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Tilsynsrapport Børnehuset Skåninggårdsvej  2021 
 

Dato for tilsyn: Ebbedal d. 14.06. 2021, Elefanten og Troldehøjen d. 16.06.2021 
Dato for opfølgende dialogmøde: 28.06. 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 Skåninggårdsvej er et velfungerende dagtilbud, der på alle områder lever op til både lovgivning 
og Halsnæs Kommunes egne retningslinjer, politiske målsætninger og politikker.  

I forhold til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan er har Børnehuset Skåninggårdsvej ”løftet i  
læringsmiljøet”, så de pædagogiske læringsmiljøer er tydelige. Der arbejdes tydeligt med natur- og 
sciencepædagogik. De tre huse er forskellige og har hver deres potentialer i forhold til dette, men fokus 
skinner igennem i de aktiviteter, som tilsynet har deltaget i.  

Tilsynet har iagttaget en gruppe af børn, som har brug for en særlig sproglig opmærksomhed i Ebbedal. Der 
er rejst en opmærksomhed på; hvad er den bagvedliggende historik for børnene – og hvordan kan 
sprogarbejdet styrkes i Ebbedals særlige ude- og naturpædagogik? 

På dialogmødet deltog medarbejdere fra alle tre huse. Refleksionsniveauet var højt, ligesom også 
villigheden til at drøfte eksempler fra hinandens huse var det.  

Tilsynet har ikke givet anledning til yderligere.  
Børnehuset Skåninggårdsvej 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 

Der afholdes læreplansmøder hver 4. uge for hele personalegruppen.  Tidligere hed det personalemøde, 
men overskriften signalerer, hvor tyngden i indholdet er.  
Derudover stuemøder/afdelingsmøder hver 4. uge. Refleksionsmøde med ressourcepædagogen hver 6. 
uge. 

Sprogpædagogen laver sprogarbejde med børn i små grupper, laver sprogvurderinger og giver sparring, tips 
og tricks.  
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Ressourcepædagogen har ansvaret for handleplaner for børn med særlige behov i begge afdelinger.  

Bestyrelsen inddrages altid i ansættelser og principper samt igangværende tiltag. Coronaperioden har gjort 
samarbejdet på tværs af tre matrikler svært. Møderne har været afholdt på Teams. 
 
Der har været hygiejnetilsyn. I den forbindelse er procedure for rengøring af skiftemadrasser skærpet. Det 
er påtalt at katte og flagermus har adgang til liggehallen i Ebbedal.  

Børnehuset ønsker at afholde brandøvelser. 

 

Personale 
Pædagoger:  
Ebbedal: 6, Elefanten: 7, Troldehøjen: 5 

Medhjælpere: 
Ebbedal: 4 (heraf 1 Pau), Elefanten: 6 (heraf 2 PAU), Troldehøjen: 3 

Øvrige:  
Ebbedal: 2, Elefanten: 2, Troldehøjen: 1 

Personalet skal opdateres på førstehjælp. (kontakt evt. abfu.dk 

 

Den Styrkede Pædagogiske Læreplan 
Børnehuset Skåninggårdsvej har løftet i temaet læringsmiljøer.  

Der er arbejdet med tydeliggørelse af de forskellige læringsmiljøer med et særligt fokus på natur, udeliv, 
science og sanser. Ligeledes har de voksnes roller og fordeling været i fokus.  

Der er 5 faglige fyrtårne i børnehuset. Rollen og struktur for samarbejdet er ikke helt på plads endnu.  

Der er opmærksomhed på, at det er en kulturændring der er i gang, at det tager tid, og at alle skal med.  

Corona har givet positive erfaringer i forhold til at forældre ikke længere kommer helt ind på stuerne, fordi 
hente/bringe situationen har fået nye rammer. De små grupper ses som et vigtigt pædagogisk greb ift. 
trivsel og udvikling.  

Udfordringer 
Rekruttering har vist sig at være udfordrende.  
Samarbejdet med EFA opleves som en stor udfordring i hverdagen.  
Når børn skifter institution mangler vi principper eller en fast procedure? 
Vi savner overlevering fra sundhedsplejersker, familieafdeling e.l. ved start i dagtilbud.  
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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 

Vi har observeret tidspunkter på dagen, hvor der er mange voksne til meget få børn i vuggestuen i 
Elefanten.  

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

 Turpædagogik 
 Måltidskultur – hvilken kvalitet skal I have ud af måltidet som læringsrum? 
 Organisering i aldersopdelte grupper – hvad betyder det for børnenes læringshistorie i jeres hus?  
 De store børn i vuggestuen – er der tidspunkter, hvor de kan få meres ud af den stille tid? 
 Når man er mange voksne – hvordan tilpasses skemaet og opgaverne til børnenes behov? 
 Deltagelsesmuligheder for alle børn – især i det store åbne rum, som udelivet i Ebbedal er?  
 Legepladsen – det initierede læringsmiljø – leg gennem hele dagen. Sammenhæng mellem 

aktiviteter fra inde til ude.  

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

 

SAMLET KONKLUSION 
Selvevaluering 
Selvevalueringsskemaet har ikke givet anledning til umiddelbar handlingsanvisning.  

 

Tilsynet har i alle tre huse set børn og voksne i god kontakt. Velfordelte voksne, voksne på gulvet. Et 
læringsmiljø i øjenhøjde.  

Vi har set store medbestemmelsesmuligheder til børnene. Fine aktiviteter.  

Vi har set virkelig god tur-pædagogik: hvor børneperspektivet mødes af de voksnes plan og intension, hvor 
turen bliver et læringsrum for både naturfagligdannelse og relationsdannelse.  

Vi har set en børnegruppe med et godt sprog, tydelige aftryk af sprogprojekter og viden om sproglig 
udvikling i læringsmiljøet i Elefanten.  
I Ebbedal observerede vi en gruppe af børn med sproglige udfordringer og en relativ stor gruppe af børn, 
der fortsat brugte ble. 
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Konklusion 
Tilsynet er interesserede i at gå på opdagelse i den relativt store andel af børnene i Ebbedal, som har brug 
for sproglig opmærksomhed. Hvad er den bagvedliggende historik for børnene – og hvordan kan 
sprogarbejdet styrkes i Ebbedals særlige ude- og naturpædagogik? 

Børnehuset Skåninggårdsvej har et klart fokus på læringsmiljøet i børnehøjde. De forbedringer der er 
gennemført i det fysiske miljø har løftet institutionen markant.  

På dialogmødet deltog medarbejdere fra alle tre huse.  

De var aktive i en pædagogisk refleksionssamtale med udgangspunkt i temaer fra besøget, også i eksempler 
fra de andre huse.  

Praksiseksemplerne på dialogkortene var genkendelige og dannede grundlag for overvejelser, og 
eksemplerne vil blive brugt på de kommende personalemøder. 

På dialogmødet var deltagerne aktive i en pædagogisk refleksionssamtale med udgangspunkt i temaer fra 
besøget på de tre matrikler. Der er vurderet et forsigtigt refleskionsniveau der peger ind i evnen til at kigge 
på egen praksis. Praksiseksemplerne på dialogkortene var genkendelige og førte til umiddelbar faglig 
nysgerrighed ind i den pædagogiske praksis.  
Ledelsen anbefales at der arbejdes med refleksioner omkring konkrete indsatser i læringsmiljøet. 
 
 

 

 

 


