
Tilsynsrapport til offentliggørelse 

Ordinært tilsyn i Jerne Børnehave den 01.11.22 
Tilsynsperiode 2022 - 2024 

 

 

Lovgivning om tilsyn 

 

Dagtilbudslovens §5 beskriver, at der skal føres tilsyn med indholdet i dagtilbuddet og 

den måde, hvorpå opgaverne udføres. 

 

Dagtilbudslovens § 5a beskriver, at tilsynet skal føres med udgangspunkt i det 

pædagogiske grundlag i den pædagogiske læreplan. 

 

Dagtilbudslovens §5, stk. 3 beskriver, at der minimum hvert andet år skal 

offentliggøres en tilsynsrapport for hver enkelt dagtilbud, på det enkelte dagtilbuds 

hjemmeside. 

 

Tilsynet har et udviklingsperspektiv og indgår som et led i at sikre og udvikle 

kvaliteten i dagtilbud, gennem tilsynets bidrag med viden omkring dagtilbuddets 

forbedringsmuligheder og udviklingspotentialer. 

 

 

 

Oplysninger vedr. dagtilbuddet 
 

Dato uanmeldt tilsynsbesøg 4. oktober 2022 

Dato anmeldt tilsynsbesøg  12. oktober 2022 

Bestyrelsesformand Søren Hede Jensen 

Pædagogisk leder Tanja Holm Jessen 

Tilsynskonsulent Tommy Skau 

 

 

Antal indmeldte børn i børnehave 49 

Antal indmeldte børn i vuggestue 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vurdering af kvalitet i dagtilbuddet 

Det pædagogiske grundlag 
 

Vurdering af kvaliteten i dagtilbuddet finder sted på baggrund af observationerne foretaget i dagtilbuddet 

samt på baggrund af dialoger mellem tilsynskonsulent, medarbejdere og leder, jf. § 5a stk. 5 og 6 i 

Dagtilbudsloven. 

Til brug for den samlede vurdering af kvaliteten i det enkelte dagtilbud, anvendes de vurderingsparametre, 

som EVA opstiller i den nationale undersøgelse om læringsmiljøkvalitet (EVA, 2020).  

 

• Fremragende kvalitet 

• God kvalitet  

• Tilstrækkelig kvalitet 

• Utilstrækkelig kvalitet 

Vurderingen foretages både kvalitativt og kvantitativt (Dagtilbudslovens § 5a stk. 4), hvor der fastsættes 

en skalering såvel som en beskrivende tekst for hvert område i det pædagogiske grundlag samt for det 

fysiske og æstetiske børnemiljø, jf. Dagtilbudslovens § 5a stk. 1. 

 

Udfyldes af tilsynskonsulenten 

Det pædagogiske 

Grundlag 

Utilstrækkelig 

 

Tilstrækkelig      God 

 

Fremragende        

Leg   X   

Tilsynets bemærkninger 

 

Under det uanmeldte tilsyn, hvor observation af 

læringsmiljøet er prioriteret, sås der gode eksempler på både 

vokseninitierede lege/aktiviteter og børne-initierede 

lege/aktiviteter og det blev observeret, at der i enkelte 

situationer med fordel kan justeres yderligere ift. de voksnes 

positionering i legen, så disse understøtter og udfordre 

børnenes leg, med henblik på at berige legen. Derudover kan 

der med fordel arrangeres, rigeligt, varieret og ”nyt” legetøj 

på stuerne, til understøttelse af bedre-og mere fordybet leg. 

 

Læring   X  

Tilsynets bemærkninger 

 

Børnene tilbydes mangeartede og gode muligheder for læring 

i NUZO-perspektiv (nærmeste udviklingszone). Børnenes 

muligheder for læring og mestringer ses ved medarbejdernes 

gode tilgang og fokus på børnenes NUZO og er 

gennemgående hele dagen. Ovenstående ses i rutine 

situationer og i lege og aktiviteter. 

 

Børnefællesskaber   X  

Tilsynets bemærkninger 

 

Børnene er aldersopdelte på 3 stuer. Der ses gode og 

alderstilpassede aktiviteter, som søger at understøtte 

børnenes muligheder for venskaber og fællesskaber.  

Der arbejdes godt og struktureret og systematisk med ”Trin 

for trin”, ”Empati i sociale relationer” og fri for mobberi” med 

fokus på børnenes sociale kompetencer og mulighederne for 

at indgå i børnefællesskaber. Børnehavens tilgang til 



voksenadfærd og være ”Rollemodeller” vurderes værende god 

for børnefællesskaberne. 

 

Forældresamarbejde   X  

Tilsynets bemærkninger 

 

I tilsynsdialogen beskriver børnehavens leder, medarbejderne 

og bestyrelsesformand et godt og tillidsfuldt 

forældresamarbejde. Der arbejdes ud fra et godt individuelt 

syn på forældre og børn og der inviteres til dialog omkring 

familiens og barnets behov for tryghed, omsorg, trivsel, 

udvikling og læring. Børnehaven har investeret i et 

tidssvarende kommunikationssystem/App ”Famly” 

 

Børn i udsatte 

positioner 

 X   

Tilsynets bemærkninger 

 

Det observeres under vokseninitieres aktiviteter, 

dagligdagsrutiner og de ”små overgange” at medarbejderne 

har blik for børn i udsatte positioner og søger at justere 

miljøet i, garderoben, til samlinger og i spisesituationer på en 

sådan måde, at alle børn oplever mestring og deltagelse i 

fællesskabet. I børnenes egen initierede lege og aktiviteter, 

søger børnehaven også at understøtte børn i udsatte 

positioner. 

