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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 gennemgå organisering og styrke koordinering personalet imellem 

- At understøtte udvikling af inkluderende fællesskaber for alle børn 

- At inddrage børns perspektiver systematisk i udarbejdelsen af pædagogisk dokumentation af 

børnenes oplevelse af det fysisk, psykiske og æstetiske børnemiljø. 1 

- At gennemgå læringsmiljøet omring måltidet i vuggestuen 

- At alle ansatte kender og lever op til Holbæk kommunes børnepolitik 

- At give det gode sproglige læringsmiljø et mere nysgerrighedsskabende fokus. 

 

Tilsynsbesøg og tilsynsdialog blev foretaget i februar 2020, men grundet ændrede 

arbejdsforhold før og især under COVID-19, har det først været muligt at færdiggøre selve 

tilsynsrapporten i marts 2021. Det kan derfor forventes, at Nr. Jernløse Børnehus ved 

rapportens offentliggørelse allerede har arbejdet med anbefalingerne. 

 

 
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 børne-
perspektiv, 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 tilsynsførende 

fra forvaltningen og en 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 

Nr. Jernløse Børnehus fremstår ved tilsynet som et dagtilbud præget af ro og høj kvalitet i det 

pædagogiske arbejde. Man mødes med hjertevarme af voksne og børn, der udtrykker glæde 

og trivsel. Børnene er omsorgsfulde, initiativrige og hjælper hinanden ind i velfungerende 

børnefællesskaber. 

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 (både udenfor og indendørs) rummer, og der er 

mange børn, der på eget initiativ engagerer sig på tværs af børnegrupperne. 

Personalet fordeler sig med børnegrupper rundt omkring i huset og udendørs på legepladsen. 

De er generelt nærværende og engageret i leg og samværet med børnene. Der foregår både 

planlagte pædagogiske aktiviteter og spontant opståede aktiviteter, der tager udgangspunkt i 

børnenes initiativer. Børnehuset er ved tilsynsbesøget midt i en reorganisering af personalets 

ressourcer, hvilket der tydeligt er behov for. Der opstår flere situationer, hvor personalet er 

uafklaret om, hvem der løser hvilke opgaver, og der er flere tidspunkter hvor medarbejdere er 

alene med en stor gruppe børn.  

Arbejdet med realisering af styrket pædagogisk læreplan 

Børnehuset arbejder systematisk med realisering af styrket pædagogisk læreplan ved at tage 

de nationale værdier og læreplanstemaerne op på husmøder med fokus på at sætte ord på, 

hvordan det skinner igennem i hverdagens praksis.  



Børnehuset har en god refleksionskultur, hvor både kollegers, børns, forældres og tværfaglige 

samarbejdspartneres perspektiver inddrages. Personalet deler pædagogiske erfaringer på 

tværs af huset, men ønsker at styrke nye kolleger (fx vikarer og personale i periodiske 

ansættelser) i også at blive fortrolige med børnehusets grundlæggende værdier og 

arbejdsformer. Børnehuset ønsker desuden at styrke især den skriftlige del af sin 

evalueringskultur, for at kunne fastholde og dele viden. 

Nr. Jernløse børnehus deltager i et særligt ICDP-forløb og alle medarbejdere er enten udannet 

i ICDP eller er under uddannelse i ICDP. Børnehuset deltager desuden i et demokratiprojekt 

under Undervisningsministeriet og har i den sammenhæng meget stort fokus på, at personalet 

videreudvikler sine kompetencer i at bruge børns perspektiver på hverdagen til at gøre Nr. 

Jernløse Børnehus endnu bedre. Børnehuset har desuden en sprogvejleder, der understøtter 

udvikling af det sproglige læringsmiljø i børnehuset, og de sprogansvarlige i personalegruppen 

deltager i netværk og konferencer om sprogudvikling.  

BØRNESYN, DANNELSE OG INDDRAGELSE AF BØRNS PERSPEKTIVER 

Nr. Jernløse børnehus har en høj bevidsthed om og praktiserer et anerkendende og 

involverende børnesyn, hvor børn mødes med et blik for deres ressourcer og kompetencer. 

Børns perspektiver på deres liv i børnehuset inddrages i indretning og udformning af 

aktiviteter, men også som mundtlig feed-back til personalet om børnenes oplevelse af 

børnehuset. Under tilsynsbesøget opleves mange rige dialoger med og mellem især 

børnehavebørn. Børn mødes i deres ønsker om, hvordan deres dag i børnehuset skal se ud. Fx 

er der et meget stort flow af børn på tværs af stuer. Enkelte gange bevirker dette flow, at der 

opstår en uhensigtsmæssig uro, fx når børn, der er færdige med at spise forlader bordet for at 

lege, mens andre spiser videre. 

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

Børnehusets aktiviteter tager udgangspunkt i en legende tilgang til læring, og børnenes læring 

og udvikling følges gennem udviklingsbeskrivelser hver tredje mdr. med fokus på 

læringsmiljøets evne til at understøtte barnets udvikling mhp. på en evt. justering af 

læringsmiljøet.  

