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Tilsynsvurdering  

 

Dagtilbuddets fremstår på tilsynsbesøget som et børnehus med høj kvalitet i den 

pædagogiske praksis og med børn i en høj grad af trivsel og med omsorg for hinanden. 

 

PÅBUD 

- Ingen 

 

ANBEFALINGER 

Dagtilbuddet anbefales udover at bevare og styrke den generelt høje kvalitet af dagtilbuddet: 

- At fortsætte arbejdet med inddragelse af børns perspektiver og at styrke 

evalueringskulturen yderligere - især arbejdet med anvendelse af pædagogisk dokumentation, 

der fokuserer på børns oplevelser af det fysisk, psykiske og æstetiske børnemiljø.1 

- At gennemgå læringsmiljøet omkring måltidet i mellemgruppen mhp. at øge muligheden for 

børns deltagelse i rutinerne, og at organisere måltidet og tiden omkring måltidet, så det 

inviterer til nærvær og dialog med og blandt børnene.  

- At arbejde med udvikling af læringsmiljøet hen over hele dagen, og i særdeleshed at udvikle 

det udendørs læringsmiljø.  

- At fortsætte det gode arbejde med etablering af en arbejdskultur, hvor alle i 

personalegruppen udelukkende har et pædagogisk fokus, når de er på arbejde.  

 

Tilsynsbesøget blev foretaget i februar 2020, men grundet ændrede arbejdsforhold under 

COVID-19, har det først været muligt at færdiggøre tilsynsrapporten i oktober 2020. Det må 

derfor forventes, at Mørkøv Børnehus allerede har arbejdet med anbefalingerne, hvilket vil 

blive fulgt op på ved kommende tilsyn. 

 
1 Dagtilbudsloven §8, Stk. 7. Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres 
i det pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer. Børnemiljøet skal vurderes i et 
børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og 
modenhed. 
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Ramme for tilsynet 
 

Tilsynsvurderingen er et udviklingsfokuseret tilsyn baseret på dagtilbuddets selvevaluering, 

to observationer og en tilsynsdialog. 

 

SELVEVALUERING 

Forud for tilsynsbesøget har dagtilbuddet foretaget en selvevaluering på de områder tilsynet 

har i fokus. I dette tilsyn er der, udover de lovgivne og kommunale krav til et tilsyn, særligt 

fokus på, hvor langt dagtilbuddet er i processen med at realisere styrket pædagogisk 

læreplan, samt på børnenes generelle trivsel og læringsmuligheder. 

 

OBSERVATION 

Der er foretaget observationer af ca. tre timers varighed. Disse er foretaget af den 

tilsynsførende og den deltagende observatør fra et andet område i kommunen. 

Observationerne har dækket planlagte aktiviteter såvel som overgangssituationer i de 

daglige rutiner både udendørs og indendørs. 

 

TILSYNSDIALOG 

Tilsynsdialogen har en varighed på to timer med fokus på dialog om forholdet mellem 

dagtilbuddets selvevaluering og observationerne, set i lyset af lokale, kommunale og 

nationale udviklingsmål og kvalitetskrav til dagtilbud. 

 

 

Uddybning af vurderingen 

Børnenes generelle trivsel og læringsmuligheder 

Mørkøv Børnehus fremstår ved tilsynet som et dagtilbud, der især i vuggestuen og 

storebørnsgruppen er præget af ro og høj kvalitet i det pædagogiske arbejde. Stuen for 

mellembørnene fremstår pædagogisk meningsfuldt, men en smule kaotisk. Generelt opleves 

en børnegruppe der stortrives, som er omsorgsfulde og hjælper hinanden ind i velfungerende 

børnefællesskaber  

På alle stuer fordeler personalet sig i forskellige legezoner med børnene, og personalet er 

nærværende og engageret i samværet med børnene. Der foregår mange forskellige 

pædagogisk planlagte og spontant opståede aktiviteter. Børnene fremtræder alle steder trygge 

og er fordybet i aktiviteter og/eller leg.  

Det fysiske læringsmiljø er organiseret, så det inviterer og inspirerer til forskellige typer 

aktiviteter og mange legeaktiviteter. Det er nemt for børnene at afkode, hvor de kan færdes 

og hvilke muligheder forskellige områder rummer. Ved måltiderne er der fokus på børns 

udvikling af selvhjulpenhed. 