 

Sammenhænge/ 

overgange 

  X  

Tilsynets bemærkninger 

 

Børnehaven har en systematisk og velplanlagt tilgang og 

samarbejde med skolerne, som de afgiver børn til. 

Forældrene er også inviteret ind til at kunne være en del af 

overleveringerne til skolerne. Denne systematik og struktur 

vurderes til at være god. 

 

Barnesyn   X  

Tilsynets bemærkninger 

 

Under observation og i tilsynsdialogerne fremgår et tydeligt 

og godt barnesyn, som er anerkendende og det italesættes at 

barnets stemme og perspektiv vægtes højt. Medarbejderne 

observeres nærværende og fokuseret på børnenes individuelle 

behov, udtryk og adfærd. 

 

Dannelse og 

børneperspektiv 

  X  

Tilsynets bemærkninger 

 

Det observeres i praksis og i tilsynsdialogen at børnehaven er 

optaget af, at give børnene de bedste betingelser for kunne 

danne sig og vise børnene positive tilkendegivelser på 

børnenes perspektiver og stemmer. De voksne hjælper til at 

rammesætte læringsmiljøer, hvor de demokratiske principper 

kan sættes i anvendelse. 

 

 



Børnemiljø 
 

Begrebet børnemiljø er et samlet begreb for det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet og 

skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse jf. § 7 stk. 3. 

I forbindelse med det uanmeldte tilsynsbesøg foretager tilsynskonsulenten en rundering i dagtilbuddet med 

fokus på det fysiske og æstetiske børnemiljø. Det psykiske børnemiljø vurderes som led i observationen. 

 

Udfyldes af tilsynskonsulenten 

 

 

Utilstrækkelig Tilstrækkelig God Fremragende 

Det fysiske 

børnemiljø 

 X   

Tilsynets bemærkninger Det fysiske børnemiljø vurderes med baggrund i KIDS-

skalering af de fysiske omgivelser, herunder de faktiske forhold 

på stuerne, tilgængelige aktivitetsrum og legepladsens 

betydning for det fysiske børnemiljø.  Der er givet anvisninger 

på opfølgende tiltag ift. det fysiske læringsmiljø indendørs, som 

påvirker legens udfoldelsesmuligheder. Det fysiske læringsmiljø 

kan udvikles så stuernes indretning i højere grad 

imødekommer børnenes behov for legemiljøer som virker 

befordrende for trivsels-og læringsoplevelser og som afspejler 

det pædagogiske grundlag. 

 

Det æstetiske 

børnemiljø 

 X   

Tilsynets bemærkninger Jerne Børnehave ses være tilstrækkelig velholdt og der ses en 

del af børnenes kreative produkter tilgængelig i børnehøjde. 

Der observeres ophæng og billeder som visuelt kan stimulere 

børnenes lærings- og dannelsesprocesser. 

 
Anvisning på opfølgende tiltag 
 

En anvisning er et udviklingstiltag, som dagtilbuddet skal arbejde med for at højne kvaliteten i det 

pædagogiske læringsmiljø.  

Anvisning udarbejdes, i videst mulige omfang, i et samarbejde mellem tilsynskonsulenten og den 

pædagogiske leder. Der vil ske løbende opfølgning på anvisninger efter det ordinære tilsyn. 

Pædagogisk leder opretter og udarbejder anvisning i modulet ”Tilsyn” i Hjernen & Hjertet, under fanen 

”tiltag”, vælg ”udviklingsplan”. 

Når pædagogisk leder modtager tilsynsrapporten, skal anvisningerne oprettes i Hjernen & Hjertet jf. 

ovenstående. 

Udfyldes af tilsynskonsulenten 

Beskrivelse af anvisning  

 

1. Det fysiske børnemiljø/læringsmiljø på stuerne udvikles henimod: 

- At skabe flere rum i rummet til uforstyrret leg og lege-grupperinger 



- Flere tematiserede legeområder, som understøtter alle børns muligheder for 

læring, trivsel og dannelse. 

- At der forefindes tilstrækkeligt alders og kønsrelevant legetøj/materialer til 

rådighed for børnene og at der er er ”dækket op til leg” så børn inspireres til 

gode og udviklende lege. 

 

2. Leg og aktivitet: jf. observation på det uanmeldte tilsyn arbejdes der med at 

optimere børnenes muligheder for længerevarende og uforstyrrede leg, 

primært henført til observationen indendørs. 

