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Tilsynsrapport Hundested Børnehus 2021 
 

Dato for tilsyn: 23.08.2021 
Dato for opfølgende dialogmøde: 15.09.2021 

Tilsynsførende: Pernille Holm og Ulla Schødt 

 

Samlet overordnet konklusion: 
Det kan på baggrund af observationer, data fra selvevaluering og dialogbaseret opfølgning, vurderes, at 
Hundested Børnehus er et velfungerende dagtilbud, der i deres pædagogiske grundlag i høj grad lever op til 
både lovgivning og Halsnæs Kommunes egne retningslinjer, politiske målsætninger og politikker. 

 I forhold til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan har Hundested Børnehus haft særlig 
fokus på børnefællesskaber, det pædagogiske læringsmiljø og herunder social udvikling og leg.  
 

Tilsynet vurderer, at Hundested Børnehus er kommet langt med udviklingen af det pædagogiske 
læringsmiljø. Særligt fremhæves de udendørs læringsmiljøer og de muligheder de giver for leg og 
fællesskab, som særdeles vellykkede. Børn og voksne er i god kontakt, børnene virker trygge i deres 
aktiviteter, og de voksne er velfordelt i læringsmiljøerne. Både ledelse og medarbejdere fremstår 
velreflekterende og nysgerrige i forhold til deres egen praksis.  

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 
 Personalemøder: 11 årlige møde á 3 timer 
 MUS samtaler 1 x årlig  
 Sprogansvarlig pædagog og ressourcepædagog er ansat. 
 

DEN STYREKDE PÆDAGOGISKE LÆRPELAN 
 Hundested Børnehus har valgt at gå dybt og smalt med børnefællesskaber, det pædagogiske 

læringsmiljø og herunder social udvikling og leg.  
 Corona har betydet nye rammer for samarbejdet – men gode muligheder for at sætte spot på 

børnefællesskabet. 
 Corona har betydet, at organiseringen af de faglige fyrtårnes samarbejde har været vanskelig. Dette 

arbejde pågår stadig. 
 Hundested Børnehus vurderer, at arbejdet med den ny styrkede læreplan har givet et generelt løft til 

den pædagogiske praksis.  
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MEDARBEJDERE 
 24 uddannede pædagoger (incl. Spiren) + leder + 2 DPL.  
 8 pædagogmedhjælpere  
 3 PAU 
 5 midlertidigt ansatte (barselsvikarer) og 2 køkkenmedarbejdere. 

UDFORDRINGER 
 Der opleves problemer med rekruttering 
 Der er kun få medarbejdere med førstehjælpskursus 
 Rengøringen opleves ikke optimal  
 
 

TILSYNSBESØG 
OBSERVATIONER 
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) 

 Tilsynet oplevede over hele dagen børn og voksne i god kontakt. Der var omsorg, udfordring og 
anerkendelse til alle børn. Også til de børn, der har brug for en særlig støtte i det almene miljø.  

 I vuggestue og børnehave deltog tilsynet i relevante, veltilrettelagte pædagogiske aktiviteter i 
formiddagstimerne.  

 Frokost måltidet blev afviklet, så alle børn havde mulighed for at deltage. Fokus på selvhjulpenhed i 
spisesituationen kan skærpes. Måltidet som ramme for samtale kan udfoldes. 

 Tilsynet oplevede over hele dagen børn og voksne i god kontakt. Der var omsorg, udfordring og 
anerkendelse til alle børn. Også til de børn, der har brug for en særlig støtte i det almene miljø.  

 I vuggestue og børnehave deltog tilsynet i relevante, veltilrettelagte pædagogiske aktiviteter i 
formiddagstimerne.  

 Frokost måltidet blev afviklet, så alle børn havde mulighed for at deltage. Fokus på selvhjulpenhed i 
spisesituationen kan skærpes. Måltidet som ramme for samtale kan udfoldes. 

 Det udendørs læringsmiljø fremstår stærkt og synligt kodet. Udendørs stationer med legetøj giver 
anledning til fordybelse, samtale og leg med forskellig intensitet. Børnehavens voksne ses i fordybelse 
og leg med børn.  

