
 
 

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn  

 Tilsynsperioden august 2018 – december 2019 

Ifølge dagtilbudslovens § 5 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne 

lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres.  
 
Det uanmeldte tilsyn omfatter observationer i institutionen, som danner grundlag for tilsynsrapporten.  Der 
føres tilsyn på det pædagogiske læringsmiljø, sikkerhed, hygiejne, sundhed og fysiske rammer. 
 
Tilsynet er en rundering i daginstitutionen og efterfølgende en observation af pædagogisk praksis. Tilsynet 

har fokus på observationer og i begrænset omfang dialog med personalet i daginstitutionen.  

 

Daginstitution/afdeling  

Pinsekirkens Børnehave 

Dato og klokkeslæt for tilsynet 

07.12. 2018 - kl. 8.15–10.30 

Tilsynsførende 

Jørn Christensen 

 
 

 

Samlet konklusion 

Det uanmeldte tilsyn har til formål at give et øjebliksbillede af hverdagen i den respektive dagtilbud. Under 
tilsynet var der gang i mange forskellige aktiviteter indendørs. Aktiviteterne var både børne- og 
voksenstyrede, og med medarbejderne fordelt rundt i afdelingen til, at understøtte børnenes leg, læring og 
deltagelse i fællesskabet.  

 
Ved observationerne på stuerne var der aktiviteter med selvvalgt leg og der var positive dialoger børn-børn 
imellem og børn-medarbejder imellem. Det anbefales, at arbejde med generel reduktion af lydniveauet. De 
fysiske rammer i huset og udenfor på legepladsen giver gode mulighed for forskellige typer lege- og 
læringsaktiviteter. 
 

Medarbejderne var opmærksomme på, at være nærværende og have opsyn med børnene. I de 
børnestyrede aktiviteter var medarbejderne støttende og guidende, hvor der var behov. I de voksenstyrede 

aktiviteter var der ledelse og rammesætning om aktiviteten. De fleste aktiviteter fandt sted i 
børnefællesskaber med fokus på børnenes medbestemmelse, medansvar og forståelse af demokrati.  
 
Konklusionen er udover observationer dannet med baggrund i samtaler med Helene Schmidt og forskellige 
medarbejdere i Pinsekirkens Børnehave. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



Kort beskrivelse af den tilsynsførendes runde i institution, og hvor den konkrete observation 
fandt sted. 

Observation hos Girafstuen, Blækspruttestuen, fællesrummet og rundering på legepladsen.  

 

Kort beskrivelse af hvor børn og medarbejdere generelt befandt sig under tilsynet.  

Børn og medarbejderne var indenfor ved tilsynet.  

 

Sikkerhed og hygiejne vedr. børn og voksne. 

Beskrivelse 
Sikkerhed: Vinduer og døre, elinstallationer, el-artikler, farlige væsker, sandkasse, legeredskaber, legetøj, 
møbler, inventar. 
Hygiejne: Indeklima, træk, udluftning, lugt, støj, rengøring, oprydning, personlig hygiejne. 

Lokalerne var rene, pæne og ryddelige og ligeledes var toiletområdet rent og pæn. Der blev observeret 
følgende opmærksomhedspunkter: 

 

             
 

- Låsepalen i lågen ned til kælderen virker ikke – det anbefales, at lågen skal kunne sikres. 
 

- Skabet hvor rengøringsmidler opbevares var ikke sikret – haspen var ikke på sat. Se anmærkning  
 

- Branddøren var ikke fri for ting – der stod en støvsuger placeret foran døren. Det anbefales kraftigt, 

at holde branddøren fri for ting.  
 

- Nødudgangen til rummet med branddøren var spærret. Det anbefales kraftigt, at holde nødudgange 
fri for ting. 
 

- Det anbefales, at placere elkedler og kaffemaskiner et sted, hvor børn ikke kan få indholdet ned over 
sig ved et uheld. 
 

- Lyd niveauet ved børns selvvalgte aktiviteter er forholdsvis højt. Det anbefales, at arbejde med 
generel reduktion af lyd 
 

- Toilettet er synlig fra gangen – det anbefales, at forholde sig til den synlighed der er når børn sidder 
på toilet, ift. udefrakommende som står i fællesrummet 
 

Legepladsen var forsvarlig indhegnet. Der bliver runderet dagligt på legepladsen. Der blev ikke observeret 

nogen opmærksomhedspunkter. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



Pædagogiske aktiviteter – ift. observationen (aktiviteter, hverdagsrutiner og børnenes leg). 

Beskrivelse 
Aktiviteter: Ift. fx organisere og gennemfører aktiviteter for og med børnene, planlagt eller spontan 

aktivitet, ture, projekter, emnearbejder, refleksion, sprogbrug, ventetid, uro.  