 

Det blev på opfølgningsmødet den 1. november 2022 aftalt, at Tilsynskonsulenten 

laver en opfølgning på anvisninger den 6. februar 2023 kl. 11.00 – 12.00 

 

Jerne børnehave udarbejder en plan/SMTTE pba. af anvisninger  

 

 

Sikkerhed 
 

Som led i tilsynet med de fysiske rammer, foretager tilsynskonsulenten på det uanmeldte tilsynsbesøg, en 

rundering i dagtilbuddet med fokus på sikkerhed. Eventuelle sikkerhedsmæssige alvorlige forhold resulterer 

i en strakshenstilling. 

Beskrivelse af strakshenstilling 

 

Frist for udbedring 

 

 

- Ingen bemærkninger 

 

 

 

Opfølgning på anbefalinger/udviklingspunkter fra 

tidligere tilsyn 
 

Hvordan har I arbejdet med anbefalinger/udviklingspunkter siden 

tilsynsbesøget/opfølgningsdialogen (systematik, proces, evaluering)? 

1.Det anbefales at have opmærksomhed på børnenes læringsmiljø under ”alene tid” i 

spisesituationer jf. observation under pkt. 2.første afsnit.  

2. Samlingen justeres og tilpasses så det enkelt barn får bedre mulighed for aktiv 

deltagelse. Det anbefales at samtalerne til samling omkring ugedage, vind, vejr, 

påklædning, og tilstedeværende børn og voksne, foretages i mindre grupper og at der 

gives bedre tid til at børnene kan komme til orde og få mulighed for at svare, så 

børnene oplever sig som kompetente og deltagende i børnefællesskabet. Det 

pædagogiske læringsmiljø og børnenes læring kunne med fordel justeres så den 

processuelle del tilpasses alle børns mulighed for deltagelse. 

Vi har arbejdet mere i små grupper ved planlagte aktiviteter. 

Vi har været mere opmærksomme på den voksnes positionering hele dagen. 

Der er opsat flere tavler i børnehøjde, så deres færdige produkter gav mere anledning 

til samtale og dialog. 



Hvordan har arbejdet med anbefalingen har haft en effekt på det pædagogiske 

læringsmiljø? 

Det har givet mere ro i huset. 

Tilsynskonsulentens bemærkninger 

Jerne børnehave har arbejdet bevidst med at forbedre organiseringen af 

læringsmiljøet i bestræbelserne på at undgå uhensigtsmæssige situationer og 

konflikter, ved yderligere opdeling af børnene på stuerne og i mindre 

aktivitetsgrupper, når dette er muligt og ved voksentilstedeværelse og positionering i 

samværssituationerne. Herigennem understøttes anerkendende kommunikation og 

adfærd imellem børnene. Den samme tilgang gør sig gældende i de ”små overgange” 

f.eks. i garderoben, så der videst muligt ikke opstår situationer, som børnene har 

svært ved at kunne være og agerer i. 

Leders bemærkning omkring mere ro i huset vurderes, som tegn på en positiv 

udvikling af læringsmiljøet. 

Der opsamles systematisk ift. ovenstående på personalemøderne så alle 

medarbejdere er orienteret, hvis der er justeringer til aftaler, eksempelvis 

voksenadfærd og positionering.  

Tilsynets vurdering af ovenstående ændringer er ”forbedring af kvaliteten jf. 

læringsmiljøet”   

 

Øvrige tilsyn 
 

Legepladsinspektion 

Leders bemærkninger og refleksioner 

Anfør dato for seneste legepladsinspektion: 
 

26.03.2021  

Har seneste legepladsinspektion givet anledning til handleplan eller andre anbefalinger? 

Løse komponenter på Kilimanjaro – blev udbedret 29.03.2021 

Faldunderlag ved Tandfeen (legetårn) blev testet for hårdt – blev udbedret 21.05.2021 

Forfald i vanger på tandfeen – blev udbedret 21.05.2021 

Brandinspektion 

Leders bemærkninger og refleksioner 

Anfør dato for seneste brandinspektion:  

D. 19.05.2022 

Er der i dagtilbuddet behov for at gøre en ekstra indsats i forhold til arbejdet med 

forebyggelse af brand? 

Nej – vi har generel høj fokus på sikkerhed. 

Der er planlagt brandkursus for hele personalegruppen d. 5. januar 2023 



Bliver der i dagtilbuddet afholdt brand- og evakueringsøvelser med børnene? 

Ja – 2 gange om året. 

 

 

Hygiejnebesøg 

Leders bemærkninger og refleksioner 

Anfør dato for seneste hygiejnebesøg 

30.09.2022 

 

Hvilke opmærksomhedspunkter gav hygiejnebesøget anledning til? 

 

Ingen 

Vi blev anbefalet at sætte en pose omkring potten, hvis den tages i brug. 

Tilsynets bemærkninger og vurdering af ovenstående 

 

Legepladsinspektion: Legepladsinspektionsrapport, samt handlinger for udbedringer er 

vurderet. Tilsynet har ingen yderligere bemærkninger. 

Brandinspektion: Tilsynet har ingen yderligere bemærkninger 

Hygiejnebesøg: Tilsynet gør opmærksom på Sundhedsstyrelsens 5 hygiejneråd med 

baggrund i observationer jf. det uanmeldte tilsyn. Derudover ingen bemærkninger. 

 

 


