
 

 

Afrapportering af tilsyn 
Dagtilbud: Fejø børnehus 

Dato: 18.12.2020 

Kommunalbestyrelsen skal, ifølge dagtilbudslovens §5, føre tilsyn med indholdet af kommunes dagtilbud og den måde, hvorpå opgaverne 
udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 3, og rammer og eventuelle prioriterede indsatser fastsat efter § 3 a 
efterleves.  
Formålet med det pædagogiske tilsyn er, som beskrevet i Tilsynskonceptet, dagtilbud (marts 2020), både at kontrollere, at dagtil-buddene 
efterlever gældende lovgivning og kommunale mål og rammer, og at understøtte den fortsatte faglige kvalitetsudvikling.  
Pædagogisk kvalitet er altid i udvikling, og tilsyn vil derfor, uanset den eksisterende kvalitet, forholde sig til den forsatte faglige udvikling 
af de pædagogiske læringsmiljøer. Tilsyn bliver fulgt op af arbejde med læreplanen og handleplaner udarbejdet af leder og medarbejdere, 
der afspejler det langsigtede arbejde med kvalitet i hverdagspraksis.  
Rapporten er udarbejdet på baggrund af indsamlet data om institutionen, observationer og dialog med ledelse, medarbejdere og 

forældrerepræsentanter.  

Ansatte, ud over leder1:  

                                                           
1 Der er alene medregnet fast personale. Det er ekskl. vikarer, projektansatte, studerende og leder 

Antal ansatte 5 

Antal årsværk 3,7   

%-andel pædagoger 45,6% 

%-andel pæd. medhj. og pæd. ass. 54,4%   

Antal børnehavebørn 8 

Antal vuggestuebørn 6 

Antal børnehavestuer 2 



 

 

 

 

Tilsyn: 
Det kan konstateres, at Fejø Børnehus har foretaget 1 sprogvurdering og ikke har udarbejdet dialoghjul eller har foretaget en børnemiljøvurdering.  

Generelt foreligger der ikke dokumentation for det pædagogiske arbejde, herunder årshjul eller andet planlægningsunderstøttelse. Efter dialog er det 

aftalt, at der fremadrettet skal større fokus på systematik med fokus på både planlægning, evaluering og udvikling af pædagogisk praksis. Der kan evt. 

tages udgangspunkt i institutionens arbejde med børnemapper, der blev omtalt i tilsynsdialog.  

På baggrund af observationer med KIDS vurderes det, at Fejø Børnehus har et fint fysisk læringsmiljø, hvor der dog fra et børneperspektiv ligger et 

udviklingsperspektiv i at gøre rummenes funktioner mere tydelige. Det relationelle arbejde lever op til forventningerne. Der bør i det fremadrettede 

arbejde være fokus på at styrke den pædagogiske tilgang til leg og aktiviteter.  

Observation med KIDS (skala fra 1 – 5):  

 Fysiske omgivelser:  3,4 

 Relationer:  3,6 

 Leg og aktivitet:  3,0 
 

Refleksion og feedback til forsat faglig udvikling 

Børneperspektiv 
og 
børnefællesskaber 

Der observeres overvejende gode relationskompetencer og en praksis hvor de voksne er synlige i børnehøjde og 
opmærksomme på børnenes behov. Der observeres anerkendende dialoger, der inddrager og stilladserer 
børnenes deltagelse og indbyrdes relationer. Fx i en læsesituation med de mindste, hvor en dreng bliver meget 
optaget af ører og både hiver i sine egne og de andre børns ører. Pædagogen inddrager drengens optagethed i 
aktiviteten og sætter dermed også ord på drengens intention for de andre børn og situationen udvikler sig til et 
fælles tredje: Ja, du har ører og de andre børn har ører. Jeg har også ører. Har personen i bogen ører? 
 

Der er gennem hele observationen løbende tilbud om vokseninitierede tilbud og der er opmærksomhed på, at 
invitere alle børn ind i fællesskabet.  
 

