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Konklusion på pædagogisk tilsyn 

Konklusionen på det pædagogiske tilsyn i Hvidovre Kommune er udarbejdet på baggrund af: 
▪ observationsbesøg, hvor den tilsynsførende pædagogiske konsulent har observeret 

dagtilbuddets pædagogiske praksis 
▪ data om dagtilbuddet 
▪ det skriftlige materiale, som dagtilbuddet har fremsendt 
▪ tilsynssamtale 

Alle ”udviklingspunkter” og ”fokusområder” i konklusionen er drøftet med dagtilbuddet på 

tilsynssamtalen. 

Pædagogisk tilsyn i 2021-2022 

 
Dagtilbuddets navn: Vedbyholm 

Tilsynsførende pædagogisk konsulent: Ulla Kaasgaard 

Dato for observationsbesøg: 12-10-2021 

Dato for tilsynssamtale: 25-10-2021 

Deltagere til tilsynssamtale: Bente Østergaard (leder), Kristin Nørgaard (souschef), 
Christina Ståle Mikkelsen (pædagog), Ulla Kaasgaard (pædagogisk konsulent). 
Forældrerepræsentant havde afbud på dagen. 

Antal børn indskrevet på tidspunkt for tilsyn: 22 vuggebørn og 49 bh børn 

Antal huse/matrikler: 1 hus 

Medarbejdersammensætning: 65% pædagoger og 25% pædagogiske assistenter og 
pædagogmedhjælpere.  

 
Souschef: 12 t ledelse, 12 t inklusion, 13 t pæd. 
 
I Hvidovre Kommune er målsætningen, at 60 pct. af de pædagogiske medarbejdere har en 
pædagoguddannelse.  

 
Dato for seneste tilsyn: 19-03-2019 
 
Dagtilbuddets fokus siden seneste tilsyn:  
Vedbyholm har haft fokus på at udeliv og udvikle legen som læringsrum. 
 
 
 

Samlet vurdering 

Center for Børn og Familier vurderer, at Børnehuset Vedbyholm lever op til dagtilbudsloven. 
 
Dagtilbuddet har særligt sine styrker indenfor: 

▪ struktur for særligt formiddagen 
▪ anerkendende og nærværende voksne, børn bliver set, hørt og forstået 
▪ opmærksomhed på at styrke relationer mellem børnene 
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Dagtilbuddet har udviklingspotentiale særligt inden for: 
▪ at udvikle evalueringskulturen i Vedbyholm, så alle medarbejdere og teams udvikler 

løbende på egen praksis 
▪ at tydeliggøre voksenroller og pædagogisk retning, så alle medarbejdere arbejder ud fra 

den samme pædagogik 
▪ at udvikle legemiljøet, herunder særligt indretning indenfor og voksendeltagelse i leg 

 
 
 

Læringsmiljøer hele dagen 

Kommunen skal føre tilsyn med at der arbejdes med læringsmiljøer hele dagen, jf. dagtilbudsloven. 

Et læringsmiljø er en kombination af processer, elementerne fra den styrkede pædagogiske 

læreplan, strukturer og børneperspektivet. 

Processer (interaktioner og samspil mellem børn/voksen og børn/børn) 
Styrker: 

▪ de voksne er gode til at italesætte det børnene gør, og det de skal eller kan gøre 
istedet (anvisninger) 

▪ de voksne er omsorgsfulde, og er opmærksomme på, når børnene skal have hjælp, 
skal trøstes, eller hjælper børn som ikke er i gang med noget 

▪ nærværende voksne i aktiviteter som f.eks. samling vuggestue og kastanjeaktivitet i 
børnehaven 

▪ de voksne er anerkendende f.eks. at de ser det enkelte barn i kastanjeaktiviteten, 
på legepladsen eller under frokosten 
 

Fokusområder: 
▪ at de voksne i højere grad italesætter, hvad de selv gør, f.eks. inddrage sig selv i 

hvad der skal ske 
▪ at udvide og bevidstgøre, hvordan Vedbyholm har en anerkendende tilgang til 

børnene, så alle faste personaler, nye personaler og ikke faste personaler ved 
hvordan de skal agere sammen med børnene 

