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1 Tilsynet 
  
  
Daginstitution/Afdeling/Hus: 
Grønnegårdsvej 28B, udflytterbase 
 
Dato og tidspunkt: 
Den 21. december 2021 kl. 10.00 - 11.00 
 
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 
Intet at bemærke 
 
 
  
3.2 Børnemiljø 
Det fysiske børnemiljø 
Grønnegårdsvej 28B er en udflytterbase, som Esbjerg Kommune råder over. I øjeblikket er det afdeling 
Norddalsparken i område Sædding-Gjesing, der benytter udflytterbasen. Som udgangspunkt hver dag. 
 
Udflytterbasen består er én bygning opført i træ. 
 
Bygningen rummer to grupperum samt to børnetoiletter, hvor der er dør i toiletkabinerne, så børnene har 
mulighed for privatliv ved toiletbesøg. Se foto 1. 
 
Der er en stor garderobe med rummelige garderobepladser til børnenes tøj i forbindelse med ophold i 
udflytterbasen samt nogle få garderobepladser ved den ene indgang til huset. Se foto 2. 
 
I det ene grupperum står nogle kasser med legetøj på reolen. Det andet grupperum er tomt og rummer 
ingen legetøj, men blot et stort legetæppe på gulvet. Se foto 3 og 4. Tilsynet er oplyst om, at en ny 
gruppe børn starter i udflytterbasen efter nytår. Børnegruppen er yngre, så derfor medbringes 
alderssvarende legetøj når børnegruppen starter. 
 
I det ene hjørne af fællesrummet er etableret en trappe, som fører op til en lille hems, så der er udsigt 
ud på det omkringliggende udendørs areal. Såfremt hemsen benyttes af børn, bør der etableres en 
løsning med noget højere afskærmning ud mod fællesrummet. Der er pt. risiko for, at børn kan falde ud 
over gelænderet. 
Køkkenet er integreret i fællesrummet. Se foto 7. 
I et andet hjørne af fællesrummet er etableret et læringsmiljø med en læsekrog, som det også ses på 
foto 5. 
 
Udendørsarealet er kuperet og med beplantning i form af træer og buske. Der er begrænset adgang til 
legetøj og andre legeremedier, da den omkringliggende natur er det primære læringsmiljø. Der er 
desuden etableret en del bord- og bænkesæt, som kan benyttes til måltider og andre udendørs 
aktiviteter. 
 
Det æstetiske børnemiljø 
Midt i bygningen er et stort, lyst fællesrum. Der er loft til kip og vinduer langs hele loftet, hvilket skaber 
et meget lyst og indbydende rum. På væggene i fællesrummet er der store vægudsmykninger med dyr 
og eventyrfigurer, som pirrer børnenes fantasi. Se foto 5 og 6. Der er mange farver på billederne, så 
blikket drages mod billederne og kan således danne grundlag for fortællinger og samtaler med børnene; 
både børneinitierede og voksenstyrede dialoger. 
 
De to grupperum er lyse og indbydende at opholde sig i. Som tidligere beskrevet, er der ikke etableret 
pædagogiske læringsmiljøer på de to grupperum, grundet skift i børnegruppe. Tilsynet antager, at der 
etableres lege- og læringsmiljøer, når den nye børnegruppe tager udflytterbasen i brug primo januar 
2022. 
 
  



 
  
  

 
  
  



 
  
  

 
  
  



 
  
  

 
  
  



 
  
 
  

 
 
  

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 
 
  

3.3 Udviklingspunkt 
Intet at bemærke 

3.4 Strakshenstilling 

1. Opvasketabs og salt til opvaskemaskine er kemiske produkter og skal placeres uden for børns 
rækkevidde (ved tilsynet var det placeret under køkkenvasken). 

2. Elkedel skal flyttes uden for børns rækkevidde 

3. Urteknive i øverste køkkenskuffe skal placeres uden for børns rækkevidde. 

4. Bord- og bænkesæt ved husets bagside er i stykker og med synlige søm/skruer, som stikker op af 
træet. Dette skal bortskaffes/gøres utilgængeligt for børnene straks. 

Strakshenstillinger skal udbedres senest d. 6. januar 2022 eller når udflytterbasen tages i 
brug igen efter nytår. 

Fredag d. 7. januar er straks henstillingerne udbedret: 
- opvasketabs og salt er fremadrettet placeret ovenpå køleskabet og udenfor børns rækkevidde 
- elkedel er flyttet til hjørnet af af køkkenbordet, sammen med kaffemaskinen og udenfor børns 
rækkevidde 

- urteknive er flyttet og nu placeret på hylde i overskab og udenfor børns rækkevidde 
- bord- bænkesæt er skilt ad og gjort utilgængeligt for børnene 

I forhold til punkt 1, 2 og 3 er det italesat overfor personalegruppen, at der skal være opmærksomhed på 
at placeringer af knive, opvasketabs, opvaskemaskine salt og elkedel opretholdes. 

3.5 Anbefaling 
Intet at bemærke 



 
 
  
3.6 Sikkerhed (udendørs og indendørs) 
Såfremt hemsen benyttes af børn, bør dette være under konstant voksenopsyn grundet afskærmningens 
manglende højde mod fællesrummet.  
 
 
  
3.7 Hygiejne 
Der ses spritdispensere strategisk placeret i det meste af huset. Dog ses ingen sprit på det ene 
grupperum, hvilket anbefales, så håndsprit er let tilgængeligt både inde og ude. Der ses dispensere til 
håndsprit udendørs ved indgangene. Spritposerne var afmonteret ved tilsynet, da udflytterbasen først 
tages i brug igen efter nytår 2022. 
 
 
  



4 Ramme for observation 
  
  
Tidspunkt for observation (start og slut): 
- 
 
  
I hvilken gruppe/stue finder observationen sted: 
- 
 
  
Antal børn til stede under observationen: 
- 
 
  
Antal tilknyttede børn i alt på stuen/i gruppen: 
- 
 
  
Børnenes alder (under 3 år, 3-4 år, kommende skolebørn, blandet): 
- 
 
  
Antal personale (angiv faggruppe) til stede på stuen/i gruppen: 
- 
 
  
Heraf vikarer (angiv faggruppe): 
- 
 
  
Antal børn til stede i huset: 
- 
 
  
Antal indmeldte børn i alt: 
- 
 
  
Antal personale til stede i huset: 
- 
 
  
Heraf vikarer (angiv faggruppe): 
- 
 
  
  



5 Observation og analyse 
På uanmeldt tilsyn i udflytterbaser foretages der som udgangspunkt ikke observationer af pædagogisk 
praksis, da tilsynet primært omhandler det fysiske og æstetiske børnemiljø samt sikkerhed og hygiejne. 
Observationerne er foretaget i afdelingen, hvor udflytterbasen er tilknyttet. 
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