En medarbejder er uddannet i inkluderende læringsmiljøer og personalegruppen enten har 

været eller er i gang med efteruddannelse indenfor relationskompetence (ICDP). I den 

sammenhæng er der kommet øget opmærksomhed på det psykiske læringsmiljø, og at alle 

børn har mulighed for at deltage i børnefællesskabet. 



Arbejdet med realisering af styrket pædagogisk læreplan 

Mørkøv Børnehus har i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan 

haft fokus på både det fysiske og det psykiske læringsmiljø, og er godt i gang med at etablere 

en evalueringskultur, hvor der gives konstruktiv feedback på den pædagogiske praksis fx på 

baggrund videooptagelser i ICDP-kompetenceudviklingen. Desuden inddrages 

ressourcepersoners, kollegers, forældres og forældrerådets observationer i evalueringer. Der 

samles på personalemøder løbende op på de initiativer, der iværksættes for at forbedre den 

pædagogiske praksis. 

Ved tilsynet opleves det at den fælles aktivitet i storebørnsgruppen flere gange helt 

unødvendigt bliver forstyrret af voksne og børn, der bruger stuen som gennemgangsrum. I 

vuggestuegruppen er nogle reoler placeret som afskærmning midt i rummet, men placeringen 

gør, at vuggestuebørnene skubber legetøj hen over reolen, så det falder ned på den modsatte 

side, hvor der sidder andre børn, der kan blive ramt. Der er derfor behov for fortsat at justere 

indretningen af det fysiske læringsmiljø i dagtilbuddet. 

Mørkøv Børnehus beskriver, at de har ændret kulturen i børnehuset fra at være en 

”familiekultur”, hvor personalet var optaget af, at børn og voksne trivedes, til at blive en 

”arbejdskultur”, hvor personalet er optaget af at udvikle deres faglighed med fokus på at 

skabe gode lærings- og udviklingsmuligheder for børnene. Denne indsats ses afspejlet i store 

dele af praksis, men der var under tilsynsbesøget også en medarbejder der flere gange var 

optaget af at tale privat med køkkenpersonalet, så der er behov for fortsat at fokusere på at 

skabe optagethed af pædagogisk faglighed i hele personalegruppen – inkl. blandt vikarer. 

BØRNESYN, DANNELSE OG INDDRAGELSE AF BØRNS PERSPEKTIVER 

Børnehuset deltager i et demokratiprojekt under Undervisningsministeriet og har i den 

sammenhæng meget stort fokus på at personalet udvikler kompetencer i at bruge børns 

perspektiver på hverdagen til at gøre Mørkøv Børnehus endnu bedre. 

Under tilsynsbesøget vurderes det, at Mørkøv Børnehus både i vuggestuen og 

storebørnsgruppen har en praksis, der svarer til kravene i styrket pædagogiske læreplan. 

Børnesynet er respektfuldt og anerkendende, med en høj grad af inddragelse af børnenes 

perspektiver i udformning af dagens aktiviteter. Efter frokost er der fx en lille gruppe børn fra 

mellemgruppen, der gerne vil ud, og selvom det er regner udenfor, og der denne dag er 

udfordringer med vikardækning, findes der en løsning, hvor en medarbejder går på 

legepladsen med børnene. Mørkøv Børnehus udtrykker, at de er meget optaget af at finde en 

struktur på hverdagen, der gør det muligt at følge børnenes spor, interesser og initiativer. 

Også de helt små vuggestuebørn bliver mødt i de initiativer børnene tager. Personalet er 

meget opmærksomme på hvert enkelt barn, og formår at støtte dem i deres initiativer, når 

forskelligt legetøj fanger deres interesse. Der opleves lange og gode dialoger med børnene – 

især i vuggestuen og i storebørnsgruppen, mens kommunikationen i mellemgruppen 

overvejende har karakter af instruktioner fremfor af dialog. 

LEG, LÆRING OG UDVIKLING OVER HELE DAGEN FOR ALLE BØRN I BØRNEFÆLLESSKABER 

Personalet følger op på for alle børns læring og udvikling gennem systematisk brug af 

udviklingsbeskrivelser og udviklingsplaner, hvor der er fokus på barnets udvikling, deltagelse i 

børnefællesskaber og læringsmiljøets evne til at understøtte barnets udvikling. 



