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Tilsynsvurdering  

 

Hagested Naturbørnehus fremstår på tilsynsbesøget som et børnehus med høj kvalitet i sin 

pædagogiske praksis og med børn i trivsel.  

 

PÅBUD 

- Ingen 

 

ANBEFALINGER 

Hagested Naturbørnehus anbefales udover at bevare den høje kvalitet af dagtilbuddet: 

 

- at styrke sin evalueringskultur ved brug af pædagogisk undersøgende dokumentation.  

- Inddrage børn i udformning af den pædagogiske dokumentation af deres oplevelse af det 

fysisk, psykiske og æstetiske børnemiljø. 1 

- at gennemgå læringsmiljøet på legepladsen mhp. at skabe overblik over, om alle børn er 

engageret i et udviklende læringsmiljø. 

- at udvikle sine indendørs legemiljøer i børnehavedelen 

 

Rapporten er udarbejdet d. 17. 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 to 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 

Hagested Naturbørnehus er præget af ro og fordybelse. Der foregår mange forskellige 

pædagogisk planlagte og spontant opståede aktiviteter. Personalet fordeler sig i børnehuset, 

og er nærværende og konstant engageret i samvær med børnene. Børnene er fordelt i små 

grupper og fremtræder alle steder trygge og fordybet i aktiviteter og/eller leg. Generelt 

opleves en børnegruppe der stortrives og hjælper hinanden ind i velfungerende 

børnefællesskaber. Børnene kender rutinerne og opfører sig hjemmevant.  

Det fysiske læringsmiljø er organiseret, så det inviterer og inspirerer til særlig legeaktiviteter 

på forskellige steder både indendørs og udendørs. Æstetikken er ikke i højsædet, og især 

børnehaven virker lidt fattig på legetøj, men til gengæld er der masser af legetøj udendørs, 

hvor børnene opholder sig det meste af dagen. 

Det er nemt for børnene at afkode, hvor de kan færdes og hvilke muligheder de forskellige 

områder af børnehuset og legepladsen rummer. Tydeligheden er også tilstede i børnehusets 

rutiner, hvor børnene forberedes på, hvad der skal ske og guides til selvhjulpenhed i alle 

hverdagens rutiner.  

Udover de pædagogfaglige kompetencer, der er i børnehuset, har personalegruppen også 

kompetencer indenfor sprog- og naturvejledning og ICDP. 

 

Arbejdet med realisering af styrket pædagogisk læreplan 

Lederen og de faglige fyrtårne samarbejder om at skabe refleksion i hele personalegruppen 

over kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø. Personalet i Hagested Naturbørnehus 



realiserer på mange områder allerede kravene i styrket pædagogisk læreplan. Børnehusets 

personale har en reflekterende praksis med fokus på deres rolle i at skabe et læringsmiljø, der 

passer til børnenes behov. Der har været særligt fokus på at arbejde med at skabe gode 

læringsmiljøer hen over hele dagen, i rutinesituationer og at skabe sammenhæng i overgange 

mellem forskellige typer aktiviteter.   

Der laves små justeringer på baggrund af hverdagsevalueringer af, hvad der giver mening for 

børnene. Børnehuset har en god refleksionskultur og en praksis, hvor personalet er trygge ved 

at give hinanden feed-back. Personalet evaluerer større projekter eller pædagogiske 

fokusområder, men arbejder p.t. på at finde en evalueringsmodel, der harmonerer med deres 

løbende arbejde med styrket pædagogisk læreplan.  

BØRNESYN, DANNELSE OG INDDRAGELSE AF BØRNS PERSPEKTIVER 

Børnesynet er respektfuldt og anerkendende med en høj grad af inddragelse af børnenes 

perspektiver i udformning af dagens aktiviteter. Fx har børnene indflydelse på, hvad de gerne 

vil lave af aktiviteter, og personalet lader sig i de planlagte aktiviteter inspirere af, hvad 

børnene er optaget af. Personalet har erfaret, at der opstår langt færre konflikter og mere 

engagement i rutinesituationer, når børnene får medbestemmelse. Fx er der i en 

rutinesituation, som når børnene skal spise frokost, meget fint fokus på at børnene guides til 

at være 100% selvhjulpne. Selv vuggestuebørnene deltager i rutinerne omkring måltidet og de 

vælger hvilken bog, der skal læses.  

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

Personalet har øje for alle børns læring og udvikling gennem systematisk brug af 

kompetencehjulet og opfølgende handleplaner. Personalet har en stor opmærksomhed på 

sammensætning af børnene i små grupper, der understøtter det enkelte barns udvikling. 

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

understøttes i at lykkes med det, de strækker sig for at lære sig. Børnehuset har fokus på at 

have det, de kalder ”nærværende voksne fremfor voksne i nærheden”. Det betyder, at der er 

stor opmærksomhed på at deltage i legen med børn samtidig med, at der er nærvær i 

relationerne. Der tales med børn om, hvad der skal ske, hvorfor og hvad det er, der foregår. 