Antal vuggestuer 1 



 

Der er dog særligt hos de store børn en stor aldersmæssig spredning, i et meget lille børnefællesskab, der kan give 
anledning til bekymring for kvaliteten af de det pædagogiske læringsmiljø for alle børn. Fx observeres en fælles 
aktivitet, hvor der øves regellege og hvor de mindste mangler kompetencen og særligt den ældste af børnene 
gentagne gange falder udenfor fællesskabet og af egen drift opsøger yderligere udfordringer.  
 

Der observeres også flere tilfælde, særligt hos de ældste børn, hvor medarbejderne overser børnenes reaktioner 
og børn, der har behov for hjælp, trøst og støtte. Fx tilbydes en dreng, der er synligt ked af det, at lægge puslespil 
uden at der spørges til hvorfor han er ked af det. En anden dreng løber grædende forbi en voksen, der ikke 
reagerer. Eksemplerne står i kontrast til de relationskompetencer, der ellers observeres. Der synes at mangle en 
systematik og kollegial afstemthed om den pædagogiske praksis, der bygger på fælles mål for alle børns trivsel, 
læring, udvikling og dannelse.  Dette kan give anledning til bekymring for at børnenes læring bliver vilkårlig. 
 

Der observeres gennem hele dagen en løs rammesætning af dagen og særligt overgangene synes ikke at være 
planlagt som pædagogiske læringsaktiviteter. FX observeres der i garderoben, at børnene i høj grad hjælpes i 
tøjet, fremfor at øves selvhjulpenhed. Der opstår løbende ventesituationer og ofte ved børnene ikke hvad de 
venter på. Der gives kollektive beskeder om hvad der skal ske, men senere i forløbet. Dette skaber dårlige 
forudsætninger for børnenes aktive deltagelse i egen læring og udvikling. 
 

Det anbefales at der arbejdes med en tydeligere struktur for organiseringen af hverdagen med fokus på børnenes 
læring og udvikling. Der kan til inspiration hentes viden og struktur i fx rutinepædagogikken, der kan bidrage til at 
omsætte intentionerne fra institutionens læreplan til den pædagogiske hverdag, herunder sikre tydeligere mål, 
der skal sikre børnenes deltagelsesmuligheder.  
 

Der bør også formuleres tydelige mål for alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i zonen for nærmeste 
udvikling, samt overvejelser om hvordan, der arbejdes med børnefællesskabet på en måde, så alle børns behov 
tilgodeses og at børn ikke ender i udsatte positioner alene pga. den lille børnegruppe. 
 

Det anbefales også at udvikle overgange med en højere grad af stilladsering og udvikling af børnenes 
selvhjulpenhed, hvor børnene fx sendes afsted i mindre grupper baseret på forudsætninger og potentiale, der 
giver medarbejderne bedre mulighed for at tilgodese børnene individuelle behov. FX kan Bandholm børnehus 
arbejde med garderobesituationen fungere som inspiration.  
 



 

Evalueringskultur 
og det kollegiale 
samarbejde om 
kvalitet 

Det observeres generelt en kollegial pædagogisk praksis, der har børnegruppen i centrum.  
 

Institutionen har en meget velbeskrevet læreplan, hvor det fremgår hvad børnene skal lære og de voksne skal 
gøre. Dette er dog ikke observerbart i praksis, hvor der observeres en del ad-hoc planlægning og en løs 
struktureret hverdag. Der observeres ikke kollegial feedback i hverdagspraksis.  
 

Det kan således konstateres, at der er udarbejdet et god pædagogisk grundlag for det kollegiale samarbejde, der 
endnu ikke er omsat til fælles praksis.   
 

 
Det anbefales at arbejde systematisk med at oversætte og omsætte institutionens læreplan til hverdagspraksis, 
herunder sikre at læreplanen er ét fælles værktøj for hele børnehuset og at mål for de enkelte børns trivsel, 
læring, udvikling og dannelse er kendt for alle.  
 

Det anbefales generelt, at have fælles kollegialt fokus på de enkelte børns forudsætninger og potentiale, så det er 
et fælles anliggende at sikre at de pædagogiske læringsmiljøer tilgodeser alle børns behov.  
 

