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Tilsynsrapport Børnehuset Melby 2021 
 

Dato for tilsyn: 20.05.2021 
Dato for opfølgende dialogmøde: 31.05. 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 Melby er et velfungerende dagtilbud, der i høj grad i deres pædagogiske grundlag lever op til 
både lovgivning og Halsnæs Kommunes egne retningslinjer, politiske målsætninger og politikker.    

I forhold til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan er Børnehuset Melby lykkedes godt med at 
integrere legen som fokusområde og er i gang med processen om at få ”ude og inde sammenhæng” i det 
initierede legemiljø og få det omsat til praksis. Børnehuset har som første del af arbejdet fokuseret på leg 
og legens betydning for børnefællesskabet.  

 

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) 

 
 

Forberedelse inden tilsynet 
Inden tilsynet udfylder lederen, med inddragelse af de pædagogiske medarbejdere en skriftlig 
selvevaluering. Det udfyldte skema bruges som faktuelle data som en 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.  
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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 

 Årlig MUS samtaler – skiftende mellem MUS og GRUS 
 10 årlige personalemøder af 3 timer – oftest tematiserede med pædagogisk indhold. Alle læser bog 

om legen og dens betydning som en del af Læreplanens fokus.  
 Bestyrelsesmøder afholdes ca. 6 x årlig. Dagsorden udarbejdes i fællesskab af leder og 

bestyrelsesformand.  
 Sprogansvarlig: fokus på tidlig opsporing 
  
 Ressourcepædagog: tidlig opsporing, indstillinger, sparring, handleplaner 

Den Styrkede Pædagogiske Læreplan 

 Børnehuset har valgt sit første fokus på legen – legens betydning. Følge barnets spor. Praksisnær 
tilgang.  

 Institutionen arbejder både teoretisk, reflekterende og praksisnær med tematiseringen. 
 De pædagogiske fyrtårne mødes oftest ugentlig, igangsætter aktionslæringsforløb og holder 

handlinger op mod mål. 
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Personale 
 7uddannede pædagoger + leder 
 4 pædagogmedhjælpere og 4 pædagogiske assistenter  

Udfordringer 
 Ressourceforbruget er stort ved kontaktmøder og udfordrende med påkrævet 

tilstedeværelse af leder ved alle møder.  

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 
 Under tilsynet blev der oplevet trygge børn og i god relation til deres voksne, hvilket er 

betydningsfuldt for barnets udvikling og evne til tilknytning.  
 Huset var præget af en rolig stemning og af at der var god tid til de igangværende aktiviteter. 
 Måltiderne blev afviklet med god tid så børnene kunne vælge og spise i en rar atmosfære af ro og 

snak om maden og andre emner.  
 Tilsynet observerede en overrepræsentation af børn der er sprogligt udfordrede. Gældende for alle 

aldersgrupper.  
 Det fysiske læringsmiljø på legepladsen er under udvikling, der er tydelig anvisning på hvad der kan 

ske hvor og den anerkendende tilgang er tydelig, bl.a. formuleret således: ”vi omdirigerer en 
aktivitet til et passende sted. Vi giver altid alternativer.” 

 Der arbejdes med deltagelsesmulighed for alle børn, og her vurderer tilsynet at der med fordel kan 
udvikles på dette særlig i udemiljøet.  

 En praktisk medhjælper fra køkkenet ryddede af på stuen efter frokost, tørrede borde og fejede 
gulv mm. Dette gav ro til at der var nærvær fra de voksne da børnene skulle på legepladsen efter 
frokosten.   

 

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

 Børnefællesskaber – børns deltagelsesmuligheder 
 Vuggestuen - udeaktiviteter 
 Pædagogisk organisering og deltagelsesmuligheder 
 Børn med sproglige udfordringer 
 Legpladsen – læringsmiljø og de voksnes roller 
 Initierede legemiljøer på legepladsen – som pædagogisk kvalitet 
 Brug af sut og bamse 
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Ovenstående refleksionscases blev der reflekteret over i fælles plenum under dialogmødet.  
Ledelsen vil arbejde videre med at gå opdagelse i hvorfor der er konstateret en overrepræsentation af 
sprogligt udfordrede børn.  
Personalet blev optaget af at der skulle arbejdes målrette med det initierede læringsmiljø ude.  

 

SAMLET KONKLUSION 
Selvevalueringsskemaet har ikke givet anledning til handlingsanvisning. 

Tilsynet har mødt voksne i god kontakt med børn. Voksne i Børnehuset Melby er i god relation med 
børnene, og tydelig anerkendende handleanvisende. Børnene opleves som trygge børn.  

Tilsynet har konstateret en del børn med sproglige udfordringer. 

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

Praksiseksemplerne på dialogkortene var genkendelige og der blev genereret flere ideer til handling på 
mødet.  

 

Anbefalinger 
Der skal arbejdes med en struktur for sprogstimulering, herunder turtagning i det sproglige nærvær. 

Der kan med fordel arbejdes med læringsmiljøet gennem hele dagen og hvilken betydning det har for 
det initierede læringsmiljø på legepladsen 

 

 

 

 

 

 

 


