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Tilsynsvurdering  

Børnene i Børnehuset Mellemvang fremstår generelt som børn i trivsel, og der iværksættes 

vedkommende pædagogiske aktiviteter for dem, hvor børnene er fordelt i små grupper med 

planlagte aktiviteter eller hvor de voksne fordeler sig forskellige steder inden- og udendørs, 

så børnene selv kan søge hen, hvor de har lyst til at være.  

 

PÅBUD 

- Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børnenes oplevelser af børnemiljøet 

skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed (jf. dagtilbudsloven §8, 

stk.7).1 

 

ANBEFALINGER 

Børnehuset Mellemvang anbefales at: 

- Sætte øget fokus på at opbygge børnefællesskaber, der har et positivt anerkendende og 

respektfuldt indhold børnene imellem 

- Forberede planlagte aktiviteter for især børnehavebørnene, så de foregår mere uforstyrret. 

- Skærme børn og aktiviteter på den stue, der er et gennemgangsrum 

- Er særligt opmærksomme på kravene til styrket pædagogisk læreplan om arbejdet med 

løbende evaluering (herunder brug af pædagogisk dokumentation), samt krav relateret til 

arbejdet med børn i udsatte positioner 

- Forbedre hygiejne omkring måltidet 

- Følge op med indhentning af børneattest på personale min. hvert andet år. 

- Indstille til at personalets rygning i pauser foregår udenfor børns og forældres synsvidde 

eller at rygning i arbejdstiden helt afskaffes. 

 

Tilsynsvurderingen er baseret på 3 timers deltagende observation i Børnehuset Mellemvang 

efterfulgt af 2 timers dialog om daginstitutionens efterlevelse af nationale og kommunale 

retningslinjer og krav, samt om sammenhængen mellem tilsynskonsulentens observationer 

og daginstitutionens selvforståelse med fokus på udviklingspotentialer. Observations-

perioden har dækket planlagte aktiviteter såvel som overgangssituationer i de daglige 

rutiner både uden- og indendørs. 

 
1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206363 
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Uddybning af vurderingen 

Børnene i Børnehuset Mellemvang fremstår generelt som børn i trivsel. Kontakten mellem børn 

og personale er præget af en høj grad af ro, interesse og nærvær i relationen. Børnene er 

deltagende i de daglige rutiner og især hos de yngste grupper af børn, er det tydeligt, at 

børnene er fortrolige med og finder ro i de daglige rutiner. Personalet placerer sig på måder, 

hvor der hele tiden er opsyn med børnene. 

Læringsmiljøet har både planlagte og børneinitierede aktiviteter. Fx sidder der på den ene stue 

børn, som er samlet om en aktivitet ved et bord, mens andre sidder hver for sig på gulvet med 

noget legetøj. Der bliver arrangeret en fællesaktivitet omkring en forhindringsbane, men 

afviklingen af aktiviteten syntes uforberedt. Det er uklart for personalet, hvor i 

daginstitutionen de rekvisitter, der skal benyttes, befinder sig, ligesom personalet synes 

uforberedt og ukoordineret under afviklingen af selve aktiviteten. Resultatet bliver, at børnene 

bruger det mest af tiden på at vente, fremfor at træne motorik og fællesskab, som del ellers 

var intentionen. Undervejs er der mange forstyrrelser fra børn og personale fra andre stuer, 

der går igennem stuen, som er et gennemgangsrum for hele daginstitutionen. Det anbefales 

derfor, at Børnehuset Mellemvang finder en måde at skærme de børn og aktiviteter, der 

foregår i gennemgangsrummet, og at pædagogiske aktiviteter planlægges med en højere grad 

af pædagogisk forberedelse med øje for børnenes udbytte af aktiviteten. 

