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Tilsynsvurdering  

 

Tilsynet er udført i en tid med COVID-19-restriktioner. På trods af dette fremstår Ågerup 

Børnehus som et dagtilbud med god kvalitet i sin pædagogiske praksis og med børn i god 

trivsel. Dagtilbuddet er præget af et lydhørende og nærværende personale og et læringsmiljø 

med gode og varierede læringsmuligheder. 

 

PÅBUD 

- Ingen 

 

ANBEFALINGER 

Ågerup Børnehus anbefales, ud over at opretholde den gode kvalitet: 

 

- At sikre, at der ikke opstår situationer, hvor børns verbale eller kropslige udtryk 

underkendes, men at personalets generelle opmærksomhed på at lytte til børn gælder 

alle personaler i alle situationer hen over hele dagen. 

 

- At inddrage børns perspektiver systematisk i udarbejdelsen af pædagogisk 

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

 

- At understøtte udvikling af inkluderende fællesskaber ved at organisere personalet på 

måder, der giver mulighed for at engagere sig i aktiviteter, leg og rutiner med 

 
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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børnene, samtidig med at der er øje for børns deltagelsesmuligheder, 

børnefællesskabet og om børn befinder sig i udsatte positioner. 

 

- at udvikle det sproglige læringsmiljø til også at understøtte udvidede dialoger med 

børnene, så børnene får brugt deres sprog til refleksion og dialoger med både voksne 

og andre børn. 

 

- At understøtte faglig refleksion og dialog om realisering af styrket pædagogisk 

læreplan med et helhedsorienteret perspektiv på læreplanstemaerne. 

 

Rapporten er udarbejdet d. 30. nov. 2020 

 

 

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 

Børnene i Ågerup Børnehus færdes trygt og tillidsfuldt i institutionen. Personalet er lydhøre og 

anerkendende i deres kommunikation og de planlægger og justerer de pædagogiske aktiviteter 

efter børnenes initiativer og ønsker, så børnehavebørnenes egne projekter og ideer får lov at 

udfolde sig. 

Det fysiske læringsmiljø er alsidigt med mange forskellige typer materialer og der er mange 

aktivitetsmuligheder indendørs, i salen, på stuerne og udendørs.  

Arbejdet med realisering af styrket pædagogisk læreplan 

Ågerup Børnehus har valgt ikke at benytte faglige fyrtårne i arbejdet med realisering af styrket 



pædagogisk læreplan. I stedet arbejdes der på at etablere et professionelle læringsfælleskab i 

institutionen baseret på fælles supervision og faglig refleksion. Børnehuset er optaget af at 

udvikle en evalueringskultur. Der arbejdes for eksempel med små videoklip og fotos som 

grundlag for faglig refleksion og sparring. Personalet oplever denne dokumentationsform som 

udviklende, berigende og som et godt afsæt for at skabe et fælles fagligt sprog.  

Ågerup børnehus definerer, med udgangspunkt i data fra scoringer i kompetencehjulet og med 

afsæt i børnehusets egen model (Ågerup Læringsmodel), tematiske fordybelsesperioder og 

udvalgte læringsmål for børnehusets læringsmiljø. Fx er børnehuset lige nu optaget af 

naturtemaer, hvilket afspejles mange steder i læringsmiljøet i form af plakater, orme i glas, 

snegle osv. Til frokost i børnehaven tales der ligeledes om orme og snegle, som børnene kan 

se på, mens de spiser frokost.  

