
Tilsynsrapport 01.09.22: 

1. Sociale relationer 
- Positiv voksenkontakt hver dag 

Status:

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: Observationerne viser, at det pædagogiske personale er 
imødekommende og lydhør overfor børnene, samt til rådighed og tilbyder deres hjælp. 
Tilsynet opleve at børnene hele tiden var i sociale fællesskaber.


2. Inklusion og fællesskab 
- Børne- og ungefælleskaber til alle 

Status:

Ny indsats:

Tilpas indsats: Der er mulighed forskellige lege i Rooftops fælleslokaler. Tilsynet 
observerede at personalet var opmærksom på de børn, der gik passiv rundt, da ikke alle 
havde nogen at lege med. Tilsynet oplevede ingen konflikter blandt børnene eller med 
voksne. Det pædagogiske personale satte rammerne for børnefællesskaberne. I Rooftop 
har børnene mulighed for at etablere venskaber på tværs af alder, køn og kultur.

Vedligeholdt indsats:


3. Sporgindsatsen 
- muligheder gennem sprog 

Status:

Ny indsats:

Tilpas indsats: I Rooftop er flere af børn to eller flersprogede, alt bliver sagt på dansk og 
kun når der er behov for det bliver der talt på engelsk. Personalet var anerkendende og 
stillede ofte åbne og nysgerrige spørgsmål. 

Vedligeholdt indsats:


Samlet vurdering og opfølgning: 

Rooftop er en institution, der bevidst arbejder med pædagogiske læringsmiljøer. På 
legepladsen var der skabt et læringsmiljø, hvor børnene havde mulighed for at få leget 
sansemotorikken ind, bl.a. ved at gå på deres sansesti, mulighed for at løbe og lege med 
sand. Tilsynet observerede at børnene var gode til at fordele sig på legepladsen og 
forsøgt med selvorganiserede lege, der dog hurtig gik i opløsning. Tilsynet oplevede ikke 
at børnene blev inddraget i dagligdagens opgaver og rutiner. Der var en klar struktur ift. 
Aktiviteter og derved var det forudsigeligt for børnene, hvad der skulle ske. Der er mange 
kvm i Rooftop og de bliver alle udnyttet, om formiddagen er børnene fra Rainbow ude i 
små grupper. Børnene kan ikke undgå at føle et fællesskab. 



