
 

 
Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg  
 

På baggrund af tilsynet har konsulenterne udarbejdet nedenstående sammenfatning. Tilsynet kan 

bl.a. indeholde opmærksomhedspunkter og henstillinger. Såfremt der gives en henstilling, skal 

lederen udarbejde en handleplan, der efterfølgende skal godkendes af Dagtilbudschefen. 

Institutionslederen er forpligtiget til at give en orientering om tilsynet og de eventuelle 

opmærksomhedspunkter og/eller henstillinger til forældrebestyrelsen. 

 

Dato for uanmeldt tilsyn 16. december 2019 

Sags nr.       

Institution (og enhed) Borggården - Børnehaven 

Leder - 

Souschef - 

Arbejdsmiljørep. - 

Forældrebestyrelsesrep. - 

Tilsynskonsulenter Jette Hummel og Lene Vemmelund 

 

Samlet konklusion: 

 
To tilsynskonsulenter har været på et opfølgende uanmeldt tilsyn den 16 december 2019.  Borggården fik 

en henstilling og nogle opmærksomheds punkter ved et tidligere uanmeldt tilsyn den 3. oktober 2019.  

Der har været en periode med en konstitueret leder af Borggården og en ny daginstitutionsleder er ansat 

fra den 1. januar 2020. Opmærksomhedspunkterne herunder skal følges op af den nye daginstitutionsleder 

og der skal udarbejdes en handleplan for indsatsen som skal indsendes til de to tilsynskonsulenter. 

Der vil blive foretaget et opfølgende anmeldt tilsyn i sommeren 2020. 

Ved tilsynet den 16. december 2029, observerer vi, at der er lavet en ny struktur og organisering i 

børnehaven. Børnene er fordelt på grupperummene og dørene er lukket mellem grupperummene. Vi 

observerer en større ro til fordybelse og mere nærvær og kommunikation børn og personale imellem. 

Børnene har stadig muligheder for at lege i funktioner i huset og kan lege på tværs af stuerne. 

Alle børn (0-6 år) samles efter formiddagsmaden på legepladsen for at danse og synge omkring et juletræ. 

En julemand kommer og danser med og har julegodter med til børnene. 

Der skal stadig være en opmærksomhed på, om så store fællesskaber er den rigtige organisering for 

børnene i forhold til, at de yngste børn får svært ved at regulere deres følelser og holde fokus. Endvidere 

overvejelser på, hvad er det børnene skal lære og have ud af aktiviteterne. 

Der skal arbejdes videre med gruppestørrelsen og fordelingen af medarbejdere i opgaverne, da det stadig 

ikke virker helt hensigtsmæssigt.  Lederen kan med fordel planlægge og have fokus på en anden fordeling 

af både børn og medarbejdere. Nogle mindre grupper, primær voksne, flere voksne fra morgenstunden mv. 

 

 



Henstilling fra den 3. oktober 2029. 

Observationerne gav anledning til en henstilling om, at Borggården arbejder målrettet med at styrke deres 

organisering og struktur, for at skabe mere trygge og genkendelige rammer, for såvel børn, forældre og 

personale. 

Organisering og struktur. 

Der skal ske en forbedring af den pædagogiske kvalitet, herunder organisering og struktur af den 

pædagogiske praksis begrundet i: 

God organisering bidrager til at fremme børns evne til regulering af følelser og adfærd samt til læring. 

Hjælper børnene til at holde fokus. 

Gruppestørrelsen har indflydelse på de interaktioner der kan foregå. En kaotisk og dårlig organisering kan 

hindre nærhed i samspillet.  

Opmærksomhedspunkter fra 3. oktober 2019. 

Sat ind i en kontekst omkring den viden vi har om pædagogisk kvalitet, vil vi understege følgende som 

opmærksomhedspunkter der er en konkretisering af de henstillinger der er givet, og som skal indgå i en 

handleplan: 

 Der mangler struktur og organisering på især Skattekammeret i samlingstiden om formiddagen. 

Børnene ”flyder” rundt i en stor gruppe i rummet. 

 Gruppestørrelsen og fordelingen af medarbejdere i opgaverne virker ikke hensigtsmæssigt og kan 

med fordel planlægges i en anden struktur og fordeling af både børn og medarbejdere. Nogle 

mindre grupper, primær voksne mv. 

 Pædagogerne virker til at være på overarbejde i forhold til både at forsøge at fastholde børnene i 

legen samt at have fokus på enkelte børn.  Her foregår ikke en læringsorienterende organisering, 

således at aktivteten dannes ud fra børnenes interesser på Skattekammeret. Børnenes kollektive 

orientering og evne til at indgå i dette fællesskab understøttes ikke af de voksne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


