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Tilsynsrapport Frederiksværk Børnehus  2021 
 

Dato for tilsyn: 27.08. 2021 
Dato for opfølgende dialogmøde: 03.09. 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 
Frederiksværk Børnehus er 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 arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan er Frederiksværk Børnehus lykkedes godt med at 
arbejde målrettet med læring gennem dagen, således at læringsmiljøet ud som inde er under udvikling til 
en praksis der arbejdes med hele dagen. Børnehuset har som første del af arbejdet i dybden med Barnesyn, 
kommunikation og sprog. Det overordnede fokus er LEG, hvilket betyder en anerkendelse af at legen har 
værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af børnenes hverdag.  

 

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: 11 årlige møde 

a´3 timer, skiftende mellem fælles møder, klyngemøder, afdelingsmøder og stuemøder.  
 MUS samtaler 1 x årlig  
 Sprogarbejdet ledes gennem metode Læseleg – alle medarbejdere oplæres i metoden. Læseleg er en af 

metoderne i arbejdet med fremme af børnenes sprogudvikling 
 Kun få medarbejdere har opdateret førstehjælpskursus  

 

Personale 
23 uddannede pædagoger + leder 
5 pædagogmedhjælpere  
13 pædagogiske assistenter 
Anden faglig baggrund: 1 fysioterapeut og 1 ergoterapeut 
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Den Styrkede Pædagogiske Læreplan 
Institutionen har valgt at sætte sit første fokus på barnesyn, kommunikation og sprog, med et overordnede 
fokus på legen. Dette betyder en anerkendelse af at legen har værdi i sig selv og skal være en 
gennemgående del af børnenes hverdag.  

 Institutionen angiver at de er godt på vej og øver sig i den systematiske evaluering. Opsamling på 
evalueringerne på stuemøder. 

 De pædagogiske fyrtårne faciliteter processer med udgangspunkt i tema fra den pædagogiske læreplan. 
Arbejder med organisering af positionering af de voksne ift. børnene og betydningen heraf.  

 

Udfordringer 
 Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan udfordres af den procesorienterede tilgang, hvilket 

kan gøre det vanskeligt med det fulde overblik.  
 Udfordring at få sat de pædagogiske fyrtårne i spil og at få en hverdag hvor alle skal opleve sig som 

fyrtårne (og ikke kun de uddannede).  
 Rekruttering: der blevet færre ansøgere men endnu ikke oplevet som problematisk.  
 Lange sagsgange i samarbejdet med PPR. Ønske om førsagssparring/bistand. 
 Især i sager vedr. børn med talevanskeligheder i vuggestuen, kunne ønskes førsagssparring/bistand.  
 

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 børn der er trygge og i god relation til de voksne. Dette er af afgørende 

betydning barnets udvikling og evne til tilknytning. 
 Stemningen i huset var rolig, og børnene opholdt sig primært på stuerne og ude på legepladsen. 
 Tilsynet fandt sted på en fredag, hvilket er ugedagen hvor der ikke er planlagt strukturerede aktiviteter 

– men en mere ”loos dag”.  
 Børnegruppen giver hurtig det indtryk, at der er en relativ stor gruppe børn der er på kanten af social 

udfordring, og så kalder på struktur, guidning og tæt voksenkontakt. 
 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. Dette var gældende både i vuggestue og børnehave.  
 Tilsynet var ikke fysisk til stede i behandlingsgruppen.  
 Der var god kommunikation med børnene, dog blev der konstateret en del børn med forskellige 

udfordringer i sproget. Særlig børn med udtalevanskeligheder var ”dominerende”.  
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 Det blev observeret at mange vuggestuebørn sov i løbet af formiddagen, og i fællesrummet var der 
mange barnevogne, som dominerede muligheden for indretning af spændende pædagogiske 
legemiljøer.  

 Legepladsen er stor og opdelt i aktivitetszoner på hver sin side af huset. Tilsynet så ikke at udemiljøets 
potentialer blev sat i spil og brugt. Der var mange voksne ude, men dette bevirkede ikke aktivering af 
områderne.  

 I udeværkstedet var der aktiviteter, som lignede det der foregik inde i huset (perler, maling, papirklip). 
En overvejelse kunne være, at tænke i andre aktiviteter, og tænke i ”drengeaktiviteter” og aktiviteter 
der udfordrer – boldspil, save/ hamre, bygge, klatre, balancebane (jorden er giftig, der er en kordille i 
floden ….), konstruktionslege…………………  

 Den fysiske opdeling af legepladsen må føre til en overvejelse om, hvordan børnene får lige adgang til 
alle zoner (cykler på den ene side, værksted, bakke, balance mm. på den anden side)  

 Deltagelsesmuligheder for alle børn, som en del af Den Styrkede Pædagogiske Læreplan, blev i 
mødekommet ved at visse børn blev hjulpet mere end andre.  

 

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

 Deltagelsesmuligheder for alle børn 
 Når fredag adskiller sig fra de øvrige dage 
 Samling i vuggestuen 
 Legepladsen – udendørs pædagogik og det initierede læringsmiljø 
 At aktivere læringsmiljøer 
 At have en storegruppe  
 Børnegruppen 

Ovenstående refleksionscases, med udgangspunkt i tilsynets observationer, blev der reflekteret over i 
fælles plenum under dialogmødet.  
Det er tydeligt at der er arbejdet med skift af fokus fra barnet til læringsmiljøet.  
 

Selvevaluering 
Selvevalueringsskemaet har ikke givet anledning til handlingsanvisning 

 

Samlet konklusion 
 Tilsynet har mødt voksne i god kontakt med børn. Voksne i Frederiksværk Børnehus er i god relation 

med børnene. Børnegruppen opleves som en gruppe med mange varierende behov, som der arbejdes 
med i det pædagogiske miljø – hvor aktiviteterne tilpasses ”dagens udfordringer”.   

 Tilsynet har lagt mærke til at læringsmiljøet i fællesområdet ved vuggestuen med fordel kan testes på 
med ”knæ-blikket”. Hvordan ser der ud i børnehøjde? (f.eks. placering af barnevogne)  
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 På dialogmødet var deltagerne aktive i en pædagogisk refleksionssamtale med udgangspunkt i temaer 
fra besøget. Der er vurderet et højt refleskionsniveauet der peger ind i evnen til at kigge på egen 
praksis. Praksiseksemplerne på dialogkortene var genkendelige og førte til umiddelbar idegenerering og 
faglig nysgerrighed ind i den pædagogiske praksis. Ledelsen anbefales at der arbejdes med konkrete 
indsatser i læringsmiljøet, således at organisering og det fysiske miljøs muligheder øger 
deltagelsesmulighederne for alle børn. 

 Der var stor villighed til at gå på opdagelse i egen og kollegaers praksis, ud fra beskrivende 
observationer, men også villigheden til at revurdere praksis med udgangspunkt i børneperspektivet, 
fagligheden og læringsmiljøet.  

 

 

 

 

 


