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Tilsynsvurdering  

 

Børnehuset Elverbo fremstår på tilsynsbesøget som et dagtilbud med kvalitet i sin 

pædagogiske praksis og med børn i trivsel. 

 

PÅBUD 

- Ingen 

 

ANBEFALINGER 

Børnehuset Elverbo anbefales udover at bevare kvaliteten i dagtilbuddet: 

 

- At styrke evalueringskulturen, og herunder arbejdet med at skabe tvær-kollegialt ansvar 

for læringsmiljøets kvalitet. 

- 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 især i overgangssituationer i vuggestuen 

oplever at bliver set og talt med. 

- At styrke læringsmiljøet i eftermiddagstimerne på legepladsen, så der sikres et godt 

læringsmiljø gennem hele dagen.  

 

Rapporten er udarbejdet d. 4. 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. 

mailto:persc@holb.dk


 

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 Elverbo rummer mulighed for, at børn kan deltage i planlagte aktiviteter eller lege 

selv. Generelt opleves en børnegruppe, der trives, og som også har små-konflikter, som de 

løser i de små fællesskaber, de danner rundt omkring i dagtilbuddet. Børnene fremtræder 

trygge og er langt det meste af tiden fordybet i aktiviteter og/eller leg, hvor de voksne enten 

er med eller er lige i nærheden. 

Arbejdet med realisering af styrket pædagogisk læreplan 

I Børnehuset Elverbo er der en struktur for arbejdet med at realisere styrket pædagogisk 

læreplan (SPL) hvor de faglige fyrtårne (der har være på kursus i SPL) hver måned underviser 

deres kolleger i det pædagogiske grundlag i SPL. Fyrtårne har desuden udarbejdet materialer, 

der understøtter de enkelte medarbejderes refleksion over egen praksis. Fyrtårnene 

samarbejder med faglige fyrtårne i Børnehuset Pilehytten.  

BØRNESYN, DANNELSE OG INDDRAGELSE AF BØRNS PERSPEKTIVER 

Personalet i børnehuset Elverbo giver børn plads til at udfolde sig og inddrager børnenes 

perspektiver i form af ønsker til aktiviteter i deres dagtilbudsliv. Der er fokus på, at børnene 

har det godt og udvikler sig alderssvarende (bl.a. gennem brug af kompetencehjulet). Der 

bliver løbende lavet tilpasninger af læringsmiljøet på baggrund af personalets vurderinger af, 

hvad børnene trives med, men der er endnu ikke arbejdet mere systematisk med inddragelse 

af børns perspektiver på deres læringsmiljø. Børnene mødes venligt og med øje for børnenes 

gode intentioner i det, de gør. Samtidig kan de også opleve at blive mødt med regler, der ikke 

står til diskussion på trods af børns gentagne protester. Fx er der i vuggestuen en 

medarbejder, der insisterer på, at et barn, der har spist pålægget på sin rugbrødsmad, også 



spiser sit rugbrød, inden barnet får mere mad. Det udløser en konflikt, hvor den voksne 

gennem små ti minutter rummer barnets højlydte protest, og anerkender at barnet er 

utilfreds, men den voksne fastholder sin beslutning. Ved nabobordet er reglerne anderledes. 

Her får et barn flere gange nyt pålæg på sit brød. Der er dermed stor forskel på, hvordan den 

enkelte voksne skaber børnenes læringsmiljø, og der er blandt personalet kotume for, at man 

styrer sit eget bord. Det anbefales, at personalet reflekterer over disse forskelligheder i 

læringsmiljøet og i højere grad inddrager hinanden og børnene i at finde løsninger på, hvordan 

læringsmiljøet kan udformes mere hensigtsmæssigt, så der kommer mere ro og flere gode 

rutiner omkring måltidet.  

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

Der lægges stor vægt på legen som et bærende element i børnenes hverdag. Om formiddagen 

er der planlagte aktiviteter, men der er også mulighed for at børnene kan lege selv. Børnene 

fordeler sig i små børnefællesskaber, hvor de nu har lyst til at være. Personalet indgår generelt 

i dialoger med børnene, men i overgangen mellem aktivitet og frokostmåltidet observeres der 

børn i vuggestuen, der hverken bliver talt med eller inddraget i mere end 20 min og som 

trisser rundt for sig selv og hiver legetøj ned af hylderne. Dette giver anledning til at anbefale, 

at personalet skærper opmærksomheden på, at alle børn også i vuggestuen løbende oplever at 

blive set og talt med og om nødvendigt får hjælp til at finde ind i børnefællesskabet. 

På legepladsen kan børnene lege frit, hvilket mange børn er optaget af. Der er lidt flere 

konflikter end om formiddagen, og der er børn, der aldrig rigtig bliver fordybet i en leg. Dette 

kan hænge sammen med, at der kun er en enkelt voksen tilstede, som engagerer sig i leg med 

en gruppe børn, men i sagens natur har svært ved samtidig at have øje på alle andre børn 

også. Børnene er gode til at hente hjælp og får den også, men observationen giver anledning 

til at anbefale, at Børnehuset Elverbo sætter fokus på organisering af læringsmiljøet på 

legepladsen. 

