
 

 

Aftalt tilsyn Asserbo 19.5.2022 

Efter aftale med Tina Gørløv gennemførtes et tilsyn som opfølgning på det ordinære tilsyn i sensommeren 
´21, hvor Asserbo Børnehus var uden fast leder.  

Tilsynet blev foretaget af Pernille Mikkelsen Holm, konsulent i BUL og Ulla Schødt, pædagogisk konsulent 
BUL.  

Tilsynet var til stede i institutionen i tidsrummet 8.30  - 15.00  

Tilsynsbesøget er gennemført torsdag den 19. maj. Dagen er kategoriseret som en helt normal dag.  

Fokus for tilsynet var, hvorvidt der blev arbejdet med udgangspunkt i børnegruppen, hvordan barn-
voksenrelationen tager sig ud, det pædagogiske i hverdagsrutinerne og sproget.  

Konsulenterne har overværet/deltaget i:  
Morgenstund og samling på begge børnehavestuer.  
Tur med græshopperne. 
Formiddagsaktiviteter inkl. dialogisk læsning (LæseLeg) med Brumbasserne. 
Formiddagsaktiviteter i vuggestuen.  
Frokostmåltid på begge vuggestuer. 
Legepladsen efter frokost.  

 

Vurdering 
Tilsynet vurderer at institutionen har arbejdet med organiseringen af børnegrupper og læringsmiljøet siden 
tilsynet i efteråret 21. Det ses tydeligt at der er opnået en større harmoni i den daglige praksis, hvor 
børneperspektivet synliggøres i den strukturelle organisering.  

De voksne gør aktivt brug af hinanden, og der er observeret en gensidig afstemning af handlinger omkring 
børnene.  

Tilsynet vurderer at Børnehuset Asserbo er i god udvikling, at det er et børnehus hvor børnene trives og det 
ligeledes er et børnehus hvor der arbejdes efter fokuserede områder fra Den Styrkede Pædagogiske 
Læreplan. 

Der er anbefalinger til handling sidst i rapporten.  

  

Tilsynet 
Tilsynet lægger mærke til at institutionen fremstår ryddelig både indenfor og udenfor. Der er ryddet op på 
stuerne ift. vægge og legetøj. Der er ens kurve på alle hylder med tydelig skiltning af, hvilket legetøj, der 
hører til hvor.  

Der hænger ikke følsomt materiale om børn fremme på stuerne.  

Kontoret er flyttet, personalestuen genetableret og der er lavet puderum i midten af huset.  

Det fungerer godt, at de 3 børnehavegrupper er samlet til 2 grupper, hvilket betyder at børnegrupperne nu 
alle har en fast base på en stue. 



 

Dagen har været kendetegnet af et ”roligt og børnevenligt” lydmiljø. Ingen dominerende gråd, råb og skrigen 
og en god tone mellem de voksne og mellem børn og voksne.  

Tilsynet observerede, at der blev spist morgenmad direkte på bordene udendørs ved Græshopperne. Det 
må anses som værende problematisk – ikke mindst i en periode, hvor der er problemer med afføring i 
buskene. Inden måltider skal bordene tørres af – og mad bør serveres på serviet eller tallerken. Børn, der 
har leget på legepladsen, bør i denne periode vaske hænder inden spisning.  

Tilsynet har observeret enkelt-børn, som der bør iværksættes handleplan på.  
Det handler om sprogindsats i vuggestuen, hvor ppr skal  kontaktes dels for sparring til personalet, dels for  

Kontaktmødet kan være ramme for drøftelser om hvordan børnenes behov imødekommes i læringsmiljøet.  

Tilsynet har observeret en gruppe af kvikke børn, hvor anbefalingen er at have fokus på, at de udfordres 
tilpas i børnehavens læringsmiljø. Ikke med skole-aktiviteter/kopiark mv, men fx gennem rolleleg, 
konstruktionsleg, kreative forløb, kapitelbøger mv, så deres overskud og hurtige hjerner giver konstruktivt 
samspil i gruppen.  

Gennem hele dagen oplevede tilsynet en generel rolig stemning i hele huset, de voksne var nærværende og 
i god kontakt med børnene. Der var kun ganske få konflikter børnene imellem.  

Der serveres udelukkende hjemmelavet mad (inkl. brød) af god kvalitet. Børnene spiste med god appetit og 
nysgerrighed, og måltiderne blev afviklet ud fra børnenes behov.  

Efter frokosten skal der fokus på læringsmiljøet – der er kun få voksne til rådighed for børnene (der er mange 
voksne til sted i institutionen) og få tilbud til børnene, hvilket betdyer, at de i stor udstrækning skal organisere 
sig selv.  

 

Anbefalinger 
Der skal arbejdes videre med det aktive læringsmiljø gennem hele dagen – hvilket især kræver et målrettet 
fokus på udemiljøet.  

Til overvejelse – hvorledes kan der skabes kodede legezoner – hvordan sikres der flow i disse (nye 
aktiviteter i et aftalt flow)?  

Hvorledes kan det pædagogiske personale sikre, at alle børn kan engagere sig i og få erfaringer gennem 
leg?  

Hvordan kan man med fordel udfordre de kvikke børn? 

Brug evt. EVA´s inspirationshæfte: Kort om: LEG. Eller : https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/leg-boern 

Ledelsen kan med fordel sammen med personalet vurdere på om personalets pauseaktivitet, kan 
tilrettelægges på en anden måde, således at pauserne afholdes i en anden opdeling – hvilket kan give flere 
voksne blandt børnene. 


