Institution: Kong Christian d. IX og Dronning Louises Asyl/Ordrup Asyl. I Dato og tidsrum for tilsyn: 25.februar
2021 kl. 8.30 – 10.30. I Deltagere fra institutionen: Toke Wulf Møller og Pernille Pedersen. Tilsynsførende:
Pædagogisk konsulent Kellis Elin Domsten

Pædagogisk tilsynsrapport
Den pædagogiske tilsynsrapport afspejler en vurdering af kvaliteten af den pædagogiske praksis i den
pågældende institution inden for syv temaer. Vurderingen baseres på den tilsynsførendes observationer af det
pædagogiske arbejde samt den faglige dialog med ledelsen m.fl. om bl.a. observationerne, institutionens
pædagogiske læreplan og Lege- og læringsmiljøvurderingen.
Vurderingen sker ved brug af følgende 4-trinsskala: Høj-, god-, tilstrækkelig- eller utilstrækkelig kvalitet.
For en uddybning af skalaen se her vejledning for pædagogisk tilsyn. OBS: Vurderingen af den pædagogiske
kvalitet tager højde for restriktioner som følge af Covid-19 retningslinjer. F.eks. opdeling af børnegrupper.
Anbefalinger: Gives som gode råd i forbindelse med udvikling af det pædagogiske læringsmiljø.
Påbud: Gives til straks udbedring eller udbedring efter fastsat dato.

TEMA: PÆDAGOGISK ORGANISERING
VURDERING

TILSTÆKKELIG KVALITET

BEGRUNDELSE
Der observeres at der er god tid til den frie lege for børnene. Der tilbydes spontane aktiviteter og tilbud til
børnene efterhånden som de pædagogiske medarbejdere oplever at der er behov for inspiration til børnenes
fortsatte lege og fællesskab på legepladsen.
Der er regelmæssig organisering af ture i nærområdet. Der er planlagt organiserede ture og aktiviteter i 14dages planer. Der observeres positive og anerkendende interaktioner mellem børn og personale under de frie
lege samt ved overgang til aktiviteter. Der er synlige overvejelser om tilrettelæggelse af det pædagogiske
læringsmiljø. Der ses ikke en fastlagt ansvars-og opgavefordeling mellem personalet på legepladsen.
ANBEFALING
Det anbefales, at institutionen arbejder med de gode elementer i børnehaven, men skal arbejde med at
synliggøre læringsmiljøer gennem hele dagen. Der anbefales også at der arbejdes på en tydeligere organisering
både med hensyn til planlægning af det pædagogiske aktiviteter og på legepladsen blandt det pædagogiske
personale.

TEMA: FYSISKE RAMMER OG INDRETNING
VURDERING

GOD KVALITET

BEGRUNDELSE
Der er tydeligt differentierede lege – og læringszoner med mulighed for leg, udvikling og fordybelse. Der er
legetøj tilgængeligt og der er tematiserede legezoner, hvor der kan arbejdes med specifikke temaer og
aktiviteter. Der er tydelige faglige overvejelser over indretningen. Der er gode muligheder i uderummet, og der
er opsat nye muligheder i forbindelse med coronasituationen.
1

Institution: Kong Christian d. IX og Dronning Louises Asyl/Ordrup Asyl. I Dato og tidsrum for tilsyn: 25.februar
2021 kl. 8.30 – 10.30. I Deltagere fra institutionen: Toke Wulf Møller og Pernille Pedersen. Tilsynsførende:
Pædagogisk konsulent Kellis Elin Domsten

ANBEFALING
Der er gode legemiljøer indendørs og udendørs, der er også planlagt forandringer af legemiljøet indendørs.
Der er en godt indrettet legeplads det vurderes dog, at der bør være et legepladstilsyn indenfor en overskuelig
fremtid.

PÅBUD

TEMA: INTERAKTION
VURDERING

GOD KVALITET

BEGRUNDELSE
I det pædagogiske læringsmiljø observeres interaktion og samspil, der er præget af en behagelig atmosfære. Der
foregik regelmæssige interaktioner mellem børnene og det pædagogiske personale, der var præget af indlevelse
og nærvær. Børnene viste at deres indbyrdes interaktioner var positive og konstruktive. Det pædagogiske
personale viste stor imødekommenhed overfor børnenes behov for både samtale, læsning og aktivitet.
ANBEFALING
Det anbefales at fortsætte de gode interaktioner og samspil. Der kan med fordel arbejdes hen mod at temaer fra
den styrkede pædagogiske læreplan træde tydeligere frem.

TEMA: LEG
VURDERING

GOD KVALITET

BEGRUNDELSE
Tilsynet foregik overvejende på institutionens legeplads. Alle børn var i aktive lege under hele tilsynet, der var
en planlagt tur med en gruppe børn. Der blev observeret både børne – og vokseninitierede aktiviteter. Der var
gode muligheder for børne for at foreslå aktiviteter og der var tilrettelagt forskellige muligheder for børnenes
eget initiativ til aktivitet og lege. Det pædagogiske personale tog generelt udgangspunkt i børnenes bidrag til
lege og aktiviteter. Der var blik for at understøtte alle børns deltagelsesmuligheder i leg og aktivitet.
ANBEFALING
Det anbefales at de gode legemuligheder bevares, men der kan arbejdes med flere faglige overvejelser omkring
børnenes udbytte af lege og affødte aktiviteter.

TEMA: RUTINEPRÆGEDE SITUATIONER OG AKTIVITETER
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VURDERING

Ikke vurderet

BEGRUNDELSE
Under tilsynet blev der ikke observeret tilstrækkeligt mange rutinesituationer og aktiviteter til at danne
grundlag for en vurdering.
ANBEFALING

TEMA: BØRNENES FÆRDIGHEDER
VURDERING

TILSTRÆKKELIG KVALITET

BEGRUNDELSE
Under tilsynet blev der observeret mange indholdsrige dialoger mellem børnene og det pædagogiske personale.
Der blev også observeret indholdsrige dialoger mellem børnene. Der opstod spontant dialogisk læsning, der
både var børne – og vokseninitierede. Der blev oplyst ved samtalen med institutionens ledelse, at der blev
arbejdet med inspiration fra Play and Learn. Ved samtalen med ledelsen blev der ligeledes oplyst, at der blev
arbejdet med musik og motorik og at det indgår i den pædagogiske planlægning.

ANBEFALING
Der kan med fordel benyttes visuelle redskaber for at støtte en sammenhæng mellem forskellige sprogformer.
Hvis der ikke benyttes redskaber til at screene og understøtte børnenes udvikling, så anbefales dette.

TEMA: SAMMENHÆNGENDE OVERGANGE
VURDERING

GOD KVALITET

BEGRUNDELSE
Børnehaven har et samarbejde med især en nærliggende vuggestue om børne overgang fra vuggestue til børnehave.
Der er også et samarbejde mellem en nærliggende skole og børnehave ved børnenes overgang til skole. Dagligt er
der systematisk opmærksomhed på børn og forældre ved ankomst og afhentning.
Under coronatiden har børnehaven også en plan for børnenes opstart. Der er mulighed for at en forælder kan deltage
i indkøringsfasen med henblik på tryghed for barnet og personalets indsamling af viden om barnet.

ANBEFALING
Det anbefales, at personalet opretholder kvaliteten i de overgange, som børnene oplever og hermed skaber gode
betingelser for barnets udvikling og trivsel.
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