Børnefællesskabet fremtræder mindre harmonisk. Børnene leger meget parallelt og flere af 

dem formår ikke at engagere sig i en fælles leg (heller ikke med voksenhjælp), eller de 

optræder meget ekskluderende overfor andre børn, tager legetøj fra hinanden og bruger sprog 

i bydeform, fx ’flyt dig’, ’gå’ osv. Børnehuset Mellemvang er under tilsynsdialogen enige i, at 

der er behov for fokus på at skabe sundere børnefællesskaberne og har allerede besluttet at 

havde dette som kommende fokusområde i den pædagogiske udvikling af daginstitutionen  

Mange af børnene har sproglige udfordringer, men personalet er opmærksomme på dagligt at 

arbejde med børnenes sprogudvikling, fx gennem sang og dialoger med børnene om det, som 

børnene interesserer sig for. Derudover er der tydelig opmærksomhed på betydningen af at 

inddrage forældre og faglig ekspertise i samarbejde om sprogligt udsatte børn.  

Børnehuset Mellemvang har kun lige tage hul på at orientere sig i ny styrket læreplan, men 

deltager i læringsdage om dette i efteråret.  

Personalet har længe haft fokus på at styrke den individuelle pædagogiske refleksion, og vil 

fremover have fokus på også at udvikle en feed-back- og evalueringskultur, hvor personalet er 

nysgerrige overfor hinandens praksis og skaber fælles refleksion på baggrund af dette og brug 

af pædagogisk dokumentation. Daginstitutionen har endnu ikke arbejdet med inddragelse af 

børneperspektiver på og oplevelser af børnemiljøet, som dagtilbudsloven foreskriver og har 

derfor fået et påbud om at leve op til dette krav i lovgivningen.  

Børnehuset Mellemvang har opmærksomhed på at skabe sammenhæng for børnene i deres 

bevægelser mellem hjem, daginstitution og skole, hvor der afholdes indledende samtaler og 

tre-månederssamtaler med barnets forældre. Børnene besøger skolen forud for skolestart.  

Forældresamarbejdet beskrives som velfungerende, hvor der sker rådgivning af forældre, der 

oplever usikkerhed i forældrerollen eller har andre usikkerheder omkring deres børn. 



Bestyrelsen fungerer primært som festudvalg, men der er også eksempler på, at Børnehuset 

Mellemvang har ændret praksis på baggrund af forældrehenvendelser. 

Nærmiljøet inddrages mest gennem udflugter til fx biblioteket. 

 

OPFØLGNING PÅ SENESTE PÆDAGOGISKE TILSYN 

Ved seneste pædagogiske tilsyn (d. 25/9-2017) blev det anbefalet, at Børnehuset Mellemvang: 

- Tilføjer afsnit i læreplanen om børn i udsatte positioner 

- Bruger dokumentation til synliggørelse af den pædagogiske praksis. 

- Organiserer afskeden med forældre, i respekt for de læringsaktiviteter, der er 

påbegyndt. 

- Fortsat videreudvikling af det sproglige læringsmiljø i mindre grupper med 

opmærksomhed på, at børnene bruger sproget aktivt. 

- Videreudvikling af det psykiske børnemiljø med fokus på relationer og inddragelse af 

børns perspektiver gennem kompetenceudvikling og individuel feed-back 

- Supplerer med konstruktionslegetøj og bevægeligt legetøj 

- Følger op på legepladstilsyn 

OPATERING AF LÆREPLAN 

Dette er ikke sket og Børnehuset Mellemvang lever dermed ikke fuldt op til kravene i 

dagtilbudsloven. Da læreplanen i det kommende år står overfor en revision i forbindelse med 

realiseringen af styrket pædagogisk læreplan frem mod 2020, gives der ikke påbud om at 

udbedre dette, men det forventes, at Børnehuset Mellemvang er opmærksom på dette krav i 

lovgivningen, når daginstitutionen udarbejder sin kommende styrkede pædagogiske læreplan. 

BRUG AF PÆDAGOGISK DOKUMENTATION 

Personalet i Børnehuset Mellemvang har i nogen grad haft fokus på brug af dokumentation, 

men på dette område, er der stadig plads til forbedring, så pædagogisk dokumentation 

benyttes systematisk til forbedring af børnenes læringsmiljø. Det forventes, at denne praksis 

bliver en del af hverdagen, når styrket pædagogisk læreplan realiseres frem mod 2020.  

 

 ORGANISERING AF AFSKED MED FORÆLDRE 

Forældrene afleverer deres børn i garderoben, hvorefter børnene selv løber ind på stuerne. Det 

ser ud til at fungere fint.  