Men børnene inddrages også i skabelsen af de fælles aktiviteter. Fx ved at komme med forslag 

til sanglege, man kan lave, når man skal øve sig i at hoppe med samlede ben. Derudover er 

der fokus på at respektere børnenes leg. Fx får ble-børnene lov til at vælge et stykke legetøj, 

som de må have med ud på puslebordet, så de kan forsætte deres leg, når de er færdige med 

at blive skiftet.  

FORÆLDRESAMARBEJDET OG LÆRINGSMILJØET 

Ved tilsynsdialogen var den inviterede forælder blevet forhindret i at deltage. Lederen 

fortæller, at forældrene, udover de almindelige dagligdags dialoger om børnene og deres 

trivsel, har været inviteret til at bidrage med det, de kunne i læringsmiljøet. Fx har en forælder 

været forbi og vise fisk frem, andre har fortalt om noget, de kunne bidrage med ift. de temaer, 

der var oppe i børnehuset. Børnehuset bidrager omvendt også med tips og råd til forældrene.  

SAMMENHÆNG MED SKOLEN 

Hagested Naturbørnehus samarbejder primært med Tuse skole og SFO om at skabe en god 

overgang fra børnehave til skole. Afstanden til skolen er en udfordring, men forældre hjælper 

til, sådan at børnene kan besøge skolen. Der er derudover indført en ny tradition, hvor de 

nystartede skolebørn kommer tilbage på tur i børnehaven. 



INDDRAGELSE AF LOKALSAMFUNDET 

Hagested Naturbørnehus tager på ture i lokalområdet og samarbejder med lokalrådet om 

fælles projekter, som fx at få lavet et shelter og en frugthave til børnene. Børnehuset benytter 

salen i ”Huset”, hvor de også inviteres til andre ting, fx juletræspyntning, og ved juletid 

benyttes kirken til sang og krybbespil.  

ANBEFALINGER 

Hagested Naturbørnehus er et dagtilbud, hvor ledelse og medarbejdere har en høj grad af 

refleksion over dagtilbuddets kvalitet og bestræber sig på konstant at udvikle denne i takt med 

børnegruppen. Som følge af tilsynet peges der på, at børnehuset kan styrke sin kvalitet 

yderligere ved at fokusere på følgende forhold: 

- STYRKELSE AF EVALUERINGSKULTUREN 

Hagested Naturbørnehus prøver at finde sine ben i arbejdet med evalueringsmetoder. I 

den sammenhæng anbefales det, at børnehuset har særligt fokus på systematisk 

indsamling af pædagogisk dokumentation, der muliggør at personalet får øje på det, 

der ikke naturligt fanger deres interesser (blinde pletter). Fx ved at inddrage forældre 

og børns perspektiver i udformningen af pædagogisk dokumentation.  

 

- INDDRAGELSE AF BØRNS PERSPEKTIVER I EVALUERING AF DET FYSISKE, PSYKISKE 

OG ÆSTETISKE BØRNEMILJØ I DAGTILBUDDET. 

Hagested Naturbørnehus rummer en høj grad af løbende inddragelse af børnene og 

deres perspektiver. Med dette som afsæt har børnehuset et rigtig godt grundlag for 

systematisk at inddrage alle børnene i nysgerrighedsskabende dokumentation og 

evalueringer af det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet.  

 

- OVERBLIK OVER LÆRINGSMILJØET PÅ LEGEPLADSEN 

Den ro, fordybelse og nærvær, der kendetegner Hagested Børnehus genfindes også på 

legepladsen. Børnene er optaget af at lege, men et enkelt barn, hvis bedsteven ikke er i 

børnehave den dag, flagrer lidt rundt og forsøger at komme ind i de andres leg uden at 

lykkes med dette. Der går forholdsvis lang tid, før en voksen opdager barnets forgæves 

anstrengelser. Derfor anbefales det, at der skabes en systematik, der sikrer, at der er 

overblik over, om alle børn lykkes med at deltage, hvis de har lyst.  

 

- UDVIKLING AF LEGEMILJØER INDENDØRS 

Indemiljøet, især i børnehavedelen, fremstår slidt og er ikke så rigt på legemiljøer som 

resten af børnehuset. Selvom børnehuset er et naturbørnehus, hvor børnene er ude det 

meste af dagen, er der stadig tidspunkter, hvor børn samles indenfor – fx i 

morgentimerne. Det anbefales derfor, at det fysiske og æstetiske læringsmiljø 

indendørs gennemgås med udviklingen af nye og flere legemiljøer for øje.  

 

OPFØLGNING PÅ SENESTE PÆDAGOGISKE TILSYN 

Ved seneste pædagogiske tilsyn (d. 30/10-2015) blev det anbefalet, at Hagested 

Naturbørnehus skulle have øget opmærksomhed på: 

- At uderummet inddrages yderligere som læringsrum i forbindelse med naturprofilen  



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

barnets/børnegruppens læringsmål  

- At familien inddrages i barnets læring via ugeplanerne, fx med læringstip til familien om det 

kommende tema for barnet  

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

en god og bevidst sproglig rollemodel  

- At skoleforberedelsen tilrettelægges i tæt samarbejde med skolen 

Børnehuset har taget alle anbefalinger til efterretning og lever ved dagens tilsyn op til 

intentionerne bag de givne anbefalinger. 

 


