel og læringsmuligheder 

Børnehuset Pilehytten summer af aktivitet både inden- og udendørs både for de yngste og de 

ældste børn. Generelt opleves en børnegruppe, der trives og fordyber sig små fællesskaber 

rundt omkring i dagtilbuddet. Børnene fremtræder trygge og langt det meste af tiden fordybet 

i aktiviteter og/eller leg. 

Arbejdet med realisering af styrket pædagogisk læreplan 

Pilehyttens personale har tilsammen stor viden om, hvordan det nationale pædagogiske 

grundlag (jf. styrket pædagogisk læreplan) lyder og kan omsættes i dagligdagen. Pilehytten 

har en strategi for, hvordan hele personalegruppen gennem brug af faglige fyrtårne i 

Pilehytten involverer og engagerer de øvrige medarbejderes i realisering af det pædagogiske 

grundlag i styrket pædagogisk læreplan.   

BØRNESYN, DANNELSE OG INDDRAGELSE AF BØRNS PERSPEKTIVER 

Under tilsynet vurderes det, at Pilehytten på mange områder har en praksis, der svarer til 

kravene i styrket pædagogiske læreplan. Børnesynet er respektfuldt og anerkendende med 

inddragelse af børnenes perspektiver i form af ønsker til aktiviteter i deres dagtilbudsliv. 

Børnene mødes med at ressourcesyn, dvs. at de anerkendes for det, de lykkes med og 

understøttes i at lykkes med det, de strækker sig for at lære sig.  

Pilehytten er begyndt at inddrage børneperspektiver ved at børn udarbejder videoklip, viser 

rundt og/eller deltager i et børneinterview, hvor der er fokus på det æstetiske læringsmiljø. 

Der er imidlertid et udviklingspotentiale i at øge opmærksomheden på, at personalet også i 

hverdagens møder med børnene reflektere over, om og hvornår børnenes ord og ønsker med 



rette kan udfordre de voksnes forforståelser. Fx er der et barn, der er involveret i at lave et til-

og-fra-julemærkat, som bliver spurgt om, hvem mærkatet skal være til. Barnet svarer, at det 

skal være til faderen og sine søskende. Uden at spørge yderligere ind til barnets ønske, 

fortæller den voksne, at mærkatet kun kan være til far eller mor. Barnet får ikke en forklaring 

på, hvorfor det ikke må give en samlet gave til sin far og søskende, og den voksne går glip af 

en god anledning til at blive klogere på, hvad barnet oplever og at give det indflydelse.  

LEG, LÆRING OG UDVIKLING OVER HELE DAGEN FOR ALLE BØRN I BØRNEFÆLLESSKABER 

Pilehytten har øje for alle børns læring og udvikling gennem brug af kompetencehjulet og 

løbende nedslag på personalemøder, inkl. børn i udsatte positioner. Pilehyttens personale gør 

meget ud af at indrette læringsmiljøet, så børnene udvikler selvhjulpenhed, initiativ og 

kreativitet både i mindre grupper og i børnefællesskabet som helhed. Formiddagen er præget 

af ro og børn, der navigerer trygt i og mellem børnefællesskaber. Personalet indgår i dialoger 

med børnene, men der observeres også børn i børnehaven, der ikke bliver talt med hen over 

formiddagen. Derudover er der et barn, der møder ind senere end de andre børn, og som ikke 

selv lykkes med at koble sig på et børnefællesskab. Dette giver anledning til at skærpe 

personalets opmærksomhed på, at alle børn hver dag oplever at bliver set, talt med og om 

nødvendigt få hjælp til at finde ind i børnefællesskabet, når de møder ind om morgenen.  

På legepladsen om eftermiddagen kan børnene lege frit, men læringsmiljøet er her ikke helt så 

velfungerende som under formiddagens aktiviteter. Børnefællesskaberne rummer mere uro og 

konflikter, hvilket kan hænge sammen med, at der i længere perioder kun er en enkelt voksen 

tilstede, der derfor kommer til at være problemløser fremfor at kunne hjælpe med at engagere 

børn i leg, læring og udvikling.  

FORÆLDRESAMARBEJDET OG LÆRINGSMILJØET 

Pilehytten har et meget aktivt forældreråd, der arrangerer diverse aktiviteter for bl.a. at skabe 

samhørighed i forældregruppen. Forældresamarbejdet beskrives som kendetegnet ved en god 

kontakt og en konstruktiv dialog om både gode og svære forhold. Forældrenes perspektiver og 

oplevelser af deres børn inddrages som inspiration til den pædagogiske praksis. Fx er det ved 

forældremøder vist film fra børnenes hverdag og på denne baggrund diskuteret, hvordan 

Pilehytten og forældre kan samarbejde om at styrke selvhjulpenhed hos børnene. Forældrene 

er desuden blevet opfordret til at komme med forslag til, hvad Pilehytten kan gøre anderledes.  

