
Tilsynsrapport 03.02.23: 

1. Sociale relationer 
- Positiv voksenkontakt hver dag 

Status:

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: Ved dagens tilsyn opleves personalet til at være engagerede og 
interesserede i deres arbejde med børnene. Der er en fin stemning i institutionen og det 
virker til at personalet er opmærksomme på børnenes signaler og behov. Tilsynet oplever 
et miljø, hvor børnene umiddelbart har nemt ved at komme i kontakt med de voksne og få 
den nødvendige hjælp, støtte og omsorg. Ligeledes ses også voksne der løbende initierer 
kontakt med børnene. Der er en fin opdeling blandt de forskellige grupper, som bidrager 
til et overskueligt miljø for børnene. Der kan arbejdes videre med denne praksis. 

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

Status:

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: Tilsynet ser nogle forskellige børnegrupper og aktiviteter ved dagens 
besøg. Der er mange forskellige legemuligheder i institutionen og indretningen er forsøgt 
opdelt, nok for at skabe ro og overskuelighed. Personalet virker optagede af deres 
pædagogiske arbejde og ses som aktive og indlevende. I situationen med barnet der løb 
rundt og ikke havde roen til at kunne være med til snack-tid i garderoben, kontaktede den 
voksne barnet med smil og rolig stemme. Da PL til sidst ender med at tage barnet med 
hen til et andet rum(væk fra børnegruppen), virker barnet glad og får sin opgavebog med 
sig. Tilsynet talte efterfølgende med PL og fik uddybet hvorfor der blev handlet sådan, 
hvilket gav fin mening i forhold til netop dette barn. Der blev ved dagens besøg 
observeret gode lege og aktiviteter og børnene virkede glade og afslappede i hinanden 
selskab. I vuggestuen havde de voksne et fint blik for hvilke børn havde brug for lidt 
ekstra kontakt og omsorg. Tilsynet så, som tidligere nævnt, ingen børn der virkede til at 
være alene eller passive. 

3. Sporgindsatsen 
- muligheder gennem sprog 

Status:

Ny indsats:

Tilpas indsats:

Vedligeholdt indsats: Der er mange visuelle indtryk i institutionen, materialer, 
legeredskaber og ting på væggene. Mulighederne for inddeling er med til at gøre alle 
indtrykkene knap så overvældende. I vuggestuen er miljøet og indretningen mere 
nedtonet og overskuelig, hvilket passer fint til aldersgruppens behov. Tilsynet oplever at 
personalet taler med børnene på en fin og aldersvarende måde. Der tales ved dagens 



besøg fortrinsvis dansk, men der oversættes til engelsk et par gange, til de børn der ikke 
forstår dansk endnu. Ved læseaktiviteten gjorde den voksne meget ud af at tale tydeligt, 
indleve sig i historien og give plads til børnenes initiativer og fortællinger. Opdelingen med 
små kroge rundt i institutionen er med til at skabe ro for børnene og mulighed for 
fordybelse i div. aktiviteter. Det sproglige miljø opleves til at have fine vilkår. 

Samlet vurdering og opfølgning: 

I denne rapport gives der tre vedligeholdt indsatser.

Status gives ud fra det øjebliksbillede tilsynet oplevede ved dagens besøg.

Der var en god stemning, børnene virkede aktive og frimodige i deres færden rundt i 
institutionen. Personalet var imødekommende og gjorde sig tilgængelige for børnene. 

PL fortalte om en hverdag i institutionen som fungerer godt og hvor der foregår mange 
forskellige pædagogiske aktiviteter og hvor personalet har fokus på børnenes udvikling 
og hvilke aktiviteter de kan udvikle sig bedst muligt i.