FORÆLDRESAMARBEJDET OG LÆRINGSMILJØET 

Børnehuset Elverbo oplever at have en god kontakt og dialog med forældrene. Forældrerådet 

bidrager til sociale arrangementet, men kommer også med forslag til aktiviteter eller forhold, 

som de oplever, at personalet bør have mere fokus på. Fx er det på opfordring fra forældre 

blevet arbejdet med at lære børnene at tale pænt, og under tilsynsdialogen foreslår den 

deltagende forælder, at der er mere information tilgængelig om, hvad børnene i Børnehuset 

Elverbo er optaget af henover dagen.  

SAMMENHÆNG MED SKOLEN 

Børnehuset Elverbo har et tæt samarbejde med den lokale skole, hvor børn fra byens to 

kommunale dagtilbud samles i lokaler på skolen, og hvor de i samarbejde med SFO’en og 

skolen forberedes på den kommende skolegang. 

INDDRAGELSE AF LOKALSAMFUNDET 

Bøernehuset Elverbo 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. 

ANBEFALINGER 

Børnehuset Elverbo er et dagtilbud, hvor ledelsen understøtter, at medarbejdere reflekterer 

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



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

ved at fokusere på følgende forhold:  

- ETABLERING AF EN EVALUERINGSKULTUR  

Ledelsen i Børnehuset Elverbo arbejder med at understøtte udvikling af en 

refleksionskultur i personalegruppen. I forlængelse af dette anbefales børnehuset også 

at udvikle den kollegiale feed-backkultur, så kvaliteten af pædagogikken på en stue 

bliver et fælles ansvar, hvor man også i hverdagspraksis hjælper hinanden til at skabe 

gode læringsmiljøer. 

 

- SYSTEMATISK INDDRAGELSE AF BØRNEPERSPEKTIVER MED FOKUS PÅ FYSISK, 

PSYKISK OG ÆSTETISK BØRNEMILJØ 

Der arbejdes pt ikke systematisk med inddragelse af børns perspektiver på 

læringsmiljøet i Børnehuset Elverbo, men ved at inddrage børnene i udarbejdelsen af 

den pædagogiske dokumentation, kan personalet få øje på det, der ikke naturligt 

fanger personales interesser (blinde pletter).  

 

- SKÆRPET OPMÆRKSOMHED PÅ AT ALLE BØRN OPLEVER AT BLIVER SET, TALT MED OG 

ENGAGERET I BØRNEFÆLLESSKABET I OVERGANGE OMKRING MÅLTIDET 

Læringsmiljøet i Børnehuset Elverbo er generelt præget af opmærksomhed på børnene. 

Under tilsynet er der imidlertid enkelte børn, der ikke får den nødvendige 

opmærksomhed. Derfor anbefales Børnehuset Elverbo at etablere en systematik, der 

sikrer, at alle børn løbende oplever at blive set, talt med og at høre til i et 

børnefællesskab. 

 

- GENNEMGANG AF LÆRINGSMILJØET I EFTERMIDDAGSTIMERNE PÅ LEGEPLADSEN 

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. 28/10-2015) blev det anbefalet, at Børnehuset Elverbo 

skulle have øget opmærksomhed på: 

- At arbejde systematisk med at udvikle en undersøgende tilgang til børns handlinger og 

reaktioner 

Der er arbejdet med dette bl.a. gennem samspilstemaer i ICDP, og personalets bestræbelser 

på at møde børnene nysgerrigt og anerkendende. Det er tydeligt, at Elverbo har arbejdet med 

denne anbefaling, men jf. anbefalingerne som følge af indeværende tilsyn, er der fortsat behov 

for at have fokus på relationerne i læringsmiljøet. 

- At læringsmålene i den pædagogiske læreplan omsættes til pædagogiske aktiviteter og er 

synlige for såvel forældre som fagpersonale på fx månedsplanerne. 

Der er arbejdet med dette og læringsmål fremgår nu af månedsplaner.  

- At evaluering sker systematisk og centreres om barnets/børnegruppens læringsudbytte: 

Der har været øget fokus på børnenes læringsudbytte, og der evalueres systematisk på 

børnenes udvikling. 



- At samarbejdet med Børnekonsulentcenteret systematiseres og sker løbende: 

Der er etableret et godt samarbejde med Børneindsatsens (tidligere ’Børnekonsulentcenter’) 

medarbejdere. 

 

- At familiens betydning, rolle og ansvar beskrives som en fast del af udviklings/handleplaner 

Indsatser aftales i fællesskab med forældre, og der udarbejdes om nødvendigt konkrete 

handleplaner omkring dette.  

 

 

 

 

 

 


