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1 Tilsynet
Daginstitution/Afdeling/Hus:
Børnenes Kontor
Dato og tidspunkt:
24.11.21 kl. 09-11.30
Tilsynsførende:
Helle Urup Buhl

2 Ramme for tilsyn
Det uanmeldte tilsyn består af en rundering i daginstitutionen, med fokus på sikkerhed og hygiejne og efterfølgende en observation af
den pædagogiske praksis.
Rapporten er bygget op således at modtageren først får præsenteret den samlede konklusion for tilsynet. Dernæst beskrives
observationer og analyser heraf.
Tilsynet er et observationstilsyn, hvor det pædagogiske grundlag bliver brugt som analyseredskab i den endelige rapport.
Der er begrænset dialog med medarbejdere og leder på tilsynet.
De 9 temaer i det pædagogiske grundlag er som følger:
• Barnesyn
• Dannelse og Børneperspektiv
• Leg
• Læring
• Børnefællesskaber
• Pædagoisk læringsmiljø
• Samarbejde med forældre om børns læring
• Børn i udsatte positioner
• Pædagogisk læringsmiljø med sammenhæng til børnehaveklassen
Der føres desuden tilsyn på det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Det fysiske og æstetiske børnemiljø iagttages og vurderes
på runderingen. Det psykiske børnemiljø iagttages primært under observationen.
Rapporten vil afspejle observationens indhold, og vil derfor indeholde de temaer, der er observeret under tilsynet. Det betyder at ikke
alle temaer nødvendigvis er beskrevet i rapporten.

3 Samlet konklusion
3.1 Det pædagogiske grundlag
Elementer af det pædagogiske grundlag ses afspejlet i den pædagogiske praksis i Børnenes Kontor.
Deer ses en tydelig rammesætning af det pædagogiske læringsmiljø, hvor børnene er aktivt deltagende og hvor der ses
en god læringsforståelse, både i rutinesituationer, under samlingerne og i den børneinitierede leg.
Der ses gode eksempler på, at der i det pædagogiske læringsmiljø anlægges et barnesyn, hvor medarbejderne
er nærværende og omsorgsfulde, og både ser og hører børnene og tager børnene alvorligt.
Der er en god opmærksomhed på at arbejde med børnenes demokratiforståelse, som et led i dannelsesprocessen, hvor
medarbejderne gennem et børneperspektiv giver børnene erfaringer med både selvbestemmelse og medansvar. Der er
fokus på at støtte børnene i selvhjulpenhed og mestring, som ses både under måltidet og i garderobesituationen.
Der arbejdes med børnenes begyndende demokratiforståelse, som et led i dannelsesprocessen. Dette ses ved at
understøtte børnenes selvhjulpenhed gennem medansvar og gennem understøttelse af børnenes sociale kompetencer,
såsom at anerkende hinanden og være hjælpsomme.
Legen og den legende tilgang er gennemgående, både i den børneinitierede leg og i den voksenplanlagte samling.
Medarbejderne rammesætter legen og positionerer sig ind i børnenes leg, alt efter hvad det enkelte barn og situationen
kalder på.
Alle aktiviteter og lege foregår i et børnefællesskab, hvor børnene inviteres ind i fællesskabet og hvor der er gode
intentioner om at skabe plads til alle børn.
Der skal i højere grad arbejdes at inkludere med børn i udsatte positioner, gennem en organisering og tilrettelæggelse
af det pædagogisk læringsmiljø, hvor alle børn, uanset forudsætninger, inkluderes i børnefællesskabet og mødes med
positive forventninger. Se pkt. 3.3.

3.2 Børnemiljø
Det fysiske børnemiljø
Børnenes Kontor består af to sammenbyggede bygninger, der indeholder 4 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper.
Grupperummene er rummelige og indeholder reoler og kasser med legetøj, borde, stole og i varierende grad etablerede
lege- og læringszoner. Der er et stort indgangsparti, som samtidig fungerer som fællesrum, hvor der også kan
foregå aktiviteter og lege. Børnenes Kontor rummer også en træningssal, der benyttes til børns motoriske udfoldelse og
diverse arrangementer.
Badeværelser/toiletter er af ældre dato og fremstår funktionelle men også slidte i udtrykket. På nogle badeværelser
ses der toiletter med afskærmning, så de børn der har behov for det, har mulighed for privatliv. Badeværelserne er
overskuelige og indeholder det nødvendige. På et enkelt badeværelse tilknyttet en børnehavegruppe er der mange ting
opmagasineret bag døren, hvilket bidrager til et rodet udtryk. Dette bør ryddes op, så læringsmiljøet fremstår tydeligt for
børnene.
Se foto 1.
Garderober fremstår i forskellig stand og udtryk, men rummer alle en overskuelighed, hvilket hjælper børnene til at
navigere i læringsmiljøet omkring selvhjulpenhed og mestring.
Se foto 2.
Legepladsen er opdelt i en børnehaveområde og et vuggestueområde. Legepladserne rummer forskellige legeremedier
og lege- og læringszoner, hvor børn kan lege forskellige typer lege. Der ses også et varieret terræn, hvor børnene kan
udfordre sig selv motorisk.
På tilsynet beskrives det, at legepladsen står foran en snarlig gen-etablering.
Børnenes Kontor har fået en opnormering af børnetallet. I den forbindelse er nabobygningen lejet og der pågår en

