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1 Tilsynet 
  
  
Daginstitution/Afdeling/Hus: 
Kahytten 
Dato og tidspunkt: 
Onsdag d. 9. juni 2021 kl. 10.15 - 12.15 
Tilsynsførende: 
Susan Grønhøj Krogager 



2 Ramme for tilsyn 
  
  
Det uanmeldte tilsyn består af en rundering i daginstitutionen, med fokus på sikkerhed og hygiejne og efterfølgende 

en observation af den pædagogiske praksis. 
  
Rapporten er bygget op således at modtageren først får præsenteret den samlede konklusion for tilsynet. Dernæst 

beskrives observationer og analyser heraf.  
  
Tilsynet er et observationstilsyn, hvor det pædagogiske grundlag bliver brugt som analyseredskab i den endelige 

rapport.  
  
Der er begrænset dialog med medarbejdere og leder på tilsynet.   
  
De 9 temaer i det pædagogiske grundlag er som følger: 

• Barnesyn 

• Dannelse og Børneperspektiv 
• Leg 

• Læring 
• Børnefællesskaber 

• Pædagoisk læringsmiljø 
• Samarbejde med forældre om børns læring 

• Børn i udsatte positioner 
• Pædagogisk læringsmiljø med sammenhæng til børnehaveklassen 

  
Der føres desuden tilsyn på det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Det fysiske og æstetiske børnemiljø 

iagttages og vurderes på runderingen. Det psykiske børnemiljø iagttages primært under observationen. 
  
Rapporten vil afspejle observationens indhold, og vil derfor indeholde de temaer, der er observeret under tilsynet. Det 
betyder at ikke alle temaer nødvendigvis er beskrevet i rapporten. 
  
  



3 Samlet konklusion 
  
  

3.1 Det pædagogiske grundlag 
Der ses flere elementer af det pædagogiske grundlag afspejlet i praksis under tilsynet.  
  
Børnenes perspektiver italesættes og anerkendes. Der bliver lyttet og og børnene bliver set, hørt og taget 
alvorligt.  
Der bliver arbejdet med børnenes begyndende forståelse og oplevelse med demokratiske principper. 
Børnene får medansvar og medbestemmelse. De lærer at lytte på hinanden og vente på tur.  
  
Børnene bliver på forskellige niveauer udfordret i deres nærmeste udviklingszone og i 
selvhjulpenhed som et led i børnenes dannelsproces.  
  
Der ses en bevidsthed om rutinesituationer som et læringsrum, og der arbejdes differentieret med blik
for, at børn er forskellige og befinder sig på forskellige udviklingsstadier. Der er god opmærksomhed 
på børn i udsatte situationer.  

 

  
Børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, kan i højere grad understøttes, ved at skabe tydelige og 
overskuelige læringsrum og læringsmiljøer, som indbyder til leg og aktiviteter, og hvor der er tydeligt for 
børnene, hvad læringsmiljøet tilbyder (se punkt 3.3). 
  

3.2 Børnemiljø 
Det fysiske børnemiljø bærer præg af gode, store grupperum med flere muligheder for aktiviteter. Pt. er 
børnetallet lavt og hver stue har kun 12-14 børn, så der er mange kvm. pr. barn. Hvert grupperum for de 
3-4 årige rummer desuden et ekstra rum, som kan anvendes bredt til en mindre gruppe børn. Hvert 
grupperum har desuden en hems, hvor børnene kan lege uforstyrrede lege.  
  
Fællesrummet giver muligheder for at opdele rummet i mindre zoner med afskærmninger, som er 
flytbare.  
  
Det fysiske børnemiljø udendørs på legepladsen rummer mange gode muligheder for alle typer af leg. 
Der ses mange små læringsmiljøer rundt på legepladsen; et graveområde, et ude-legekøkken, 
mooncarbane, klatrestativ, små rum til uforstyrret leg osv. Dejlige omgivelser med masser af muligheder 
for både børne- og vokseninitierede lege og aktiviteter. Der ses skilte og markeringer på legepladsen, 
som guider besøgende på legepladsen.  
  
