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Tilsynsrapport Børnehuset Ahornvej 2021 
 

Dato for tilsyn: 09.06.2021 
Dato for opfølgende dialogmøde: 16.06. 2021 

Tilsynsførende: Pernille Mikkelsen Holm og Ulla Schødt 
 

 

 

Samlet overordnet konklusion 
Det kan på baggrund af observationer, data fra selvevaluering og dialogbaseret opfølgning, vurderes, at 
Børnehuset  Ahornvej er et velfungerende dagtilbud, der i høj grad lever op til både lovgivning og Halsnæs 
Kommunes egne retningslinjer, politiske målsætninger og politikker.  

I forhold til arbejdet med den ny styrkede læreplan har Børnehuset Ahornvej løftet i temaet 
kommunikation og sprog. Børnehuset Ahornvej er lykkedes godt med dette arbejde. Der arbejdes tydeligt 
med fx sproglig opmærksomhed, turtagning og udvidelse af ordforråd i dagens aktiviteter.  

Relationen mellem børn og voksne opleves god og tryg. Børnene har gennem dagen muligheder for 
medinddragelse og medbestemmelse. I forhold til læreplanen kan det være et udviklingspotentiale at 
tænke i ”læringsmiljøet hele dagen” og skabe yderligere sammenhæng mellem aktiviteter inde og ude.  

Tilsynet har ikke givet anledning til yderligere.  
Børnehuset Ahornvej udarbejder selv plan for opfølgning på dialogmødets opdagelser.  

Tilsynskonceptet for Halsnæs Kommune 
Halsnæs kommune har i 2021 udviklet et nyt pædagogisk tilsynskoncept. Det nye tilsynskoncept skal sikre, 
at der føres kontrol samtidig med, at tilsynet skal bidrage til udviklingen af den pædagogiske kvalitet i 
dagtilbuddene. 

Det pædagogiske tilsyn består af tre hovedfaser: 

 Forberedelse inden tilsyn  (FØR) 
 Tilsynet  (UNDER) 
 Opfølgning på tilsynet (EFTER) 
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Forberedelse inden tilsynet 
Inden tilsynet udfylder lederen, med inddragelse af de pædagogiske medarbejdere en skriftlig 
selvevaluering. Det udfyldte skema bruges som faktuelle data so men del af tilsynsopgaven.  

På baggrund af det udfyldte skema, afholdes et kort forbedrende møde mellem de tilsynsførende og 
lederen, hvor oplysningerne tales igennem og der aftales et særlig fokus der skal danne grundlag for 
tilsynet.  

 

Tilsynet 
Børn, Unge og Læring forventer, at der deltager to – tre pædagogiske konsulenter som tilsynsførende 
under hvert tilsyn. De tilsynsførende anvender observation ud fra det aftalte fokus, læringsmiljøet, 
relationskompetencer og hverdagsobservationer.  

De tilsynsførende observerer så vidt mulig i alle børnegrupper, dog kan det forekomme at ikke alle oplever 
samme omfang af tilsyn på stuen. De tilsynsførende deltager i aktiviteterne, hvis det er passende og er med 
på legepladsen. Et tilsyn varer typisk i alt ca. 8 timer. Tilsynsdagen afsluttes med 1 times møde mellem 
leder og de tilsynsførende, for at give en umiddelbar tilbagemelding og hvis der er personrelaterede 
observationer der skal handles på, oplyses dette kun lederen som er ansvarlig for opfølgningen.  

Øvrige handleanvisninger aftales med leder.  

Børnenes perspektiver indgår i den efterfølgende dialog. 

Efter observationerne afholdes en dialogsamtale, hvor leder, medarbejderrepræsentanter, 
forældrerepræsentanter, chefen for BUL og de tilsynsførende deltager. I samtalen redegøres der for 
observationer, og der er udarbejdet dialogkort baseret på konkrete observationer som gruppen reflekterer 
ind i.  

Opfølgning på tilsynet 
På baggrund af det skriftlige materiale, observationerne og dialogsamtalen udarbejder de tilsynsførende en 
tilsynsrapport, der sendes til leder. Tilsynsrapporten offentliggøres på hjemmesiden.  

I tilsynsrapporten vil de tilsynsførende beskrive det observerede læringsmiljø, relationskompetencerne, det 
faglig fokus og udviklingstiltag og eventuelt give vejledninger som ud fra det observerede vil kunne styrke 
den pædagogiske kvalitet.  