totalrenovering af bygningen, som tages i brug i december måned og som skal huse 3 børnehavegrupper.
Det æstetiske børnemiljø
Det æstetiske børnemiljø bærer præg af udsmykning og dokumentation hovedsageligt i børnehøjde, så børn har
mulighed for at inspireres til at vende tilbage og genbesøge materialerne i dialog med både andre børn og
medarbejdere.
Indretningen i grupperummene bærer præg af pædagogiske overvejelser omkring indretning og æstetik. Dette ses i
mest udpræget grad i grupperummene, der ligger på gangen ved køkkenet. Rummene er indbydende at opholde sig i,
og bærer tydeligt præg af børnemiljø og tanker omkring børnenes tilstedeværelse i rummene.
Se foto 4-5.
Der kan i andre grupperum arbejdes endnu mere på at etablere flere specifikke lege- og læringszoner, så børnene i
endnu højere grad kan blive inspireret til bestemte typer lege og har mulighed for at lege fordybet. Her kan der med
fordel, hvis pladsen ikke er tilstede til de større ommøbleringer, indtænkes andre kreative greb, f.eks. markeringer på
enten gulv eller vægge.
Se foto 6-7.
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3.3 Udviklingspunkt
Der skal iværksættes en proces i Børnenes Kontor, hvor medarbejdergruppen foretager drøftelser (internt og evt. med
ekstern proceskonsulent, læringskonsulent eller lignenede), med henblik på at opnå fælles forståelse og koncensus
omkring, hvordan børn i udsatte positioner mødes med positive forventninger. Der skal i denne proces rettes en særlig
opmærksomhed på situationer, hvor det vanlige pædagogiske læringsmiljø ikke rummer barnet, og barnet som følge
deraf bliver udfordret.
I denne proces skal medarbejdergruppen også drøfte og afklare, hvordan man strukturerer og organiserer arbejdet
omkring oplæring af og indføring i den pædagogiske tilgang ift nye medarbejdere, med særligt fokus på de
uuddannede, så det sikres, at alle børn mødes diffentieret men dog med samme grundlæggende barnesyn og
børneperspektiv. Herunder også en ita lesættelse og en bevidsthed om pædagogernes særlige ansvar for at lede det
pædagogiske arbejde, så eventuelle uhensigtsmæssige handlemønstre korrigeres.
Der skal udarbejdes en udviklingsplan for ovenstående udviklingspunkt. Dette gøres i H&H, senest tirsdag den
21. december.

I Hjernen og Hjertet udarbejdes en udviklingsplan, hvor der fokuseres på det fremtidige arbejde i personalegruppen med
børn i udsatte positioner, barnets perspektiv og pædagogens ansvar og læringsledelse på stuen.

3.4 Strakshenstilling
1. Legetøjsbokse på legepladsen
Lågene på de to opbevaringsbokse skal enten være aflåst eller fastgøres til en anordning, således at der ikke er
potentiel risiko for børns tilskadekomst (fingerklemfælde).
2. Fjernbetjening til pusleborde
Fjernbetjeninger til pusleborde skal placeres udenfor børns rækkevidde, således at børn ikke har adgang til disse.
Strakshenstillingerne skal være bragt i orden senest den 17. december.
Bokse på legepladsen til opbevaring af legetøj er påsat hængelåse og står aflåste.
Fjernbetjeninger på pusleborde er opsat ved væggen, således at børnene ikke kan nå ledningerne.

3.5 Anbefaling
Tilsynet gav ikke anledning til anbefalinger.

3.6 Sikkerhed (udendørs og indendørs)
Opbevaringsboksene til legetøj på legepladsen står åben og lågene udgør en potentiel fingerklemfælde.
Se strakshenstilling 1.
Fjernbetjeninger til pusleborde hænger i børnehøjde og udgør hermed en potentiel risiko for børns tilskadekomst.
Se strakshenstilling 2.