Børnehuset har generelt opmærksomhed på at udvikle børns selvhjulpenhed. Under 

tilsynsbesøget opleves der i børnehavegrupperne, at børnene er engageret i hverdagsrutinerne 

og deltagende i dialoger omkring måltidet. I vuggestuen er der mindre fokus på børns 

selvhjulpenhed. Ved måltidet er der fx børn, der bliver madet i stedet for at spise selv, børn 

der tørres om munden og om hænderne i stedet for selv at tørre sig osv. Da måltidet er 

afsluttet, kravler børnene selv ned fra deres stole, og underholder sig selv, mens den voksne 

rydder af på bordene. Der forekommer stort set ingen dialog med børnene. 

 

Børnehuset vægter, at børn skal have mulighed for at spille ind med forslag til indretningen af 

deres hverdag, hvor de kan gøre sig erfaringer med det, de brænder for. Mange børn kender 

og opsøger hinanden på tværs af stuerne og griber ivrigt disse muligheder. Opbygningen af 

børnefællesskaber understøttes af en organisering, hvor der aftales temaer på tværs af huset, 

så alle børn kan koble sig på et emne uanset deres alder og gruppetilhør. De voksne er meget 

nærværende i 1:1 relationer. Der er dog enkelte børn, der ikke aktivt fanger de voksnes eller 

de andre børns opmærksomhed. Disse børn går i længere perioder for sig selv uden at være 

inkluderet i børnefællesskabet. 



I det sproglige læringsmiljø har børnehuset særlig opmærksomhed på højtlæsning, fokusord, 

og samtale der rummer turtagning og åbne spørgsmål. Ved tilsynsbesøget opleves der på 

nogle tidspunkter fine dialoger med børn, men der er også tidspunkter, hvor der hverken er 

turtagning eller nysgerrighed i den voksnes møde med barnet. Fx taler en voksen i vuggestuen 

ikke med børnene under frokostmåltidet, og er efter måltidet optaget af at rydde væk og gøre 

rent, fremfor at være i kontakt med børnene. Det sproglige læringsmiljø er med denne 

undtagelse ellers kendetegnet ved, at der er et varieret og nuanceret sprog. 

 

FORÆLDRESAMARBEJDET OG LÆRINGSMILJØET 

Børnehuset oplever at have en god og tillidsfuld forældrekontakt. Før opstart inviteres forældre 

til en rundvisning og opstartssnak. Derudover tilbydes de årlige samtaler og inviteres også til 

møde om 3-årssprogvurderingen og til overleveringsmøde, når et barn skifter fra én stue til en 

anden. Personale er optaget af at inddrage forældrenes viden om og erfaringer med deres børn 

både i hverdagen og ved samtalerne. 

 

Børnehuset har et stort forældreråd, der udover at være engageret i fællesspisning og andre 

arrangementer i huset, også har indflydelse på børnehusets organisering. Fx blev der på 

baggrund af forældrenes forslag oprettet en vinke-stue og ændret mødeplaner, så de passede 

bedre med forældre og børnenes behov. 

SAMMENHÆNG MED SKOLEN 

Der ansat en samskabende pædagog, der kender de kommende skolebørns hverdag i 

børnehuset og som går på besøg med dem i skolen og for en periode følger med børnene ind i 

0.klasse på Nr. Jernløse skole. Der laves desuden flere arrangementer på tværs af dagtilbud og 

skolen. Bl.a. har der været arrangeret ”legebanden” hvor elever fra 4.-5. klasse har leget med 

børnene i dagtilbuddet to eftermiddage om ugen.  

INDDRAGELSE AF LOKALSAMFUNDET 

Nr. Jernløse børnehus benytter lokalområdets arealer, fx skaterbane, boldbaner og en gang 

årligt også spejdernes områder. Biblioteket besøges med de ældste børn.  

Børnehuset deltager i flere forskellige lokale arrangementer; Musik på murerpladsen, 

kirkebesøg ved juletid og genbrugspladsen besøges ved skraldeindsamlingsugen i maj. 

Desuden tages der på tur til Holbæk By, når der er juletræspyntning eller gratis biograf eller 

teaterforestillinger, og børnehuset inviterer til fejring af International Børnedag sammen med 

børn fra dagplejen, to andre børnehuset og skolebørn op til 2. klasse.  

ANBEFALINGER 

Nr. Jernløse 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 med inddragelse af børns og forældres 

perspektiver på dagtilbuddet.  

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

fokusere på følgende forhold: 

- AT GENNEMGÅ ORGANISERING OG STYRKE KOORDINERING PERSONALET IMELLEM.  