Det æstetiske børnemiljø indendørs i afdelingen fremstår gennemgående rodet og uoverskueligt og det er 
utydeligt, hvilket læringsmiljø der tilbydes børnene. Se billeder herunder. 
Der ses spor af pædagogiske læringsmiljøer, men ses ikke systematisk anvendt i afdelingen. 
Der ses enkelte steder gode børnedokumentationer/udstillinger i børnehøjde. Hos Rødspætterne ses en 
flot udstilling med dinosaurus. Udstillingen hænger, så børnene kan se det, men hvis den kom i 
børnehøjde kan børnene genbesøge processen og dermed skabe muligheder for dialoger; både børn/børn 
og børn/voksne.  
  
Opslagstavler i afdelingen bærer generelt præg af mange opslag. De enkelte dokumenters indhold og 
information "drukner" i andre dokumenter, så information bliver uoverskuelig og dermed mister 
dokumenterne relevans.   

3.3 Udviklingspunkt 
Der skal iværksættes en proces i afdelingen, som involverer hele husets personale. 
Processen skal have fokus på indretningen af det fysiske læringsmiljø, så det tilgodeser børnegruppens 
behov for overskuelige pædagogiske læringsrum. Som et led heri, bør det drøftes, hvilken betydning et 
tydeligt og overskueligt læringsmiljø har i arbejdet med at sikre alle børns trivsel, læring, udvikling og 
dannelse. 
Det kan overvejes, om det vil være gunstigt for processen at involvere en ekstern samarbejdspartner, 
som besidder en bred viden om, og erfaring med at arbejde med at etablere og optimere det fysiske 
læringsmiljø. 



Der skal udarbejdes en handleplan for udviklingspunktet, som skal sendes via mail til tilsynsførende 
senest fredag d. 16. juli 2021.  
  
  
Vi er enige i at billederne ikke fremstår indbydende. En større oprydningsproces er sat i gang, vi har i 
personalegruppen gennemgået rapporten og vi er meget indstillet på at optimere vores 
fysiskelæringsmiljøer. 

3.4 Strakshenstilling 
1. Opvaskemiddel opbevaret på et bord i børnehøjde. Produktet kategoriseres som kemi, og skal 
opbevares udenfor børns rækkevidde.  
  
2. Rådne brædder ved legehus skal udskiftes, da de er såødelagte/nedbrudte, at de udgør en risiko for at 
skære sig/få splinter på hænderne 

3. Haveredskaber til voksne skal opbevares udenfor børns rækkevidde eller under opsyn af voksne. 

4. Manglende brædder i et udendørs opbevaringsrum skal udbedres. Det aktuelle hul har et mål, som kan 
udgøre en risiko for hovedklemfælde.  

5. Knækket plastikrør skal fjernes fra legepladsen, da der er risiko for at skære sig på de afbrækkede 
stykker. 

  
 

  

  

  
  
-Sæben er fjernet og der er sat små sedler op forskellige steder der minder på, at sæbe/sprit altid skal 
opbevares udenfor børnenes rækkevidde! 
-Vi gennemgår legehusene og får det repareret. 
-Tømreren er ved at ordne skuret. 
-Spaden og det ødelagte plastrør; er fjernet. -Det var opbevaret på terrasse området, der ikke blev brugt 
til andet end til at opbevare sandlegetøj der var brugt/rent.(i Corona pandemien skulle det rengøres hver 
dag, det tog meget plads) - Dette område er nu ryddet og ser igen indbydende og ufarligt ud, terrassen 
anvendes igen af børnene. 

3.5 Anbefaling 
Intet at bemærke 
Strakshenstillingerne er alle udbedret 23.06.21, håndværker bestilt til at skifte bræt i skur 22.06.21. 
Der er 28.06.2021 sendt Handleplan i forhold til samarbejde med P&E omkring et forløb med fokus på 
æstetiske læringsmiljøer. MGSK 

3.6 Sikkerhed (udendørs og indendørs) 
Der er efter det uanmeldte tilsyn givet 5 strakshenstillinger. 

3.7 Hygiejne 
Intet at bemærke 



4 Ramme for observation 
  
  
Tidspunkt for observation (start og slut): 
11.00 - 11.30 / 11.55 - 12.00 
I hvilken gruppe/stue finder observationen sted: 
Rødspætterne 
Antal børn til stede under observationen: 
13 / 4 
Antal tilknyttede børn i alt på stuen/i gruppen: 
15 
Børnenes alder (under 3 år, 3-4 år, kommende skolebørn, blandet): 
3-4 år 
Antal personale (angiv faggruppe) til stede på stuen/i gruppen: 
2 pædagoger 
Heraf vikarer (angiv faggruppe): 
- 
Antal børn til stede i huset: 
61 
Antal indmeldte børn i alt: 
71 
Antal personale til stede i huset: 
14 
Heraf vikarer (angiv faggruppe): 
2 (pædagogmedhjælpere) 
  