3.7 Hygiejne
Almenhygiejnen i Børnenes Kontor er god og der ses håndsprit rundt i huset.

4 Ramme for observation
Tidspunkt for observation (start og slut):
Observation 1: kl 09-09.30
Observation 2: kl 10.10-10.40
I hvilken gruppe/stue finder observationen sted:
Observation 1: En børnehavegruppe
Obsevation 2: En vuggestuegruppe
Antal børn til stede under observationen:
Observation 1: 16
Observation 2: 5 (5 på legepladsen)
Antal tilknyttede børn i alt på stuen/i gruppen:
Observation 1: ?
Observation 2: 13
Børnenes alder (under 3 år, 3-4 år, kommende skolebørn, blandet):
Observation 1: 3-4 årige
Observation 2: 0-2 årige
Antal personale (angiv faggruppe) til stede på stuen/i gruppen:
Observation 1: 3; 1 pædagog, 2 pædagogmedhjælpere
Observation 2: 2; 1 pædagog, 2 pædagogmedhjælpere
Heraf vikarer (angiv faggruppe):

Antal børn til stede i huset:
107 børn: 41 vuggestuebørn, 66 børnehavebørn
Antal indmeldte børn i alt:
127 børn: 49 vuggestuebørn, 78 børnehavebørn
Antal personale til stede i huset:
33
Heraf vikarer (angiv faggruppe):

5 Observation og analyse
Observation 1 finder sted i en børnehavegruppe under samling, formiddagsmad og garderobesituation.
Der er 16 børn og 3 medarbejdere tilstede under observationen.
Børnene sidder på hver sin runde pude og samlingen begynder. "Godmorgen siger Hr Doktor", siger medarbejderen, der
faciliterer samlingen, mens hun holder en dukke op foran børnene.
Efter en dialog om hvilken dag det er i dag, siger medarbejderen "han er træt og gnider sig i øjnene. Er I også trætte?"
henvendt til børnene, mens hun viser, hvordan dukken gnider sig i øjnene. "ja" svarer børnene.
"Inde i maven er der noget" siger medarbejderen. "Hvad er det?" spørger hun børnene. "hjertet" svarer de i kor. "Når vi
løber, hvad gør det så?" spørger hun igen. "Banker" siger børnene og de slår sig på brystet.
Sådan fortsætter medarbejderen og gennemgår forskellige dele i kroppen, hvor børnene får spørgsmål om benævnelse
og funktion af organer. Medarbejderen tager en bog frem og viser børnene nogle af tegningerne og der er dialog
omkring menneskekroppen.
Det pædagogiske læringsmiljø bærer præg af et barnesyn, hvor medarbejderne møder børnene anerkendende i en tryg
relation. Børnene bliver inddraget i samlingen, hvilket resulterer i opmærksomhed og aktiv deltagelse fra børnenes side.
Der er god opmærksomhed på at bibringe børnene læring, og dette gøres både gennem dialog, en dukke og en bog. Der
er altså hermed god indsigt i at benytte en legende og eksperimenterende tilgang. Medarbejderne laver en tydelig
rammesætning af samlingen, hvor alle børn får mulighed for deltagelse, og herved styrkes børnefællesskabet.
"Skal vi synge en sang?" spørger hun børnene. Et barn foreslår På loftet sidder Nissen og den synger de i fællesskab.
Endnu et barn vælger en sang som synges i fællesskab. Børnene får erfaringer med den demokratiske forståelse, ved
at blive hørt og taget alvorligt gennem oplevelser med selvbestemmelse, som et led i dannelsesprocessen.
Herefter sender medarbejderen en tallerken med brødstykker rundt, stadig mens børnene sidder i rundkreds på gulvet.
Børnene tager et stykke og sender tallerkenen videre. Til sidst stilles tallerkenen inde midt i rundkredsen, og
medarbejderen siger "når I har tygget af munden, må I tage et nyt stykke". De bøn, der har lyst til mere brød, henter
det. Under måltidet er der dialog om, at børnene skal ud på legepladsen og lege og at de skal gå over og se den nye
bygning, hvor de snart får grupperum. Målt integreres i samlingen, hvilket betyder, at skift og overgange undgås i denne
situation. Det er tydeligt, at børnene kender rammen for måltidet, og der er fokus på børnenes selvhjulpenhed og
sociale kompetencer, ved at vælge brød og sende tallerkenen videre til det næste barn.
En tallerken med frugt sendt rundt på samme måde. Da tallerkenen kommer til et barn, der ikke er færdig med at spise
sit brød, siger en af medarbejderne, at han skal spise brødet inden han må tage frugt. Barnet ønsker ikke at spise sit
brød færdigt og bliver ked af det. Medarbejderen gentager overfor barnet, at det skal spise brødet færdigt, før det får
frugt. Barnet græder. Medarbejderen rejser barnet op at stå, tager barnet i hånden og siger "så går vi to lige ud". De
forlader grupperummet, og et af de tilbageværende børn spørger kort efter hvor barnet er. Efter nogle minutter kommer
medarbejderen tilbage uden barnet og fortæller de andre medarbejdere, at barnet er blevet inviteret ind i nabogruppen
på besøg. Barnet returnerer til gruppen, da måltidet er slut.
Se udviklingspunkt.
Måltidet afsluttes, og børnene bliver bedt om at lægge deres pude på plads. Det gør børnene og dernæst siger
medarbejderen "I skal lige ha noget vand inden I går på badeværelset" Børnene henter plast glas i et skab og tager vand
fra vasken, der er i grupperummet. Her ses det, at medarbejderen giver børnene et medansvar ift at drikke vand, og
herved er de medskabere af egen læring gennem aktiv deltagelse.
De børn, der er færdige på badeværelset, går i garderoben, hvor to medarbejdere støtter og guider børnene.
Et barn mangler en trøje. "Går du lige ud til X og spørger om du kan låne en trøje?" siger medarbejderen til barnet, som
går ud på badeværelset til en af de andre medarbejdere.
"Du skal finde din flyverdragt" siger medarbejderen til et barn, der ikke går i gang af sig selv. Barnet bliver fulgt hen til sit
gaderoberum, så han kan tage flyverdragten.
Da han ikke gøre det, tager medarbejderen flyverdragten og lægger den på gulvet og beder barnet tage den på. Det gør
barnet.
Et andet barn er fordybet i at tage fingervanter på. Barnet bliver ikke forstyrret af medarbejderne og får tid til at tage
vanterne på. Det lykkes barnet helt uden hjælp. Barnet kigger op og smiler stolt.
Ovenstående observationer er eksempler på en tydelig bevidsthed om, at rutinesituation i garderoben er et vigtigt
læringsrum, hvor medarbejderne arbejder differentieret med et godt blik for, at alle børn er forskellige og skal støttes
individuelt ift. nærmeste udviklingszone.