 Storegruppens legeområde fremstod ved tilsynet som det mindst organiserede og mindst inspirerende 
legeområde.  

 Der kan være perioder i vuggestuens dagsrytme, hvor børn (og voksne) venter på ”næste træk”. Fx 
efter frokost for de børn, der ikke skal sove – eller i perioden mellem lur og eftermiddagsmad. 



4 
 

DIALOGMØDET  
Der blev arbejdet med refleksionskort udarbejdet ud fra praksisbeskrivelser oplevet under tilsynet:  
 Stor institution på 2 afdelinger. 
 Mellemrummene i vuggestuens dagsrytme 
 Storegruppen – en mangfoldig størrelse 
 Eftermiddagsmåltidet – I har forskellige praksis, hvad skal kvaliteten være hos jer? 
 Børnesyn og sprogbrug: Børn i vanskeligheder – eller børn med vanskeligheder? 
 Struktur i morgenstunden – hvad gør I, når I er voksne ”nok”? 
 

På dialogmødet talte medarbejderne med udgangspunkt i ovenstående fortællinger fra praksis. Der var god 
samtale og stor lyst til at bidrage til den fælles refleksion. Tilsynet anbefaler ledelsen at arbejde videre med 
case-metoden, for at styrke den gensidige refleksion over egen praksis – fx i forbindelse med kommende 
organisatoriske ændringer.  
Tilsynet anbefaler derudover en opmærksomhed på tankerne om storegruppepædagogik ift en styrket 
overgangspædagogik i samarbejdet med skolen.  

SAMLET KONKLUSION 

Selvevaluering 
Selvevalueringsskemaet har ikke givet anledning til handlingsanvisning 

Besøg 
 Tilsynet har set børn og voksne i god kontakt. Børnene virker trygge i dagens rammer og struktur.  
 De udendørs områder er indrettet med legezoner – og børn og voksne er set i fordybet samtale og 

fælles leg. 
 Storegruppens udeområde fremstår ukodet i forhold til de øvrige arealer.  
 

Dialogmøde 
 På dialogmødet var deltagerne aktive i en pædagogisk refleksionssamtale med udgangspunkt i temaer 

fra besøget. Ledelse og medarbejdere har et godt refleskionsniveau med stor villighed til at drøfte og 
kigge på egen praksis.  

 Det udendørs læringsmiljø fremstår stærkt og synligt kodet. Udendørs stationer med legetøj giver 
anledning til fordybelse, samtale og leg med forskellig intensitet. Børnehavens voksne ses i fordybelse 
og leg med børn.  

 Storegruppens legeområde fremstod ved tilsynet som det mindst organiserede og mindst inspirerende 
legeområde.  

 Der kan være perioder i vuggestuens dagsrytme, hvor børn (og voksne) venter på ”næste træk”. Fx 
efter frokost for de børn, der ikke skal sove – eller i perioden mellem lur og eftermiddagsmad. 

 Tilsynet oplevede en eksemplarisk hentesituation, hvor barnets dag og ”erobring” af den to-hjulede 
cykel blev delt med far og fejret. Et godt eksempel på hvor vigtigt det er at have blik for alle børns små 
sejre og dele dem med deres nære. 
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 Praksiseksemplerne på dialogkortene blev vurderet genkendelige og førte til umiddelbar idegenerering 
og faglig nysgerrighed ind i den pædagogiske praksis.  

 Der var villighed til at gå på opdagelse i egen og kollegaers praksis, ud fra beskrivende observationer, 
men også parathed til at revurdere praksis med udgangspunkt i husets struktur og organisering, 
fagligheden og læringsmiljøet. 

 
 

Anbefaling 
 Ledelsen anbefales at holde fokus på at organisering ikke skaber indhold af sig selv, samt at fastholde 

udviklingen af aktiviteter i storegruppen med fokus på alle børns deltagelsesmuligheder – og styrket 
samarbejde med skolen om skolestart.   

 

 