BØRNESYN, DANNELSE OG INDDRAGELSE AF BØRNS PERSPEKTIVER 

Generelt er personalet gode til at sætte ord på, hvad der skal ske for børnene under måltidet, i 

garderoben osv. så børnene er forberedt på dagens rutiner. Der er fokus på at styrke børns 

selvhjulpenhed og at lytte til børnenes oplevelser af de ting, der sker. Personalet udviser 

opfindsomhed i måder at motivere børn til at gøre ting, de umiddelbart protesterer imod (fx at 

skulle have overtræksbukser på, hænge sit tøj på plads osv.) Der er imidlertid også tilfælde, 

hvor børnenes protester ikke bliver taget alvorligt. I disse situationer italesætter personalet, at 

de godt ved, at børnene ikke er tilfredse med det, der skal ske, hvorefter de gør netop det, 

som barnet protesterer imod. Dermed opleves der ikke i alle situationer fuld respekt for børns 

udtryk og væren. Det samme gør sig gældende i anden kontekst, hvor personale forstyrrer 

børns og en stues aktiviteter ved at smutte igennem en af børnehavestuerne, der er et 

gennemgangsrum, på trods af, at det er muligt at gå udenom.  

Ågerup Børnehus har fokus på sproglige udvikling og der er kontinuerligt fokus på at sætte ord 

på situationer og at forberede børn sprogligt fx i garderoben, spisesituationen osv. Personalet 

er optaget af at skabe ro i samtaler med børnene. Især i vuggestuen bærer samtalerne præg 

af, at personalet er optaget af at benævne ting, men ikke af at understøtte, at der opstår 

dialoger med og mellem børnene. I den ene vuggestuegruppe observeres det i perioden 

mellem frokost og putning, at der er samtaler med de børn, der puttes. De øvrige børn på 

stuen underholder sig selv, mens den tilbageblevne voksne er optaget af at rydde af og feje. 

Personalets ansvarsfordeling og opgaveprioritering understøtter i dette tidsrum dermed kun 

pædagogisk meningsfuld aktivitet for nogle af børnene.  

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

Legen fylder meget i Ågerup Børnehus. Personalet er optaget af at give børn plads til at lege, 

og hjælper børn til at få fat i de ting, de vil lege med, og der er hele tiden mange lege i gang, 

som langt de fleste børn er engageret i. Personalet engagerer sig ved tilsynsbesøget i en moon 

car aktivitet på legepladsen men ellers ses det ikke, at personalet er med i legen. 

Hen over dagen opstår der løbende aktiviteter som personalet enten har planlagt eller 

spontant engagerer sig i. I nogle situationer mister personalet imidlertid øje for, at der er børn, 

der sidder alene og hverken indgår i børnefællesskabet eller fordyber sig i leg eller de 

aktiviteter, der voksne har igangsat. 

 

FORÆLDRESAMARBEJDET  



Ågerup Børnehus har indført en obligatorisk årlig samtale med alle forældre og desuden en 

valgfri 3.-månederssamtale. Børnehuset og forældrerådet oplever, at de har et godt 

samarbejde. Forældrene i børnehuset oplever, at der en meget velfungerende daglig kontakt 

mellem forældre og personale og at der er god inddragelse af forældre såvel som opbakning 

fra forældregruppen. Helt konkret arbejder børnehuset og forældrerådet p.t. sammen om at 

beskrive de gensidige forventninger mellem personale og forældre. 

SAMMENHÆNG MED SKOLEN 

Børnehuset deler faciliteter med skolen og har traditionelt et stærkt og godt samarbejde med 

skolen med fokus på god overgang fra børnehave til skole. Børnene kender hinanden på kryds 

og tværs af børnehuset og skole/SFO, og der er fælles pasning om morgenen. Fra december 

måned deltager de kommende skolebørn sammen med en pædagog i ugentlige aktiviteter med 

børnehaveklassen og personale fra børnenes kommende klasse besøger børnehuset.  

INDDRAGELSE AF LOKALSAMFUNDET 

Børnehuset bruger lokalområdet meget aktivt med ture og aktiviteter fx ved besøg på 

rideskolen, kirken, campingplads mm. Der arrangeres løbende læringsprojekter i den lokale 
natur og der samarbejdes med en lokal naturvejleder.  

