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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 Børnehuset Cirklen 

 
Dagtilbuddets navn: Børnehuset Cirklen 
 
Tilsynsførende pædagogisk konsulent: Lone Petræus 
 
Dato for observationsbesøg: 11-10-2021 
 
Dato for tilsynssamtale: 25-10-2021 
 
Deltagere til tilsynssamtale: Gita Overbye, pædagog børnehave Oasen/AMR; Katrine Stenskrog, 
pædagog, vuggestueafdelingen; Vibeke Klemmensen, pædagog, børnehaveafdeling Boblen; 
Lærke Ruben, forældrebestyrelsen; Ilia Due Jessen, inklusionspædagog; Rikke Nielsen, 
inklusionspædagog; Sussi Kring, daglig pædagogisk leder; Jette Lunddahl, leder; Lone Petræus, 
pædagogisk konsulent 
 
Antal børn indskrevet på tidspunkt for tilsyn: 61 vug-børn og 123 bh-børn 

Antal huse/matrikler: Ét hus 
 
Medarbejdersammensætning: 58 % pædagoger og 42 % medhjælpere samt én 
pædagogstuderende  
 
I Hvidovre Kommune er målsætningen, at 60 pct. af de pædagogiske medarbejdere har en 
pædagoguddannelse. Denne sætning slettes undtagen ved Skattekisten: Målsætningen gælder 
ikke private dagtilbud. 
 
Dato for seneste tilsyn: 29. oktober 2019 
 
Dagtilbuddets fokus siden seneste tilsyn: Siden seneste tilsyn har der i dagtilbuddet være fokus på 
at arbejde med selvhjulpenhed ved måltiderne i vuggestuen. Det har været et fokusområde, som 
det har taget tid at udvikle. 

 

Samlet vurdering 

 
Center for Børn og Familier vurderer, at børnehuset Cirklen lever op til dagtilbudsloven. 
Dagtilbuddet har særligt sine styrker inden for inklusion, organisering og det gode 
forældresamarbejde. Dagtilbuddet har udviklingspotentiale særligt inden for udvikling af arbejdet i 
storegruppen med opmærksomhed på, at der lige nu er en storegruppe i hver afdeling. Det andet 
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fokus område er personalets deltagelse i leg særligt, når der ikke er planlagte strukturerede 
aktiviteter. 
 

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: 

▪ I hele huset opleves det at børnene er glade og trygge – de (børnehavebørnene) lytter til de 
voksne, men der er også plads til at være nysgerrig 

▪ Børnene er generelt meget optagede af de aktiviteter, som igangsættes og vil gerne 
deltage 

▪ Personalet er generelt meget nærværende og opmærksomme på børnene og deres behov 
og ønsker 

▪ Børnene har gode relationer og er omsorgsfulde overfor hinanden – der opleves ingen eller 
meget få konflikter 

▪ Godt at se inklusionspædagogens arbejde med at understøtte stuens muligheder for at 
skabe de bedste rammer for ét barn og i samspil med de øvrige børn 

 
Fokusområder: 

▪  På dagen blev det ikke oplevet, at de voksne var meget med i børnenes lege (kun ved 
strukturerede aktiviteter). Dog mere i vuggestuen end i børnehaven 

 
Læreplanselementer (sammenhæng mellem pædagogisk intention og praksis) 
Styrker: 

▪ I vuggestuen har måltiderne udviklet sig meget positivt, så der nu er selvhjulpenhed og 
inddragelse af børnene både før, under og efter måltidet (frokost) 

▪ Generelt er der en meget fin sammenhæng mellem den pædagogiske læreplan og praksis 
– det er et meget genkendeligt billede 

▪ Det spontane træder tydeligst frem i vuggestuen, hvor personalet er gode til at gribe 
børnenes initiativer 

▪ Det fælles årshjul giver en god sammenhæng i alle afdelinger – desuden mulighed for 
vidensdeling og fælles evaluering 

 
Fokusområder: 

▪ Hvordan kan I sikre den fortsatte udvikling af måltidet?  
 

Strukturer (rammer om det der sker i den pædagogiske praksis) 
Styrker: 

▪ Både i børnehaven og i vuggestuen er man gode til at dele sig i mindre grupper og lave 
aktiviteter om formiddagen 

▪ Der er stor opmærksomhed på tematiserede legeområder i vuggestuen 
▪ Indretningen bærer præg af pædagogiske overvejelser om, hvad børn har brug for at blive 

præsenteret for. Det gælder både inde og ude 
▪ Morgenmødet er rigtig godt for fællesskabet og fastholdelsen af den røde tråd i hele huset 

– der er foregår en systematisk organisering 
▪ Det fælles årshjul giver god basis for planlægningen på de enkelte stuer 
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Fokusområder: 
▪ På Mariehønsestuen kan det være vanskeligt at skabe ro og fordybelse, da det også er et 

gennemgangsrum til krybber og legeplads 
▪ Hvordan kan der arbejdes med at få møblerne til at fylde mindre? Og give mere plads til 

fysisk aktivitet 
Børneperspektiv (inddragelse af børnenes perspektiv) 
Styrker: 

▪ Når børnene har et verbalt sprog, er de rigtig gode til at have små samtaler med hinanden 
og med de voksne 

▪ Godt med en børnemiljøvurdering foretaget hos de større børn 
▪ I hele huset er der fokus på, hvordan børnene kan have så meget selvhjulpenhed som 

mulig 
 
Fokusområder: 

▪ Hvordan kan man arbejde med at ”forberede børnene til skolen” uden at det involverer 
lektier og ”skolelignende” materiale? Dette er beskrevet i læreplanen 

▪ Tonen i storegruppen har til tider tendens til at blive ”undervisningstone” 
▪ Hvordan sikres børnemiljøet med de mindre børn? (Interview med de store)  

  

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: 

▪ Der er et fint samspil mellem børn og voksne – også når børnene ikke har et verbalt sprog 
(vuggestue) 

▪ Ved måltiderne tales om maden og på én stue blev der talt om æblet. Var det surt? Sødt? I 
det hele taget er der mange fine samtaler omkring de forskellige aktiviteter 

▪ I har allerede nu god gang i Sprogtrappen 
▪ Dyrene på stuen og pasningen af disse kan give god anledning til små og store samtaler 
▪ Generelt er der en meget anerkendende kommunikation mellem personale og børn  

 
Fokusområder: 

▪ På nogen stuer hænger bøgerne højt på andre er de i børnehøjde – hvordan kan der 
skabes gode læsemiljøer? 

▪ På dagen blev det ikke oplevet, at de voksne var meget med i børnenes lege (kun ved 
strukturerede aktiviteter). Dog mere i vuggestuen end i børnehaven 

 
Forældresamarbejde 
Styrker: 

▪ Forældresamarbejdet er beskrevet meget fint i læreplanen, så det er tydeligt, hvad 
forældrene kan forvente 

▪ Spændende med en anden involvering af forældrene i bestyrelsen 
▪ Rigtig god struktur på TOPI arbejdet og de tværfaglige netværk – inddragelse af forældre 
▪ Både AULA og Instagram har en central rolle i forældresamarbejdet 

 
Fokusområder: 

▪ Med jeres fokus på evaluering og refleksion – hvordan kan forældrene involveres mere i 
evalueringen af læreplanen? 
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Aftaler om support og opfølgning 

 
Opfølgning ved næste tilsyn 
 
 


