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Rammen for det uanmeldte tilsyn
Frederiksberg Kommune udfører årligt et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg i
samtlige dagtilbud jf. Dagtilbudslovens § 5. Formålet er at sikre, at børns ophold i
dagtilbud lever op til lovgivningen og i øvrigt er i overensstemmelse med det
serviceniveau, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen.
Tilsynene er et vigtigt led i den fortsatte udvikling af kvaliteten i kommunens
dagtilbud og varetages af Dagtilbudsafdelingens pædagogiske konsulenter.
I det uanmeldte tilsyn vurderer de pædagogiske konsulenter kvaliteten af
dagtilbuddenes pædagogiske praksis ud fra konkrete observationer og dialog med
leder og medarbejdere i forbindelse med tilsynsbesøget.
Kort sammenfatning af konsulentens vurdering samt aftaler og opfølgning
Den pædagogiske praksis i Elverhøj fremstår fagligt funderet. Legemulighederne er
mangfoldige og relationerne er omsorgsfulde, nærværende og imødekommende.
Jeg giver en anbefaling i forhold til drøftelse og refleksion i forhold til legetøj.
Pædagogisk læringsmiljø i rutinesituationer
(modtagelse, måltider, garderobe, bleskift, overgange m.m.)
Hvad ser vi efter: selvhjulpenhed, muligheder for at opleve at mestre noget,
organisering, tydelighed, muligheder for trivsel, læring, udvikling og
medbestemmelse m.m.
Konsulentens vurdering.
De ankommende børn bydes velkommen og bliver
(Baseret på dialog og
inviteret ind i lege. De voksne er opmærksomme på
eksempler fra praksis)
børnenes individuelle behov i forhold til at tage godt
imod dem om morgenen.
Formiddagsmaden fremstår veltilrettelagt. De
voksnes opmærksomhed er på børnene og de
voksne følger børnenes interesser og understøtter
børnene i længerevarende samtaler fx om hvad
dagens program er, om at et barn skal ud og rejse
og jul i Tivoli, så alle børn får mulighed for aktiv og
meningsgivende medvirken.
Konsulentens anbefaling
Fortsætte den nuværende praksis.
Aftaler om opfølgning
mellem leder og konsulent
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Pædagogisk læringsmiljø i planlagte pædagogiske aktiviteter
(samlinger, aktiviteter i mindre grupper, ture m.m.)
Hvad ser vi efter: aktive og meningsgivende deltagelsesmuligheder, organisering og
tilrettelæggelse er tilpasset de deltagende børn, muligheder for at lære noget nyt og
spændende, indflydelses og medbestemmelse m.m.
Konsulentens vurdering.
Pædagogiske aktiviteter fremstår fagligt funderede
(Baseret på dialog og
og veltilrettelagte i forhold til at sikre udvikling,
eksempler fra praksis)
læring og trivsel hos de deltagende børn.
Konsulentens anbefaling
Fortsætte den nuværende praksis.
Aftaler og opfølgning
mellem leder og konsulent
Pædagogisk læringsmiljø i relation til børns leg
(børneinitierede lege og vokseninitierede lege)
Hvad ser vi efter: Børneinitierede lege, , legemuligheder for alle børn, udvalg af
legetøj, alle børn er attraktive legekammerater, indretningen inde og ude,
muligheder for forskellige typer leg, voksnes understøttelse af leg – ved at iagttage,
guide og hjælpe aktivt og ved at deltage i lege m.m.
Konsulentens vurdering.
Der er mangfoldige legemuligheder både inde og
(Baseret på dialog og
ude i Elverhøj. Rummenes indretning, de voksnes
eksempler fra praksis)
fordeling og den måde legetøj er sat frem på
forskellige borde på understøtter børnenes
muligheder for længerevarende og fordybede lege.
Jeg ser gentagne eksempler på kasser med legetøj,
hvor der er noget andet i kasserne, end det, som er
markeret, der skulle være. En del legetøj fremstår
slidt, og der er flere steder så store mængder af
legetøj, så det ligger i lag på hylderne på måder, så
børn kan have vanskeligt ved selv at tage det ned.
Konsulentens anbefaling
Jeg anbefaler at ledelse og medarbejdere i Elverhøj
drøfter og reflekterer over mængder, placering og
beskaffenhed af legetøjet i forhold til børnenes
legemuligheder.
Aftaler og opfølgning
Opfølgning på næste anmeldte tilsynsbesøg.
mellem leder og konsulent
Relationer
(mellem børn og voksne, børnenes indbyrdes relationer og de voksnes indbyrdes
relationer)
Hvad ser vi efter: nærvær, fordybelse, omsorg, tilgængelighed, imødekommelse,
tryg tilknytning, muligheder for at udvikle sig og få nye relationer, anerkendende og
respektfuld kropslig og sproglig kommunikation og interaktion m.m.
Konsulentens vurdering.
De voksne fremstår nærværende, omsorgsfulde og
(Baseret på dialog og
imødekommende over for børnene. Jeg så flere
eksempler fra praksis)
eksempler på voksne, der var opmærksomme på
børnenes forskellige kommunikationsformer. Fx
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Konsulentens anbefaling
Aftaler og opfølgning
mellem leder og konsulent

udviste et mindre barn med kropssprog og lyde
utilfredshed med at skulle sidde på en bestemt stol,
hvorefter en voksen smilende hjælper med at finde
en anden stol til barnet.
Børnene i Elverhøj virker trygge og tillidsfulde, og de
henvender sig til voksne med en klar forventning om
at blive positivt imødekommet.
Jeg så flere eksempler på at voksne understøttede
børn i forhold til at løse konflikter – i stedet for at
løse dem for børnene.
Kommunikationen mellem de voksne fremstår
ligeledes imødekommende og med børnene i fokus,
fx bliver en voksen, som er i praktik, hjulpet af de
faste medarbejdere i forhold til, hvad personen med
fordel kan hjælpe med.
Fortsætte den nuværende praksis.
-

Forældresamarbejde
(Dialoger mellem forældre og personale)
Hvad ser vi efter: Imødekommende, anerkendende og individuelt tilpasset samspil og
kommunikationen mellem forældre og personale m.m.
Konsulentens vurdering.
Forældresamarbejdet fremstår velfungerende.
(Baseret på dialog og
Medarbejderne og lederen fremstår tilgængelige om
eksempler fra praksis)
imødekommende og med et godt kendskab til både
børn og forældre.
Konsulentens anbefaling
Fortsætte den nuværende praksis.
Aftaler og opfølgning
mellem leder og konsulent
Har konsulent og leder drøftet særlige forhold på tilsynet? Fx
sundhedsmæssige eller sikkerhedsmæssige forhold, der skal rettes.
Hvis "ja" - hvilke?
Konsulentens vurdering.
På en stue er der hængt billeder op af en del af det
(Baseret på dialog og
materiale, som benyttes til sprogvurderinger af
eksempler fra praksis)
børn. Sprogvurderingsmaterialet må ikke benyttes
på denne måde.
Hvis Elverhøj ønsker ideer til andre materialer, som
kan bruges til ophæng, er de velkomne til at
kontakte pædagogisk sprogkonsulent Signe Klok.
Konsulentens anbefaling
Lederen skal sikre, at materialer som er en del af
test, screeninger eller vurderingsmaterialer ikke
benyttes på andre tidspunkter.
Aftaler og opfølgning
Lederen skal videreformidle til medarbejderne, at
mellem leder og konsulent
materialerne udelukkende må benyttes i forbindelse
med sprogvurderinger.
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Opfølgning på næste anmeldte tilsynsbesøg.

4