▪ at se børnenes initiativer til lege, og understøtte dem ved f.eks. at udvide legen 
▪ at styrke opmærksomheden på børnenes deltagelse i fællesskaber, herunder de 

børneinitierede lege  
 
Læreplanselementer (sammenhæng mellem pædagogisk intention og praksis) 
Styrker: 

▪ I Vedbyholm opdeles børnene i mindre grupper, f.eks. ved spisning og opdeling om 
formiddagen 

▪ Personalet er lyttende, nysgerrige og nærværende i dialogen, f.eks. under 
aktiviteter og på legepladsen. 

 
 
Fokusområder: 

▪ At lave legezoner som børnene både selv kan bruge, og de voksne kan bruge i 
samvær/leg med børnene, og som inspirerer til leg med flere børn 

▪ At det der er beskrevet i læreplanen, er retningsgivende for det der foregår i 
Vedbyholm, både når det faste personale er der, og når der er flere vikarer på 
dagen  
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▪ At tænke bevægelse ind i de planlagte aktiviteter som f.eks. samling, og tænke 
bevægelse ind, når der indrettes indenfor. 

▪ At få drøftet mål med samling i alle teams, og tilrettelægge den derefter 
 
Strukturer (rammer om det der sker i den pædagogiske praksis) 
Styrker: 

▪ Der er en plan om formiddagen for, hvad der skal ske. 
▪ Der er lavet en tilpasset plan i børnehaven for at tilgodese den oprindelige plan (på 

observationsdagen var der en del fraværende af det faste personale) 
▪ Der er gode fysiske rammer både ude og inde 
▪ De voksne fordeler sig på legepladsen 

 
Fokusområder: 

▪ At voksenroller i forskellige situationer i løbet af dagen er formuleret, således en 
vikar kan springe ind i den rolle, herunder bruge den tavle der allerede findes 

▪ At få tænkt voksenroller ind i legepladsen, så nogle voksne kan være den 
nærværende voksne i leg med børnene.  

▪ At få indrettet inderum så de indbyder til leg (for både voksne og børn), herunder 
have nok legetøj af den samme slags, så flere børn kan lege på samme tid enten 
sammen eller hver for sig 

 
Børneperspektiv (inddragelse af børnenes perspektiv) 
Styrker: 

▪ Børnene bliver set og lyttet til  
 

Fokusområder: 
▪ At børnenes initiativer og ideer bliver understøttet af indretningen, særligt med 

fokus på de to vuggestuestuer 
▪ At børnenes initiativer og ideer bliver set af de voksne og bygget videre på, med 

særligt fokus på legepladsen 
 
 

Kommunale fokusområder 2017-2021 

Kommunen skal føre tilsyn med kommunalt prioriterede indsatsområder. I perioden 2017-2021 

defineres disse af kommunens kvalitetsstrategi ”for Fremtiden”. 

Sprog 
Styrker: 

▪ De voksne i vuggestuen italesætter, hvad der foregår, og griber flere muligheder for 
at tale om konkreter, f.eks. at snakke om de appelsiner der spises til 
formiddagssamling 

▪ De voksne i børnehaven prioriterer at samtale ved aktiviteter, spisning, og spontant 
på legepladsen 

 
Fokusområder: 

▪ At udvikle på italesættelse, så alle voksne er bevidste om at bruge alle slags ord, og 
bruge fulde sætninger 

▪ At læsning i bøger i hverdagen foregår i alle grupper, og indretningen inviterer til det 
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Forældresamarbejde 
Styrker: 

▪ Der hænger ugeplaner på vinduer, så forældre kan orientere sig der 
▪ Der er tid til korte snakke om eftermiddagen, om hvordan børnene har haft det 

 
Fokusområder: 

▪ At få forældrene endnu mere aktivt inddraget i aktiviteter, forældremøder mm. 
 
 

Aftaler om support og opfølgning 

 

Opfølgning ved næste tilsyn 
 
 

 