Et barn har en udklædningskjole på, som er svær at få ned i flyverdragten. "har du noget imod, at jeg hjælper dig af med
kjolen, så kan du få den på når du kommer ind igen?" spørger medarbejderen barnet. Det ønsker barnet ikke og
medarbejderen respekterer dette og hjælper barnet.
Her ses der et barnesyn, der bærer præg af en omsorgsfuld medarbejder, møder barnet anerkendende og respekterer
barnets selvbestemmelse.
Garderobe situationen foregår i en rolig stemning, hvor børnene naturligt øver deres selvhjulpenhed og hvor der gives
tid til dette, samtidig med, at de børn der har behov for guidning og støtte, får det.
Observation 2 finder sted i en vuggestuegruppe under en voksen planlagt aktivitet og børneinitierede lege. Der er 5
børn og 2 medarbejder tilstede.
2 børn og en medarbejder sidder ved et bord og pynter karton juletræer med forskellig pynt.
Børnene vælger pynt og sætter dem fat på juletræerne, som medarbejderne har puttet lim på. Børnene er fordybede i
aktiviteten og medarbejderen er nærværende og opmærksom ift. børnenes kreative proces.
Denne voksenplanlagte aktivitet er tilrettelagt således, at børnene kan mestre den del af den kreative proces, så de får
succes og en god oplevelse. Det vurderes hensigtsmæssigt kun at have to børn med i aktiviteten, så medarbejderen
kan opretholde overblik, være nærværende og støtte børnene individuelt.
3 børn og den anden medarbejder leger forskellige smålege på gulvet.
"Jeg tror er våde", siger et barn og viser sine fødder. "Så skal vi da finde nogle nye" svarer medarbejderen. De rejser sig
og går ud på badeværelset. På vej derud informerer medarbejderen sin kollega, om at hun og går barnet går. Da de
kommer tilbage fortæller barnet den anden medarbejder "jeg har fået tørre sokker på", hvortil medarbejderen svarer "det
var dejligt, var de våde?" Barnet fortæller, at de er på radiatoren.
Barnesynet bærer præg af en medarbejder, der tager barnet alvorligt. Hun er nærværende og omsorgsfuld i samspillet
med barnet og reagerer på barnets ytring.
To børn bliver uenige om noget legetøj. "jeg havde den først", siger det ene barn. Medarbejderen siger til barnet, der vil
tage legetøjet fra det andet barn "det var X, der legede med den. Du må spørge, om du må låne den. Eller du må finde
noget andet at lege med". Barnet opgiver sit ærinde og medarbejderen spørger, om det vil læse i en bog. Det vil barnet
ikke og barnet finder noget andet legetøj.
Her arbejder medarbejderen med barnets demokratiske forståelse, ved at italesætte og guide barnet gennem den
socialisering, som er et led i dannelsesprocessen.
Et barn leger med en plastik ring. Et andet barn observerer på barnet og legen med ringen. En af medarbejderne ser
dette og siger "der er en blå ring derovre" mens hun peger på gulvet. Barnet går hen og finder ringen og finder endnu en
ring. Medarbejderen anerkender barnets initiativ og de to børn går rundt med ringene på armene, i en begyndende
fælles leg. Her positionerer medarbejderen sig i børnenes leg og går foran, for at hjælpe barnet i gang med legen. Hun
udviser overblik over barnets signaler og guider barnet, så det kommer ind i et legefællesskab.
Et barn leger med en garage. Noget driller ham og han ytrer en lyd. Medarbejderen hjælper barnet og legen fortsætter.
Et andet barn kommer til og begynder at lege med. Medarbejderen siger "X hjælper dig lige" med henvisning til at de
kan være fælles om legen med garagen.
Det ene barn styrer bilen, det andet barn styrer elevatoren. "Jeg tror han venter på du kører elevatoren op" siger
medarbejderen og barnet kører elevatoren op og det andet barn kører bilen ind i elevatoren.
Der demonstrerer medarbejdere fin indsigt i sin positionering i børnenes lege. Hun støtter og guider børnenes leg så
den udvikler sig positivt og børnene får gode erfaringer med de sociale kompetencer og børnefællesskabet styrkes.
De øvrige børn og den tredje medarbejde kommer ind fra legepladsen.
"Kan I hjælpe med at rydde op?" spørger en af medarbejderne børnene, og de går i gang med at rydde op i fællesskab.
Nogle børn skal opmuntres og andre er selvhjulpne. "Kan du putte den over til bilerne?" siger hun til et af børnene. "X,
rydder du op?" siger hun til et barn, der ikke rydder op, hvorefter han også rydde nogle ting op. Medarbejderne
rammesætter hermed det pædagogiske læringsmiljø og giver børnene medansvar i varierende grad, så de kan få
erfaringer med den demokratiske forståelse, som et led i deres dannelsesproces.
Medarbejderen sætter sig på madrassen sammen med børnene og siger "hvor var I gode til at rydde op".
Hun tager en kuffert frem og banker på låget. Børnene banker også på låget. "Så ser vi hvad X vælger" siger hun til et af
børnene, åbner kufferten og barnet vælger tre LEGO klodser.
"Hvad er det for en sang?" spørger medarbejderen og nogle af børnene svarer "Bager Bro".
De synger sangen og laver fagter. Lego klodserne inkluderes i sangen og børnene spørges "hvad farve er det?",