Hverdagsrutiner: Ift. fx søvn, mad, påklædning, vaske hænder, skiftet ble, putte, på toilettet, ankomst og 
afsked med forældrene, sprogbrug. 
Børns leg: Ift. fx voksenstøtte og guidning, indbyrdes relationer, venskabs- og kammeratskabsdannelser, 
deltagelsesmuligheder i legen, håndtering af nye situationer, sprogbrug. 

Observation i fællesrummet. En gruppe børn var i gang med selvvalgte lege. Medarbejderne støttende 
og deltog i børnenes leg og hjalp børnene, hvor der var behov. Børnene virkede glade. Aktiviteten bar 
præg af god energi og der var gode positive dialoger børn-børn imellem og børn-medarbejder imellem. 
Lyd niveauet ved børnenes selvvalgte aktiviteter var forholdsvis højt (85-95 dB.) 
 
Observation hos Girafstuen. Børnene var i gang med selvvalgte lege, bl.a. leg på tæppe, tegne, leg med 

Lego. Medarbejderne støttende og deltog i børnenes leg og hjalp børnene, hvor der var behov. Et barn, 
som var ked af det, blev taget op og trøstet. Børne virkede glade og var optaget af aktiviteterne. 
Aktiviteterne bar præg af god energi og der var gode positive dialoger børn-børn imellem og børn-

medarbejder imellem.  
Efter de selvvalgte lege skulle børnene på toilet og efterfølgende vaske hænder, inden samling og 
dukketeater i fællesrummet. Medarbejderne satte tydelige rammer for de aktiviteten. Børne virkede 
interesseret og var optaget af aktiviteten. Der blev observeret medbestemmelse, medansvar og 

opfattelse af demokrati (vente på tur). Børnenes tegninger og materialer kunne ses rundt i lokalet. 
 
Observation i fællesrummet. Dukketeater om en konge der ikke mere troede på gud. Medarbejderen 
satte en tydelig ramme for aktiviteten. Alle børn og medarbejdere sad på gulvet. Børne virkede glade, 
interesseret og var optaget af aktiviteterne. Aktiviteten var god og samlede børnene i et fællesskab.  
 

- Det anbefales, at arbejde med varigheden af tiden, når der fortælles historier.  
- Det anbefales, at arbejde med involvering af børnene i historien. 
- Det anbefales, at arbejde med læringen af historien. Hvad skal børn lærer af historien?   

 

Observation hos Blæksprutterne. De to medarbejdere satte tydelige rammer for aktiviteterne. 
Aktiviteten var, at børnene skulle de spise deres madpakker. Børne stod på række, hentede deres 
madpakker i køleskabet og satte sig på en plads omkring de tre borde. Børne virkede glade og var 

optaget af aktiviteten. Der blev observeret medbestemmelse, medansvar og opfattelse af demokrati 
(vente på tur). Der var gode positive dialoger børn-børn imellem og børn-medarbejder imellem. Lyd 
niveauet ved aktiviteter var forholdsvis højt. Børnenes tegninger og materialer kunne ses rundt i lokalet. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

Dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. 

Beskrivelse 

Psykiske børnemiljø: Hvordan børnene trives med sig selv, de andre børn og med de voksne – sprogbrug, 

fællesskab, omsorg, venskaber, konflikter, respekt, tryghed, tillid og medbestemmelse. 
Fysiske børnemiljø: Indeklimaet, pladsforhold, inventar og hygiejneforhold - trygge og sikre rammer som 
giver børnene plads til og mulighed for at fordybe sig, og til at udforske sig selv gennem leg og bevægelse. 
Æstetiske børnemiljø: Hvordan børn gennem sanserne oplever og påvirkes af de rum og rammer, der 
omgiver dem - om materialitet og brugen/indretning, samt udsmykning af rum, atmosfæren i dagtilbuddet. 

Der var god stemning i daginstitutionen og med en anerkendende og respektfuld tilgang til børnene fra 
medarbejderne. Der observeres bl.a. omsorg, tryghed og tillid. Aktiviteterne foregik i børnefællesskaber 
med fokus på børnenes medbestemmelse, medansvar og forståelse af demokrati.  
 
Lokalerne blev udnyttet til at sprede aktiviteterne ud, så der er plads og mulighed for mange forskelligartede 

lege- og læringsaktiviteter. Stuerne er indrettet med små læringsmiljøer. Børnenes tegninger og materialer 
ses i Dagtilbuddet  
 

    
 

 
 
 

Anmærkning 

Udviklingspunkt 

Ingen 

Straks henstilling 

Skabet hvor rengøringsmidler opbevares var ikke sikret – haspen var ikke på sat. Rengøringsmidler og 

produkter mv. skal opbevares i sikkert for børn. 

 

 
 
Nævnte anmærkning skal udbedres ved modtagelse af rapporten.  

 

 


