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Tilsynsrapport Børnehuset Skovfogedlodden 2021 
 

Dato for tilsyn: 10.05.2021 
Dato for opfølgende dialogmøde: 18.05. 2021 

Tilsynsførende: Ania Torpsgaard Larsen og Ulla Schødt 
 

 

Samlet overordnet konklusion 
Det kan på baggrund af observationer, data fra selvevaluering og dialogbaseret opfølgning, vurderes, at 
Børnehuset Skovfogedlodden er et velfungerende dagtilbud, der 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 Skovfogedlodden godt på vej i 
udarbejdelsen af det pædagogiske grundlag og få det omsat til praksis. Børnehuset har som første del af 
arbejdet fokuseret på læringsmiljøerne.  

 

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 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.  
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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 
Organiseringen omkring afholdelse af møder for forældrebestyrelse, personalemøder er rammesat i et 
passende niveau. 
Der afholdes årlige MUS samtaler 
Sprogvurderinger organiseret efter plan 

  

Den Styrkede Pædagogiske Læreplan 
Institutionen har valgt at sætte sit første fokus på de pædagogiske læringsmiljøer.  
Institutionen angiver at de er kommet ”lidt sent i gang”, og at arbejdet derfor ikke er så langt som 
forventet.  
Regelmæssige møder for de pædagogiske fyrtårne  
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Personale  
7 uddannede pædagoger + leder + puljepædagog 

6 pædagogmedhjælpere  

 

Udfordringer 
Gennem et stykke tid manglende psykologbetjening.  
Savner synlighed fra forvaltningen.  
Rekruttering. 
Rengøring 

 

 

TILSYNET 
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, der tydeligt gjorde brug af sine voksne. Der var rolig 

stemning i alle grupper.  
 Der blev konstateret mange voksne og ikke så mange børn, og dette har medført en undren over at 

dette potentiale ikke blev udnyttet til mindre målrettede aktiviteter.  
 Legepladsen er helt fantastisk med gamle træer, mulighed for opdeling og forskellige zoner til 

forskellige aktiviteter. De voksne fordeler sig fint, men der blev ikke igangsat vokseninitierede 
aktiviteter – ud over en enkelt leg.  

 Måltiderne tilsynet var vidne til, fik den tid der skulle bruges for at børnene kunne vælge mad og 
spise den i et hyggeligt miljø.  

 Det fysiske læringsmiljø var der tydeligvis arbejdet med. Huset fremstår pæn og rydelig. Bærer 
stadig præg af manglende legetøj på hylderne som en konsekvens af corona.  

 Såprojekt i en børnehavegruppe blev til en aktivitet der ikke læringsmæssig blev foldet ud, og der 
var ingen sammenhæng til aktiviteten i andre elementer af dagen. Der manglede forklaringer 
undervejs og sammenhæng mellem ude og inde.  

 Børn og voksne oplevedes i relation til hinanden hvilket har en afgørende betydning barnets 
udvikling og evne til tilknytning. 

 Deltagelsesmulighed og medbestemmelse skal sikres for alle børn, og det kommer til udtryk på 
forskellig vis – bl.a. under måltiderne, valg af spil og om man have jakke på eller ikke.  

 Børns sprog er i særlig fokus, idet den sproglige udvikling spænder over stor variation. I 
institutionen er der en del tosprogede børn, og når de skal sikres en betydningsfuld hverdag skal de 
hver dag modtage sprogstimulering som en forudsætning for deltagelse og social udvikling.  
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DIALOGMØDET 
Der blev arbejdet med refleksionskort udarbejdet ud fra praksisbeskrivelser oplevet under tilsynet:  

 Morgen i børnehaven – udnyttelse af personaleressourcer  
 Så- og spire projekt – udfolde læringspotentialet 
 Legepladsaktiviteter – læring hele dagen 
 Aktiviteter på legepladsen – det initierede lærings- og legemiljø 
 Frokost i vuggestuen – rolig og mulighed for øve selvhjulpenhed og medbestemmelse.  
 Praksis i vuggestuen – afvikling af praksis og aktivering af børn  
 Eftermiddagscafe – Skaber det en ubalance i behovsstyring for barnet  

Ovenstående refleksionscases blev der reflekteret over i fælles plenum under dialogmødet. Ledelsen vil 
arbejde videre med den pædagogiske refleksion omkring observationerne i den samlede personalegruppe.  

 

Samlet konklusion  
Selvevaluering  
Selvevalueringsskemaet har ikke givet anledning til handlingsanvisning. 

 

 Tilsynet har mødt voksne i god kontakt med børn. Voksne i Børnehuset Skovfogedlodden er i god 
samtale og relation med børnene. Børnene opleves som trygge børn.  

 Tilsynet har lagt mærke til at læringsmiljøet i vuggestuen med fordel kan testes på med ”knæ-
blikket”. Hvordan ser der ud i børnehøjde? 

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

 Der kan arbejdes videre med børns mulighed for selv at være aktiv og skabe mening i en aktivitet. 
Det er en vigtig erfaring børnene tager med sig og som bidrager til barnets dannelse. 

 På dialogmødet var deltagerne aktive i en pædagogisk refleksionssamtale med udgangspunkt i 
temaer fra besøget. Praksiseksemplerne på dialogkortene var genkendelige og dannede grundlag 
for en dialog som vil blive taget videre med i den samlede personalegruppe. 

 

 

 

 