I mellemgruppen er personalet opmærksomme på børnenes initiativer, og børnene færdes på 

egen hånd i små grupper. Nogle af børnene sætter sig med en voksen og får læst op af en 

bog, mens andre leger selv, og enkelte sidder alene og venter, mens der gøres klar til frokost.   

Børnene i mellemgruppen udtrykker trivsel, men ved tilsynsbesøget ses der et behov for at 

koordinere pædagogikken og skabe fællesskab og ro i denne gruppe. Fx sættes der ”rydde-op-

musik-på, som ikke bliver understøttet af handling”. Enkelte børn rydder op, men langt de 

fleste går i gang med andre aktiviteter. Noget af personalet sætter sig og læser med grupper 

af børn, men det er ikke koordineret, og der er en del børn, der flagrer rundt uden 

opmærksomhed. Enkelte børn kommer i konflikt med hinanden, og de voksne kommer er lidt 

på bagkant med situationen. Forældrerepræsentanten genkender oplevelsen beskrevet fra 

tilsynsbesøget, og at der er dage med kaos, men fortæller også at der er andre dage, hvor der 

er samling.  

I storebørnsgruppen opleves under tilsynsbesøget et fint fokus på at understøtte, at der er et 

børnefællesskab. Her bliver alle børnene fx over en fødselsdagsmorgenmad involveret i en 

fælles dialog, som de også selv bidrager til emnemæssigt og efter måltidet spreder alle børn 

sig i mindre legefællesskaber. På samme vis opleves der i vuggestuegruppen, at der arbejdes 

med at skabe fælles leg og fællesskab på tværs af børnegruppen. På et tidspunkt kommer 

børnenes forskellige lege i karambolage med hinanden. Pædagogen finder en kurv frem med 

nogle rasleæg og får med sang og musikredskaber samlet alle børnenes opmærksomhed i 

fælles sange og lege, hvor alle børnene er helt opslugt af det de kan med rasleæggene. 

Under tilsynsbesøget er den børnegruppe, der er udendørs, optaget af deres egen leg, mens 

en medarbejder observerer børnene. Medarbejderen pointerer vigtigheden af at have gode 

udefaciliteter, som børnene kan udforske naturen i, men medarbejderen engagerer sig ikke i 

børnenes leg. Det anbefales derfor, at Mørkøv Børnehus udover at vægte udelivet også 

udvikler sin udepædagogik, så der udover at være plads til fri leg også arbejdes med 

udepædagogik hen over eftermiddagen. 

FORÆLDRESAMARBEJDET OG LÆRINGSMILJØET 

Mørkøv Børnehus gør meget ud af at informere forældre om deres barns dag i dagtilbuddet, og 

oplever at have en god forældrekontakt. Der afholdes opstartsmøde med forældrene og 

samtaler ved de øvrige skift mellem vuggestue, børnehave og skole. Personalet oplever at 

lære meget af forældrenes viden om deres barn. Forældre involveres i udviklingsbeskrivelser 

og i udarbejdelse af handleplaner omkring deres børn. 

Mørkøv Børnehus oplever at have et aktivt forældreråd, bestående af 8 aktive forældre, som er 

initiativrige og som samler og støtter husets udvikling, gennem aktiviteter som arbejdsdage, 

sommerfester og forældrekaffe. Forældrerådet følger op på planer for pædagogiske aktiviteter, 

og deltager på den vis i at skabe udvikling af børnehuset. Fx står forældrerådet for 

nyhedsbrevet ”Kastanjeposten”, og det deltager i at lave stillingsopslag, og med 

repræsentanter, når der søges nye medarbejdere og de deltager i ansættelsessamtaler. 

SAMMENHÆNG MED SKOLEN 

I Mørkøv børnehus er der ansat en samskabende pædagog, dvs. en pædagog, som er sammen 

med de kommende skolebørn i det sidste år af deres liv i børnehuset, og som følger med 

børnegruppen over i skolen, når børnene starter der. Dermed sikres det, at der heller ikke går 

viden tabt i overgangen mellem dagtilbud og skole, og at børnene har en voksen, de er tryg 



ved, og som forstår de erfaringer, de bringer med ind i skolen. Børnene besøger skolen før 

skolestart, og skole/dagtilbud deltager i hinandens arrangementer.  