  



5 Observation og analyse 
Der observeres hos en børnehavegruppe, der skal i gang med at spise madpakker ved observationens 
start. Da tilsynet ankommer til stuen, sidder en del børn allerede på deres pladser og med deres 
madkasse foran sig. Børnene spiser ved to borde; 7 børn ved det ene bord og 6 børn ved det andet. En 
medarbejder ved hvert bord.  
Medarbejder1 siger "Så - vi skal lige synge. Shhh... Vi synger "Hammerfedt". Sangen er startskud til at 
børnene må begynde at spise og indholdet signalerer en begyndelse på måltidet. Sangen vækker 
tydeligvis genkendelighed for børnene, og er en del af en rutine i forbindelse med måltidet.  
  
Et barn siger til medarbejder2 "Jeg har salami med, X". Medarbejder2 taler lidt med barnet om salami. 
Medarbejder2 spørger ved bordet "Hvad legede I udenfor? Har I ikke spillet hockey?" Et barn 
svarer "Jo". Medarbejder2 spørger "Var det med aviser?" Samtalen fører videre til at børnene også 
spillede fodbold. Medarbejder2 spørger et barn "Scorede du mål, X?" Barnet svarer "Ja; det var X 
(medarbejder1), der var målmand." Medarbejder1 siger "Ja, I scorede mange mål."  
Under måltidet får medarbejderne reflekteret sammen med børnene over, hvad de har lavet om 
formiddagen. Dette igangsætter en dialog og en mulighed for alle børn at komme til orde, da alle har 
lavet noget om formiddagen og medarbejderne har været med og kan derfor understøtte dialogerne med 
børnene. Medarbejderne forholder sig nysgerrigt til børnenes fortællinger.  
  
Et barn taber en plastikske på gulvet. Medarbejder2 siger til barnet "Kan du ikke bare lige gå ud og skylle 
den igen". Medarbejderen går med barnet, men barnet får et medansvar i at rengøre sin ske, som har 
været på gulvet. Barnet støttes i processen, men udfører selv.  
  
Der er roligt i lokalet og børnene fordyber sig i måltidet. Der er plads til samtale både børn/voksen og 
barn/barn.  
  
Medarbejder2 siger til et barn "Sikke noget lækkert mad, X!" Barnet svarer "Mmmm". Denne lille dialog 
afstedkommer, at også et andet barn fortæller om sin lækre mad, og et tredje barn siger "Jeg kan godt 
lide det her..." Medarbejder2 anerkender barnets perspektiv og siger at det også smager godt.  
  
Medarbejder2 siger til et barn "Hey, ved du hvad; jeg fortalte din mor? Du er så dygtig til at gå i 
børnehave. Du er så sød ved de andre børn". Medarbejderen involverer barnet i en samtale, som dets 
mor har haft med medarbejderen og anerkender og roser barnet for at være kompetent og mestre at 
være i børnehaven og i børnefællesskabet.  
  
Ved bordet bliver der talt om et barn, der ikke er i børnehaven i dag; "Hvad mon X laver i dag - h*n 
holder fri". Et barn siger "Jeg tror h*n er i Legoland". Her opleves et fokus på børneperspektivet og 
børnenes bud på, hvad deres kammerat mon laver i dag. Selv om barnet ikke er i børnehaven, bliver 
barnet italesat som værende en naturlig del af børnefællesskabet.    
  
Der opstår en samtale med børnegruppen om et hyggeligt sommerhus. Et barn siger "Det var ikke 
hyggeligt for mig!" Medarbejder2 siger "Var det ikke hyggeligt?" Barnet forklarer "Nej, der var en 
indbrudstyv". Jeg skyndte mig at ringe til politiet." Medarbejder2 siger til barnet, at h*n fortæller 
historier hele tiden. Barnet svarer "Nej, vi så en politibil, den skulle have benzin på". Medarbejder2 siger, 
at det skal de jo også somme tider. Denne episode viser, at medarbejder2 har en erfaring med, at barnet 
ind i mellem fortæller historier og italesætter barnets bidrag som en historie. Mere dialog omkring 
barnets oplevelser kunne have afdækket, om situationen var noget barnet fantaserede om eller om det 
virkelig havde fundet sted. Hvis barnet virkelig havde en oplevelse med en indbrudstyv og politi, bliver 
barnet ikke anerkendt og taget alvorligt i denne situation, da der blot bliver konstateret, at barnet 
fortæller en historie. 
  
