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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 Tryllestien 

 
Dagtilbuddets navn: Tryllestien 
Tilsynsførende pædagogisk konsulent: Lone Petræus 
Dato for observationsbesøg: 19-01-2022 
Dato for tilsynssamtale: 09-02-2022 
Deltagere til tilsynssamtale: Annette Bonibay, Heidi Herrun, Julia El Hamad, Pia xx 
Antal børn indskrevet på tidspunkt for tilsyn: 35 vuggestuebørn og 58 børnehavebørn 
Antal huse/matrikler:   Tryllestien består af to huse på to matrikler 
Medarbejdersammensætning: 70 pct. pædagoger og 30 pct. andet (pædagogiske assistenter og 
pædagogmedhjælpere).  
 
I Hvidovre Kommune er målsætningen, at 60 pct. af de pædagogiske medarbejdere har en 
pædagoguddannelse. 
 
Dato for seneste tilsyn: 22. juni 2020 
Dagtilbuddets fokus siden seneste tilsyn: Har arbejdet med at udvikle den enkelte medarbejderes 
ressourcer. Derudover et stort fokus på fastholdelse af pædagogik i en tid under Corona og de 
dertil hørende restriktioner. 

 

Samlet vurdering 

 
Center for Børn og Familier vurderer, at Børnehuset Tryllestien lever op til dagtilbudsloven. 
Dagtilbuddet har særligt sine styrker inden for at sikre et trygt miljø, hvor der er opmærksomhed på 
de gode relationer. Der arbejdes fokuseret på at skabe nogle rolige rammer, hvor alle børn trives, 
herunder de børn, som går i gruppeordningen i hus 1 og dette lykkedes. Arbejdet med børnenes 
sproglige udvikling er på samme måde et område, som lykkedes rigtig fint. Dagtilbuddet har 
udviklingspotentiale særligt inden for børnenes involvering omkring måltiderne gennem hele 
dagen. Der kan med fordel videndeles på tværs af huse og stuer, da det fungerer forskelligt. 
 

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: 

▪ Generelt er der meget ro i husene og der er plads til gode relationer mellem børn og 
voksne 
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▪ De største børn er gode til at lege sammen i mindre grupper med hinanden, de har mange 

indbyrdes samtaler og er optaget af hinanden i begge huse 

▪ De voksne er på alle stuer og også på legepladsen meget nærværende og tilstede. Der er 

en god stemning og børnene virker trygge og glade 

▪ Konflikter ankendes og søges løst ved at tale med børnene (store børn) og huske dem på, 

hvad de selv kan gøre ved hjælp af sproget. Dette gøres på en god og anerkendende måde 

 

Fokusområder: 

▪ Det skal overvejes om barnevogne er den rigtige måde at skabe tryghed på for nye mindre 
børn eller om der kan arbejdes med andre tilgange til dette 
 

Læreplanselementer (sammenhæng mellem pædagogisk intention og praksis) 
Styrker: 

▪ I hus 1 er det tydeligt, at der gennem formiddagens aktiviteter er gjort mange didaktiske 
overvejelser med kropslighed, boldkast og balance 

▪ I de aktiviteter som blev observeret på dagene, er der en fin sammenhæng til læreplanen 
▪ Der observeres en god stemning og gode relationer. Det peger på en god sammenhæng 

med ”Fri for mobberi” og de tiltag, som arbejdes med i denne sammenhæng 
▪ I hus 2 skabes ro med hvilestunden efter legepladsen, samtidig er det en dejlig hyggestund, 

hvor der er mulighed for tæt samvær mellem børn og voksne 
 
Fokusområder: 

▪ Det skal sikres at aktiviteter bliver fulgt til dørs, når de sættes i gang. Den voksne skal ikke 
være deltagende hele tiden, men skal være tæt på børnene undervejs 

▪ Vi drøfter, hvordan der kan skabes mere rum til bevægelse indendørs særligt i 
vuggestuegrupperne, men også helt generelt. Der er mange stationære møbler på stuerne 

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

▪ Der arbejdes i mindre grupper hele formiddagen i hus 1. Det er på alle stuer og der 
igangsættes relevante pædagogiske aktiviteter 

▪ Det er tydeligt, at der arbejdes efter faste strukturer, som også giver personalet mere frihed 
til at planlægge hverdagen. Både i forhold til voksenstyrede aktiviteter og mødeafholdelse 
om formiddagen 

 
Fokusområder: 

▪ Samling i vuggestuen i hus 1 trænger til en refleksionsrunde for at undersøge, hvordan 
denne kan organiseres på en anden måde, så det imødekommer børnenes behov 

 
Børneperspektiv (inddragelse af børnenes perspektiv) 
Styrker: 

▪ I hus 2 er børnene meget aktive og har en rolle omkring frokosten på de to ældste stuer. 
Børnene øser selv op, hælder vand op og rydder op efter maden 

▪ Der arbejdes med børnenes selvbestemmelse omkring aktiviteter, så børnene selv kan 
være med til at beslutte, hvad de vil lave 

 
Fokusområder: 

▪ Der er generel mangel på selvhjulpenhed omkring måltiderne i hus 1. Ingen små kander, 
kurve der rundt, frugt der skæres ved bordet, hvor man sidder m.v. I hus 2 varierer det fra 
stue til stue, hvor meget børnene inddrages i måltidet 
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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 masser af sproglig opmærksomhed og synlighed med bogstaver i indretning af rum. I 

vuggestuen i hus 2 arbejdes der med fokusord, januars fokusord er ko, som så præsenteres på 

forskellige måder for børnene. Ligeledes præsenteres forældrene for udvalgte billeder og 

beskrivelser af fokusordet 

• På Blomsterstuen har de onsdagens bogkasse, som er udvalgt med særlige bøger og som 

børnene kan tage bøger fra på dagen 

• Generelt er der masser af samtaler omkring farver og former. Der spilles spil og laves 

aktiviteter, hvor sproget kommer i spil 

• I hus 2 bruges sproget meget aktivt omkring frokosten med præsentation af maden, tale om 

farver, smag osv. 

• Der inddrages sprog i mange af rutineaktiviteterne (samling, måltider, garderobe m.v.) 

 
Fokusområder: 

▪ Der skal være opmærksomhed på, hvordan sprogstrategierne kan anvendes i forbindelse med 
børnenes sproglige udvikling. Holde pauser, turtagninger osv. 

 
Forældresamarbejde 
Styrker: 

▪ Godt I får brugt introsamtalerne med forældrene 
▪ Rigtig god brug af AULA med både vigtige beskeder og aktivitetsoplysninger. Dette er 

noget som der er sket meget med siden sidste tilsyn 
▪ Det er rigtig godt med det tætte tværfaglige samarbejde, hvor I får involveret forældrene 

med og dermed kan have et tæt samarbejde 
 
Fokusområder: 

▪ Det skal overvejes, om I kan lade forældrene selv tjekke børn ind og ud af AULA. Lige nu 
bruges AULA af personalet til indtjekning 

 

Aftaler om support og opfølgning 

 

Opfølgning ved næste tilsyn 
 


