
 
 

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn  
 Tilsynsperioden august 2018 – december 2019 

Ifølge dagtilbudslovens § 5 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter 
denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres.  
 
Det uanmeldte tilsyn omfatter observationer i institutionen, som danner grundlag for tilsynsrapporten.  
Der føres tilsyn på det pædagogiske læringsmiljø, sikkerhed, hygiejne, sundhed og fysiske rammer. 
 
Tilsynet er en rundering i daginstitutionen og efterfølgende en observation af pædagogisk praksis. 
Tilsynet har fokus på observationer og i begrænset omfang dialog med personalet i daginstitutionen.  
 
 

Daginstitution/afdeling  

Afdeling Grønlandsparken – område Sædding-Gjesing 

Dato og klokkeslet for tilsynet 

13. september 2018 kl. 9-10.15 

Tilsynsførende 

Jesper Odderskov 

 
 

Samlet konklusion 

Under tilsyn er der gang i mange forskellige voksen- og børnestyrede aktiviteter på stuerne og på 
legepladsen. Medarbejderne har skabt trygge og afgrænsede rammer om aktiviteterne, og i de 
voksenstyrede aktiviteter er der tydelig ledelse, hvor formidling og indhold fastholder børnenes 
opmærksomhed. Der er desuden fokus på børnefællesskabet og børnenes medbestemmelse i 
aktiviteterne. Medarbejderne har en anerkendende kommunikation overfor børnene i aktiviteterne og 
er opmærksomme på de enkelte børns behov. 
 
Børnelokalerne er lyse og velindrettede med plads til forskellige typer lege og aktiviteter. Der er i 
lokalerne hængt materialer og børneproduktioner op til at understøtte det pædagogiske arbejde. 
Legepladsen er ny med legeredskaber og indretning, der giver mulighed for mange forskellige lege og 
aktiviteter i afgrænsede rum. Der kan evt. være problem med overfladevand visse steder på 
legepladsen. 

 
 
 

Kort beskrivelse af den tilsynsførendes runde i institution, og hvor den konkrete observation fandt 
sted. 

Bemærkninger 
Tilsyn rundt i børnerelaterede lokaler indendørs samt på legepladsen. Observation på 
vuggestuegrupper og gruppe med de mellemste børnehavebørn på deres stue. 

 
 

Kort beskrivelse af hvor børn og medarbejdere generelt befandt sig under tilsynet. Angiv navne på 
leder/medarbejdere der var samtale med under tilsynet. 

Bemærkninger 
Vuggestuebørn var på de tre stuer med medarbejdere (2 medarbejdere på hver stue). Børnehavebørn 
var på deres stuer og i fælleslokale med medarbejderne. En større gruppe børn med medarbejdere var 
på vej ud af huset – på tur til Golfhuset. Ved afslutning af tilsynet var en gruppe børn fra vuggestuen 
og en gruppe børnehavebørn på legepladsen med medarbejdere fra de pågældende stuer. 

 



 

Sikkerhed og hygiejne vedr. børn og voksne. 

Beskrivelse 
Sikkerhed: Vinduer og døre, elinstallationer, el-artikler, farlige væsker, sandkasse, legeredskaber, legetøj, møbler, 
inventar. Hygiejne: Indeklima, træk, udluftning, lugt, støj, rengøring, oprydning, personlig hygiejne. 

Bemærkninger 
Børnelokaler og toiletter var rene, og der var ryddeligt i lokalerne. 
Legepladsen er nyopført med nye redskaber og beplantning. Der lå vand flere steder på græsarealerne 
og under gyngerne. Det havde regnet inden tilsynet, men det virker som om regnvand har svært ved 
at komme væk fra overfladen. 
Opmærksomhed på at rengøringsrum ud til fællesrum holdes aflåst. 

 
 

Pædagogiske aktiviteter – ift. observationen (aktiviteter, hverdagsrutiner og børnenes leg). 

Beskrivelse 
Aktiviteter: Ift. fx organisere og gennemfører aktiviteter for og med børnene, planlagt eller spontan aktivitet, ture, 
projekter, emnearbejder, refleksion, sprogbrug, ventetid, uro.  
Hverdagsrutiner: Ift. fx søvn, mad, påklædning, vaske hænder, skiftet ble, putte, på toilettet, ankomst og afsked 
med forældrene, sprogbrug. 
Børns leg: Ift. fx voksenstøtte og guidning, indbyrdes relationer, venskabs- og kammeratskabsdannelser, 
deltagelsesmuligheder i legen, håndtering af nye situationer, sprogbrug. 

Bemærkninger 
På vuggestuer var der formiddagsmad på alle tre stuer med efterfølgende samling. Under samling blev 
der læst historie på den ene stue og sunget sanglege på en anden stue. Aktiviteterne blev ledet af 
medarbejdere, der er gode til med ord/sang og handling at inddrage børnene, som også var meget 
optaget af aktiviteterne. 
En større gruppe børnehavebørn var ved at gøre klar til at tage på tur, og børnene der skulle med blev 
registreret med navneopråb – der opstod en vis uro omkring denne navneregistrering. De øvrige 
børnehavebørn og medarbejdere var fordelt på stuerne og en medarbejder tog en gruppe børn med ud 
på legepladsen. 
På stue med de mellemste børnehavebørn var der 2 medarbejdere med 10-12 børn. Medarbejderne 
var ved at male træer (med håndtryk) med 4-5 af børnene. De øvrige børn legede alene eller i 
grupper på stuen. Medarbejderne skabte en aktivitet hvor de involverede børn var aktive og fordybede 
i at male/lave håndtryk. Medarbejder havde samtidig med aktiviteten god opmærksomhed på 
børnene, der legede rundt på stuen og støttede/guidede, hvor der var behov. 

 
 

Dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. 

Beskrivelse 
Psykiske børnemiljø: Hvordan børnene trives med sig selv, de andre børn og med de voksne – sprogbrug, 
fællesskab, omsorg, venskaber, konflikter, respekt, tryghed, tillid og medbestemmelse. 
Fysiske børnemiljø: Indeklimaet, pladsforhold, inventar og hygiejneforhold - trygge og sikre rammer som giver 
børnene plads til og mulighed for at fordybe sig, og til at udforske sig selv gennem leg og bevægelse. 
Æstetiske børnemiljø: Hvordan børn gennem sanserne oplever og påvirkes af de rum og rammer, der omgiver dem 
- om materialitet og brugen/indretning, samt udsmykning af rum, atmosfæren i dagtilbuddet. 

Bemærkninger 
Grønlandsparken er nylig flyttet i nye bygninger på tidligere Blåbjerggårdskolen. Børnelokalerne er 
lyse og velindrettede med plads til forskellige typer lege og aktiviteter. Der er i lokalerne hængt 
materialer og børneproduktioner op til at understøtte det pædagogiske arbejde. Der gøres bl.a. brug 
af piccollage. 
Ift. det psykiske børnemiljø var der trygge rammer for børnene med opmærksomhed på de enkelte 
børn og dialog med børnene i en anerkendende kommunikation. Der var fokus på børnefællesskabet 
og børnenes medbestemmelse i mange af aktiviteterne.  

 
 

Anmærkning 

Udviklingspunkt 

Beskrivelse 
Ingen 

Strakshenstilling 

Beskrivelse 
Ingen 

 



 