hvorefter børnene svarer.
Samlingen fortsætter på samme måde, hvor børnene vælger en sang, som har tilknytning til en bestemt sang. Børnene
bliver inddraget i spørgsmål og er aktivt deltagende ift. at vælge en ting i kufferten.
Medarbejderen annoncerer, at nu er det sidste sang, og dette gentager hun et par gange, så alle børn ved besked.
Kufferten pakkes væk og hun leger Bjørnene Sover med børnene indtil alle børn er skiftet.
Samlingen er tilrettelagt således, at børnene er aktivt deltagende og medskabere af egen læring. Samlingen styrker
børnefællesskabet og børnene får gode muligheder for at øve sig i at vente på tur, udskyde behov og vise hensyn, som
et led i den demokratiske forståelse.
Under samlingen bliver børnene skiftet af de to øvrige medarbejdere. På den måde kobles samlingen med puslen af
børn, og det fungerer godt. Børnene viser genkendelse ved kortvarigt at forlade samlingen, og kun et enkelt barn
reagerer lidt ved det.
Der bør naturligvis altid løbende vurderes og overvejes i medarbejdergruppen, med øje for at gruppens børn skiftes ud
og behovene ændrer sig over tid, om denne strukturering er optimal, eller om der skal justeres/ændres, således at
samlingen og det at skifte børn foregår som to separate læringsrum.