SAMMENHÆNG MED SKOLEN 

Pilehytten har et tæt samarbejde med den lokale skole, hvor børn fra byens to kommunale 

dagtilbud samles i lokaler på skolen og i samarbejde med SFO og skole forberedes på den 

kommende skolegang. 

INDDRAGELSE AF LOKALESAMFUNDET 

Pilehytten går på ture i lokalområdet, hvor de bl.a. besøger andre dagtilbud, benytter 

biblioteket, hallen og handler i de lokale butikker, og besøger kulturelle steder som fx kirken. 

Desuden deltager ledelsen i lokalrådet og forsøger at skabe sammenhæng og opmærksomhed 

mellem Pilehytten og lokalmiljøet. Pilehytten holder desuden åbent hus-arrangement for lokale 

småbørnsfamilier, hvis børn endnu ikke er indskrevet i dagtilbud.  

ANBEFALINGER 

Pilehytten er et dagtilbud, hvor ledelse og medarbejdere reflekterer over dagtilbuddets kvalitet 

og bestræber sig på at udvikle denne i takt med børnegruppens behov. Som følge af tilsynet 



peges der på, at Pilehytten kan styrke sin kvalitet yderligere ved at fokusere på følgende 

forhold:  

- ETABLERING AF EN EVALUERINGSKULTUR Pilehyttens personale har en 

refleksionskultur. Næste skridt er at etablere en egentlig evalueringskultur, hvor der 

udover hverdagsevalueringer og de justeringer, der gøres på den baggrund, også 

gennemføres mere systematiske evalueringer, hvor personalet gennem brug af 

pædagogisk dokumentation får øje på det, der ikke naturligt fanger personales 

interesser (blinde pletter).  

 

- SYSTEMATISK INDDRAGELSE AF BØRNEPERSPEKTIVER I EVALUERING AF DET FYSISK, 

PSYKISK OG ÆSTETISK BØRNEMILJØ 

Pilehytten har taget hul på systematiske inddragelse af børns perspektiver i 

evalueringen af det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet, og 

anbefales at fortsætte dette arbejde og samtidig øge fokus på, hvordan personalet i 

hverdagens situationer kan udfordre deres forforståelser ved at lytte og spørge ind til 

børnenes oplevelser og perspektiver. 

 

- SKÆRPE OPMÆRKSOMHEDEN PÅ, AT ALLE BØRN HVER DAG OPLEVER AT BLIVER SET 

OG TALT MED OG OPLEVER SIG SOM EN DEL AF BØRNEFÆLLESSKABET 

Læringsmiljøet i Pilehytten er generelt præget af nærvær mellem børn og personale, 

hvor der er dialoger og nærvær med børnene. Under tilsynet er der imidlertid enkelte 

børn, der i børnehaven ikke får den nødvendige opmærksomhed, hvorfor Pilehytten 

anbefales at etablere en systematik, der sikrer, at alle børn hver dag oplever at blive 

set, talt med og at høre til.  

 

- GENNEMGANG AF LÆRINGSMILJØET I EFTERMIDDAGSTIMERNE PÅ LEGEPLADSEN 

Læringsmiljøet i Pilehytten har om formiddagen en god kvalitet, men læringsmiljøet i 

eftermiddagstiden på legepladsen kan styrkes, så børnene får lettere adgang til at 

deltage i lege og så alle børn oplever at være en del af et udviklende børnefællesskab. 

 

 

OPFØLGNING PÅ SENESTE PÆDAGOGISKE TILSYN 

Ved seneste pædagogiske tilsyn (d. 23/10-2015) blev det anbefalet, at Pilehytten skulle have 

øget opmærksomhed på: 

- At børnehuset reviderer deres organisering, særligt med henblik forberedelse til 

pædagogiske aktiviteter og i overgange mellem aktiviteterne. 

 

- At børnehuset sikrer at evaluering af læringsmål sker skriftligt og systematisk med 

afsæt i barnets/børnegruppens læringsmål. 

 

- At børnehuset fokuserer på åbne dialoger og er opmærksomme på børns udbytte af at 

være en god og bevidst sproglig rollemodel. 

 

- At familiens betydning, rolle og ansvar for børns udvikling er synliggjort i udviklings-

/handleplaner 



Pilehytten har taget alle anbefalinger til efterretning og arbejdet med udvikling af disse 

områder. 