INDDRAGELSE AF LOKALSAMFUNDET 

Mørkøv Børnehus inddrager nærmiljøet i form af gå-ture i området, ture til biblioteket, 

plejehjemmet, kirken og til Mørkøv Hallen om fredagen. Dermed har dagtilbuddet gode 

betingelser for aktivt at inddrage kræfter fra lokalområdet i dagtilbudshverdagen. 

ANBEFALINGER 

Mørkøv Børnehus er et dagtilbud, hvor ledelse og medarbejdere arbejder med at etablere en 

stærk læringskultur med løbende refleksion over dagtilbuddets kvalitet og over hvordan denne 

kan udvikle sig i takt med børnegruppens behov.  

Som følge af tilsynet peges der på, at børnehuset kan styrke sin kvalitet yderligere ved at 

fokusere på følgende forhold: 

- AT FORTSÆTTE ATBEJDET MED ETABLERING AF EN EVALUERINGSKULTUR DER 

INDDRAGER BØRNS PERSPEKTIVER PÅ DET FYSISKE, PSYKISKE OG ÆSTETISKE 

BØRNEMILJØ 

Mørkøv børnehus arbejder systematisk med evaluering af det fysiske og psykisk 

læringsmiljø Iden sammenhæng anbefales det, at personalet løser de konkrete 

udfordringer i det fysiske læringsmiljø, der skaber unødige forstyrrelser, samt 

systematisk inddrager børns perspektiver i udformningen af den pædagogiske 

dokumentation, der ligger til grund for evaluering af det fysiske, psykiske og æstetiske 

børnemiljø i dagtilbuddet. 

 

- GENNEMGANG AF LÆRINGSMILJØET OMKRING FROKOST I MELLEMGRUPPEN 

i mellemgruppen er der behov for at det pædagogiske arbejde frokostmåltidet 

organiseres på en måde, der muliggør, at nærvær og dialog mellem børn og voksne 

fastholdes både i skift mellem aktiviteter og måltid, og i overgangen fra måltidet til 

anden aktivitet. 

 

- UDVIKLING AF ISÆR DET UDENDØRS LÆRINGSMILJØ HEN OVER HELE DAGEN  

Børnehuset kan med fordel fortsætte arbejdet med at videreudvikle især det udendørs 

læringsmiljø, så personalet engagerer sig i aktiviteter hen over hele dagen, og så der 

også på legepladsen arbejdes pædagogisk med børnefællesskabet og børnenes 

læringsmuligheder. 

 

- FORTSAT FOKUS PÅ UDVIKLING AF PÆDAGOGISK FOKUS I ARBEJDET  

Personalet i Mørkøv Børnehus har en arbejdskultur, hvor personalet er optaget af 

pædagogik, men under tilsynet er der enkelte situationer, hvor en medarbejder er 

optaget af privat snak, og det anbefales derfor, at der fortsat er fokus på at skabe 

optagethed af pædagogisk faglighed i hele personalegruppen – inkl. hos vikarer.  

 

OPFØLGNING PÅ SENESTE PÆDAGOGISKE TILSYN 

Der har været stor medarbejderudskiftning, og praksis er derfor markant ændret siden seneste 

tilsyn (d. 23/5-2016), hvor det blev anbefalet, at Mørkøv Børnehus skulle have øget 

opmærksomhed på: 



- At børnehuset sikrer at alle medarbejdere arbejder ud fra en anerkendende tilgang til børn. 

- At børnehuset fokuserer på åbne dialoger og er opmærksomme på børns udbytte af at være 

en god og bevidst sproglig rollemodel  

- At børnehuset reviderer deres organisering, særligt med henblik på dagens struktur og 

forberedelse af pædagogiske aktiviteter  

- At børnehuset sikrer gode læringsmiljøer for alle børn, såvel fysisk som psykisk  

- At børnehuset sikrer at dokumentation og evaluering af læringsmål sker skriftligt og 

systematisk med afsæt i barnets/børnegruppens læringsmål  

- At familiens betydning, rolle og ansvar for børns udvikling er synlig i udviklings/handleplaner.  

 

Børnehuset har taget alle anbefalinger til efterretning, og lever ved dagens tilsyn op til 

intentionerne, men der kan fortsat arbejdes med udvikling af de pædagogiske læringsmiljø hen 

over hele dagen – i særdeleshed i udemiljøet. 