 

ANBEFALINGER 

Ågerup Børnehus er et dagtilbud, der er optaget af at skabe god kvalitet i den pædagogiske 

praksis, og hvor ledelse og medarbejdere har fokus på at videreudvikle refleksionskulturen og 

stræber mod at etablere en god evalueringskultur. 

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

fokusere på følgende forhold: 

- ANERKENDELSE AF BØRN I ALLE SITUATIONER HENOVER DAGEN 

Personalet i Ågerup børnehus er generelt gode til at lytte til børns udtryk og ønsker. I 

enkelte overgangssituationer sker det, at børns input underkendes. Personalet 

anbefales derfor at reflektere over inddragelse af børns perspektiver - herunder også at 

lytte til børns kropsligt udtrykte oplevelser og ønsker. 

 

- SYSTEMATISK FOKUS PÅ FYSISK, PSYKISK OG ÆSTETISK BØRNEMILJØ 

Børnehuset er optaget af at følge børnenes interesser i de aktiviteter, der i igangsættes. 

Det anbefales, at børnehuset i øvrigt systematisk inddrager børns perspektiver på 

dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø på måder, der sikrer, at 

personalet får øje på det, der ikke naturligt fanger personalets opmærksomhed (blinde 

pletter). 

 

- RAMMESÆTTE OG SKABE INKLUDERENDE FÆLLESSKABER 

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, 

men hvor de mister øje for børns deltagelsesmuligheder, børnefællesskabet og om børn 

befinder sig i udsatte positioner.  Børnehuset anbefales derfor at organisere sig på 

måder, hvor personalet både kan engagere sig og rammesætte aktiviteter og leg, så 

alle børn oplever at være en del af et børnefællesskab. 

 



- ØGET DIALOG MED OG MELLEM BØRN 

Ågerup børnehus har tydeligvis forbedret det sproglige læringsmiljø siden seneste tilsyn 

og meget optaget af at bruge sproget og benævne ord og hændelser i børnenes 

læringsmiljø. Der er generelt behov for at have fokus på at udvide og forlænge 

samtalerne med børnene, så børnene får brugt deres sprog til refleksion og dialoger 

med både voksne og andre børn. 

 

- UNDERSTØTTELSE AF FAGLIG REFLEKSION OM REALISERING AF LÆREPLAN 

Ågerup Børnehus har fokus på at udvikle et solidt professionelt læringsfælleskab på 

husniveau. For at skubbe på realisering af styrket pædagogisk læreplan i de daglige 

møder mellem børn og personale, og for at styrke læreplanens nye forståelse af 

læreplanstemaer som værende konstant på spil i alt, hvad der sker (fremfor at anlægge 

en læreplanstematisk tilgang), kan der tillige etableres tilsvarende læringsfællesskaber 

på stue niveau og/eller indenfor hhv. vuggestue og børnehavegrupperne, der bygger på 

den nye forståelse at arbejdet med læreplanstemaer. 

 

OPFØLGNING PÅ SENESTE PÆDAGOGISKE TILSYN 

Ved seneste tilsyn d. 10.12-2015, blev det anbefalet, at Ågerup Børnehus skulle have øget 

opmærksomhed på: 

-At det bliver tydeligt hvad hjemmet gør og hvordan børnehuset understøtter de udviklingsmål 

der ligger for barnet i barnets læreplan 

 

-At der sker systematisk skriftlig evaluering, med afsæt i de fastsatte læringsmål og fokus at 

barnets læringsudbytte/tegn på læring  

 

-At læringsmål fra den pædagogiske læreplan omsættes tydeligere til den pædagogiske 

planlægning via månedsplaner, ugeplaner, og i de daglige beskrivelser  

 

-At der arbejdes videre med fokus på at italesætte de ting der sker omring barnet og at barnet 

fx ikke flyttes, tages op, eller andet uden at der på forhånd har været en sproglig forberedelse  

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

intentionerne i den styrkede pædagogisk læreplan. 

 