Medarbejder2 siger "Jeg kan lugte bacon." Dette input til børnegruppen foranlediger, at et barn siger "Jeg 
kan lugte pandekager" og et andet barn siger "Jeg kan lugte pølser." Der er opmærksomhed på 
sansestimuli og børnenes forskellige duftoplevelser.  
  
Et barn ved det andet bord spørger medarbejder1, om h*n må sidde på skødet. Medarbejder1 siger "Nej,
ikke lige nu. Nu sidder X her lige. Sæt dig op på stolen." Xs stol vælter og medarbejder1 siger "Det skal 
du altså passe på med, X. Rejs stolen." Barnet bliver lidt urolig ved måltidets afslutning, men guides af 
medarbejder1 som har en opmærksomhed på barnet i situationen.  

 

  



Medarbejder1 sidder med et barn på skødet. Barnet sidder lidt uroligt og medarbejder1 siger til 
barnet "Hvis du skal sidde ved mig, skal du sidde stille. Jeg kan jo ikke holde dig." Barnet forladet 
medarbejder1 og går hen til tilsynet. Medarbejder1 siger til barnet "Nej, det har hun ikke tid til - tror 
jeg". Medarbejder virker lidt usikker på tilsynets rolle og barnet bliver korrigeret.  
  
Måltidet slutter. Et barn skal have en ble på inden det skal have en middagslur. Medarbejder1 siger til 
barnet "Du skal have en ny ble på." Barnet siger "Nej". Medarbejderen siger "Jo" og tager barnet i 
hånden. Barnet bliver ked af det, og medarbejderen siger til barnet "Hvad er der i vejen med 
dig?" Barnet bliver trøstet og medarbejder1 tager igen barnet i hånden og de går sammen på 
badeværelset og skifter barnets ble. Medarbejder1 møder barnet i en frustration, som det ikke er helt 
tydelig, hvad handler om. Men medarbejder1 tager barnets perspektiv og anerkender dets sårbarhed i 
situationen. Barnet tilbydes nærvær, tryghed og omsorg.  
  
Børnegruppen får et medansvar i at rydde op efter måltidet og sætter således deres madkasser og 
drikkedunke på plads på en rullevogn og i en holder til drikkedunke.  
  
Medarbejder2 går i gang med at smøre børnene ind i solcreme. H*n kalder "X og Y, prøv at komme 
herover". X siger "Jeg vil have en kildetur." Barnet skal have solcreme på. Medarbejder2 siger til et 
barn "Har du dine sandaler herinde?". Barnet finder dem i sin skuffe. "Du kan lige tage dem på!" Barnet 
får dermed et medansvar for at få sandaler på, og vises tillid til at h*n selv kan gøre det. Barnet øver 
selvhjulpenhed.  
  
På legepladsen græder et barn. Medarbejder2 går hen til barnet og spørger "Hvad skete der, X?" Et andet 
barn siger "Han løb ind i ham." Et andet barn løber væk og gemmer sig lidt. Medarbejder2 trøster barnet 
og går sammen med barnet hen til det barn, der løb lidt væk. H*n står med en pind i hånden. 
Medarbejder2 siger til barnet "Jeg synes du skal lægge pinden, hvis du kommer til at slå" (barnet 
lægger pinden). Medarbejder2 skælder ikke ud, men konstaterer blot, at det er uhensigtsmæssigt at 
have pinden, hvis den fordrer at barnet kommer til at slå. Hun giver dermed barnet en mulighed for selv 
at træffe valget at lægge pinden fra sig.  
Medarbejder2 siger til barnet "Og så synes jeg, at du skal sige undskyld." Barnet kigge ned i jorden og 
siger undskyld. Medarbejder2 siger "Prøv at kigge på X". Barnet kigger på det forurettede barn og siger 
igen "Undskyld." Barnet der blev slået, møder anerkendelse og forståelse og begge børn oplever at få 
den voksnes hjælp til at løse en konflikt, og begge børn bliver mødt og anerkendt i situationen.  
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