 

SELVEVALUERING 

Formalia 
Personalemøder afholdes 10 gange årligt – 3 timer pr. gang 
Bestyrelsesmøder 6 x årlig. Bestyrelsen inddrages i husets liv.  
Sprogpædagog og ressourcepædagog har et tæt samarbejde med alle stuer. 
MUS afholdes en gang årligt.   

Førstehjælpskursus til hele medarbejdergruppen ønskes. (kontakt evt. abfu.dk) 
 
Erfaringer fra Corona, som der skal holdes fast i: 

 God hygiejne har givet mindre sygefravær generelt. 
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 Mindre grupper – et godt greb ift. relationsdannelse. 
 Mindre legetøj – er overskueligt og lettere at rydde op.  

 

Den Styrkede Pædagogiske Læreplan 
Ahornvej har løftet i temaet Kommunikation og sprog. Det opleves, at der arbejdes mere fokuseret og med 
børneperspektivet for øje. Det er fortsat en udfordring med intensionen om ”læring hele dagen”. 
Evaluering er en fælles opmærksomhed.  

Der afholdes fyrtårnsmøder hver anden tirsdag. Der er 4 fyrtårne i huset inkl. leder. 

Personale 
 7 pædagoger + leder. 
 7 pædagogmedhjælpere. 
 1 medarbejder med anden faglighed. 

Udfordringer 
 AULA – der er brugt tid på både forældre og medarbejdere. Der skal udarbejdes hands-on 

vejledninger.  
 Der opleves ventetid i det tværfaglige samarbejde.  

 

TILSYNSBESØG 
Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske 
læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv 
(dagtilbudsloven §7) 

Observationer 
 Vi har iagttaget børn og voksne i god kontakt. 
 Vi har set, at der har været god tid til at gøre ting i børns tempo (spise, gøre klar til tur, gå på tur) 
 Vi har set velfordelte voksne, der er hvor børnene er. 
 Vi har set varieret legetøj – og læringsmiljøer i børnehøjde 
 Vi har set glade børn.  

 

DIALOGMØDET 
Der blev arbejdet med refleksionskort udarbejdet ud fra praksisbeskrivelser oplevet under tilsynet:  

 Legepladsen – det initierede læringsmiljø – leg gennem hele dagen. Sammenhæng mellem 
aktiviteter fra inde til ude.  

 Læringsparate børn – ”kvikke børn” – hvordan kendes de – og hvordan arbejder I med dem? 
 Tur-pædagogik; at følge i børnenes spor og stadig have en plan.  
 Organiseringen af måltider – hvilken kvalitet skal læringsmiljøet have? 
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 Tidlig indsats – hvordan kan hele huset lære af jeres puljepædagogs systematiske arbejde i 
vuggestuen? 

 Vild leg på legepladsen 
 Deltagelsesmuligheder for alle børn – hvordan ser deltagelse egentlig ud?  

 

Ovenstående refleksionscases blev der reflekteret over i fælles plenum under dialogmødet.    

 
 
 

SAMLET KONKLUSION 
Selvevalueringsskemaet har ikke givet anledning til umiddelbar handlingsanvisning.  

I Børnehuset Ahornvej er set glade børn og voksne, i god kontakt og engageret i gode aktiviteter gennem 
dagen, hvor børnene havde indflydelse. Dagen havde et fint flow. 

I forhold til deltagelsesmuligheder for alle børn, lagde tilsynet mærke til, at der er kvikke børn i børnehuset 
Ahornvej, som måske kræver en dedikeret opmærksomhed – og børn, som ikke af sig selv søger kontakt, 
men som skal hjælpes ind i fællesskabet. Her kan en fælles refleksion om ”fri leg” måske øge 
deltagelsesmulighederne for alle børn.  

På dialogmødet var alle deltagerne aktive i en pædagogisk refleksionssamtale med udgangspunkt i temaer 
fra besøget. 

Praksiseksemplerne på dialogkortene var genkendelige og dannede grundlag for overvejelser, og 
eksemplerne vil bl.a. blive brugt på de kommende personalemøder. Refleksionsniveaet var højt og 
villigheden til at drøfte tilsynets oplevelser var stor.  

 

 

 

 

 