Højere grad af systematik og kollegial feedback skal også fungere som grundlag for at medarbejdernes 
kompetencer bringes bedre i spil. Der bør dog også opsøges yderligere viden om pædagogisk kvalitet fx sproglige 
arbejde flere turtagninger i dialogerne. Der observeres 2 – 3 turtagninger. Anbefalinger til sprog siger min 5 
turtagninger, hvilket også bidrager til at styrke barnets kognitive udvikling.  
 
Det anbefales også fremadrettet, grundet den ledelsesmæssige struktur, at mindst én pædagog deltager i 
tilsynsdialog, så viden om observationer deles direkte med de daglige ansvarlige for at udvikle den pædagogiske 
praksis. 
 

Ledelse af 
kvalitetsarbejdet 

Da Fejø børnehus står overfor et ledelsesmæssig skift, anbefales det at den kommende leder, sammen med 
bestyrelsesformand, har fokus på: 
 

 At sikre systematik og planlægning af hverdagspraksis (jf. ovenstående anbefalinger), herunder sikre 
intentionen i lovgivning om at den pædagogiske læreplan ”ikke bliver et papir der ligger i skuffen” 

 At sikre en evalueringskultur, der bygger på viden, data og dokumentation om børnenes trivsel, læring, 
udvikling og dannelse med henblik på udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer 



 

 At sikre vidensflow, hvor medarbejdernes behov for faglig opdatering i relation til kerneopgave og 
børnenes behov tilgodeses. Generelt kan det anbefales at skabe en organisering, der sikrer tid til udvikling 
og personalets læring 

 
 

 

Sammenhæng mellem læringsmiljø og børnenes Trivsel, læring, udvikling og dannelse 

Læreplan Børnenes 
progression 

Vurdering 

Fremgår det af den pædagogiske læreplan, hvordan der 
hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der 
med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, 
spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter og 
daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, 
lære, udvikle sig og dannes, med hensyntagen til: 
børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, 
børnegruppens sammensætning og børnenes 
forskellige forudsætninger. 

Institutionens 
dokumentation: 

Fejø børnehus har udarbejdet en velbeskrevet 
læreplan, der i store træk lever op til kravene til den 
styrkede læreplan.    
 
Det anbefales at udvikle på det eksisterende arbejde 
med særlig fokus på læring og det brede 
læringsbegreb og styrke de kollegiale forudsætninger 
for at arbejde målrettet og bevidst med børnenes 
læring jf. tidligere anbefalinger.  
 
Der bør i samme anledning besluttes, hvilke 
evalueringsmetoder, der skal benyttes for sikre viden 
om alle børns progression i forhold til de opstillede 
mål, således at det er muligt at dokumentere 
sammenhæng mellem det pædagogiske læringsmiljø 
og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse 

Fremgår det hvordan det pædagogiske læringsmiljø 
understøtter børns brede læring? - herunder 
nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse, inden 
for og på tværs af følgende temaer: 

1) Alsidig personlig udvikling. 
2) Social udvikling. 
3) Kommunikation og sprog. 
4) Krop, sanser og bevægelse. 
5) Natur, udeliv og science. 
6) Kultur, æstetik og fællesskab. 



 

Fremgår det hvordan det pædagogiske læringsmiljø 
tager højde for børn i udsatte positioner, så deres 
trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes. 
 
 

Institutionens 
dokumentation: 

Det anbefales, at der skal fremadrettet også sikres 
dokumentation for, at børn i denne målgruppe 
identificeres og understøttes i læringsmiljøet. Der er 
fx i institutionen sprogtestet 1 barn, men der 
observeres sproglige udfordringer. Der er som 
tidligere nævnt en meget lav grad af dokumentation, 
der øger sandsynligheden for at børns behov overses. 

Fremgår det hvordan dagtilbuddet inddrager 
lokalsamfundet i arbejdet med etablering af 
pædagogiske læringsmiljøer? 

 Dette skal fremgå af læreplan, herunder med 
beskrivelser for, hvordan de eksterne 
samarbejdsparter bidrager til kerneopgaven. 

 