FORTSAT VIDEREUDVIKLING AF DET SPROGLIGE LÆRINGSMILJØ 

Der er som ovenfor beskrevet tydeligt fokus på at skabe gode sproglige læringsmiljøer. Det 

sproglige læringsmiljø kan muligvis styrkes ved at have et mere systematisk fokus på, at alle 

børn indgår i dialoger med personalet og med hinanden, ligesom det kan være en god ide at 

gøre de mange modersmål i Børnehuset Mellemvang mere tydelige, så børnene også øger 

deres sproglige opmærksomhed.  

ØGET FOKUS PÅ RELATIONER OG INDDRAGELSE AF BØRNEPERSPEKTIVER 

Som ovenfor beskrevet er relationerne mellem medarbejdere og børn i Børnehuset Mellemvang 

præget af en høj grad af nærvær, med der skal arbejdes tydeligere med at inddrage børns 

perspektiver i læringsmiljøet. 

 



KONSTRUKTIONSLEGETØJ OG BEVÆGELIGT LEGETØJ 

Begge dele var tilstede og tilgængeligt. 

OPFØLGNING PÅ LEGEPLADSTILSYN 

Børnehuset Mellemvang har angivet at alle mangler er udbedret efter seneste tilsyn. (Se 

nedenfor) 

STATUS PÅ ØVRIGE OBLIGATORISKE TILSYN OG LOVKRAV 

Børnehuset Mellemvang har fået foretaget brandtilsyn uden anmærkninger og har efter tilsynet 

fået opsat nyt ABA-anlæg. Der gives derfor påbud om, at Mellemvang senest d. 30. august 

fremsender dokumentation for, at der er udført brandalarminspektion. 

Der er foretaget legepladstilsyn uden anmærkninger. Siden da er der blevet opsat et nyt 

legehus med skarpe kanter, som det anbefales afrundes. Der fandtes også en kost med et 

skarp ukrudtsjern på legepladsen, som blev fjernet med det samme.  

Der er foretaget hygiejnetilsyn uden anmærkninger. Under tilsynsbesøget blev et barns bestik i 

et enkelt tilfælde samlet op fra gulvet og givet til barnet uden at blive vasket, og en ske, der 

blev benyttet til at øse op med, blev også brugt til at røre i en skål som et barn spiste af, 

hvorefter den atter blev benyttet til at øse med til de andre børn. Nødvendighed af bedre 

hygiejne på dette område er påtalt for daginstitutionen, men personalet var i alle andre 

henseender meget opmærksomme på hygiejne.  

Børnehuset Mellemvang har gennemført eller er i gang med at gennemføre sprogvurderinger 

med alle relevante børn og der er indhentet skriftlig tilladelse til at dele resultaterne med 

skolen. Dette er imidlertid ikke markeret elektronisk, hvilket den daglige leder efterfølgende 

har rettet op på.   

Børnehuset Mellemvang har en sorg- og kriseplan for medarbejdere, børn og forældre og en 

kriseplan for mistanke om seksuelle krænkelser, som der følges op på jævnligt. Der indhentes 

børneattest ved nyansættelser, men der bliver p.t. ikke fulgt op på disse efterfølgende. Det er 

ikke lovpligtigt at følge op, men dagtilbuddet anbefales at gøre dette hvert 1-2 år. 

Børnehuset Mellemvang har et regelsæt for orientering om, opbevaring og sletning af 

personfølsom data. Personfølsom data forefindes kun i elektronisk form. 

Børnehuset Mellemvang tilbyder et sundt måltid og har indenfor de sidste to år haft afstemning 

om muligt fravalg af ordningen. Den præcise dato for dette fremgik ikke ved tilsynsdialogen, 

men er aftalt eftersendt til Fagcenter for Lærings og Trivsel.  

Børnehuset Mellemvangs personale har tilladelse til at ryge i pauserne, hvor personalet ryger 

på parkeringspladsen foran daginstitutionen. Dermed er rygning synligt for forældre og børn, 

der kommer og går, og da personalet er rollemodeller for børnene, anbefales det, at rygning 

fremover foregår udenfor børns og forældres synvide eller at rygning i arbejdstiden helt 

afskaffes. 