Ved tilsynet oplevedes en velfungerende personalegruppe, men også situationer, hvor gruppen 

var ukoordineret og uhensigtsmæssig, da personaler var alene med store børnegrupper. Det 



anbefales derfor, at børnehuset som det også blev anbefalet i det forrige tilsyn, fortsat har 

fokus på organisering, koordinering og normering under de forskellige typer af aktiviteter 

henover dagtilbudsdagen.  

- AT UNDERSTØTTE UDVIKLING AF INKLUDERENDE FÆLLESSKABER FOR ALLE BØRN 

Der ses situationer både under planlagte aktiviteter og i legesituationer, hvor personalet 

organiserer sig på måder, hvor der er plads til fordybelse i en gruppe børn. Dette resulterer i, 

at personalet samtidig mister øje for alle børns deltagelsesmuligheder, børnefællesskabet og 

om børn befinder sig i udsatte positioner. Børnehuset anbefales derfor at styrke sit fokus på at 

alle børn oplever at deltage i aktiviteter og lege og at være en del af et børnefællesskab – også 

de børn, der ikke selv kalder på opmærksomhed. 

- AT INDDRAGE BØRNS PERSPEKTIVER SYSTEMATISK I UDARBEJDELSEN AF PÆDAGOGISK 

DOKUMENTATION AF BØRNENES OPLEVELSE AF DET FYSISK, PSYKISKE OG ÆSTETISKE 

BØRNEMILJØ.  

Nr. Jernløse børnehus har i dagligdagen stort fokus på at inddrage børns perspektiver på deres 

dagtilbud og at justere hverdagen herefter. For at sikre sig blik for alle børn og for både det 

fysiske, psykisk og æstetiske læringsmiljø anbefales det, at både børns og forældres 

perspektiver inddrages i dokumentation af deres oplevelser af hverdagen, og at disse 

inddrages systematisk i børnehusets evalueringer af dagtilbuddet. 

- AT GENNEMGÅ LÆRINGSMILJØET OMKRING MÅLTIDET I VUGGESTUEN  

Under frokostmåltidet i vuggestuen varetaget den voksne stort set alt det praktiske omkring 

måltidet. Der arbejdes i denne situation ikke pædagogisk med børnenes udvikling af 

selvhjulpenhed. Det anbefales, at børnehuset gennemgår læringsmiljøet omkring måltidet i 

vuggestuen mhp. at øge muligheden for børns deltagelse i rutinerne og at organisere måltidet 

og tiden omkring måltidet, så læringsmiljøet inviterer til nærvær og dialog med og blandt 

børnene. 

- AT ALLE ANSATTE KENDER OG LEVER OP TIL HOLBÆK KOMMUNES BØRNEPOLITIK 

Børnehuset har i tråd med Holbæk Kommunens børnepolitik en høj grad af anerkendelse, 

inddragelse af og respekt for børns initiativer og perspektiver. Under tilsynet er der imidlertid 

enkeltstående situationer, hvor en medarbejders praksis ikke lever op til disse ambitioner (fx 

under måltidet i vuggestuen, som er beskrevet ovenfor). Derfor anbefales det, at alle i 

personalegruppen er bekendt med børnepolitikken og børnehusets værdier, så børn oplever, at 

deres verbale og kropslige udtryk altid tages til efterretning. 

- AT GIVE DET GODE SPROGLIGE LÆRINGSMILJØ ET NYSGERRIGHEDSSKABENDE FOKUS 

Det sproglige læringsmiljø er langt den overvejende del af dagen rigt og understøttet af 

aktiviteter og brug af artefakter, fokusord m.m. Der er et varieret sprogbrug, men det 

sproglige læringsmiljø kan udvikles yderligere ved, at der stilles åbne, undrende spørgsmål, så 

børn inviteres til undring, refleksion og dialoger med både voksne og andre børn. 

 

OPFØLGNING PÅ SENESTE PÆDAGOGISKE TILSYN 

Ved seneste tilsyn d. 5/4-2016, blev det anbefalet, at Nr. Jernløse Børnehus skulle have øget 

opmærksomhed på: 

- At arbejde videre med kvaliteten af ugeplaner, således at læringsmål tydeligt fremgår 

på alle stuer  



 

- At justere de daglige beskrivelser, så de indbefatter barnets/børnegruppens 

læringsudbytte  

 

- At være sproglige rollemodeller og tilrettelægge sproglige aktiviteter for børn i mindre 

grupper og med faste læringsmål 

 

- At have fokus på organisering, tilrettelæggelse og planlægning af den pædagogiske 

praksis, så mest mulig tid udnyttes til relations arbejdet  

Børnehuset har taget alle anbefalinger til efterretning i relevant omfang, men der er jf. de 

anbefalinger, der er givet ved dette tilsyn behov for fortsat at arbejde med organisering af 

personalet og udvikling af det sproglige læringsmiljø så personalets sproglige opmærksomhed 

udvides til også at indbefatte understøttelse af nysgerrighedsskabende og 

bevidsthedsudvidende dialoger med og mellem børn. 


