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Tilsynsvurdering  

Dagtilbuddets fremstår på tilsynsbesøget som et børnehus med høj kvalitet i den 

pædagogiske praksis i vuggestuen, mens kvaliteten i børnehaven er mere varieret afhængig 

af tidspunkt og situationer. Ved tilsynet iagttages trygge børn, der trives og generelt er 

omsorgsfulde over for hinanden.   

 

PÅBUD 

Ansatte i Orø Børnehus møder generelt børnene med en anerkendende og respektfuld tilgang 

– og med en opmærksomhed på børnenes intentioner og behov (Jf. Holbæk Kommunes 

Børne- og Ungepolitik). Børnehusets ledelse har imidlertid som følge af en på tilsynsbesøget 

enkeltstående observation af en magtanvendelsesepisode mellem en medarbejder og et barn 

fået påbud om straks at orientere personalet om den gældende lovgivning på området, og at 

sikre sig, at unødig magtanvendelse ikke forekommer.  

 

ANBEFALINGER 

Dagtilbuddet anbefales desuden at: 

 

- At understøtte dialoger med og mellem børnene, og at der etableres en systematik, 

der sikrer, at alle børn oplever at blive set og oplever mulighed for at kunne deltage i 

børnefællesskabet. 

 

- At rette opmærksomhed på pædagogens placering og muligheder for at styrke fælles 

opmærksomhed og interaktioner mellem børnene fx i leg og kropslige aktiviteter. 

 

- At evaluere og omorganisere rutiner i børnehaven, særligt garderoberutiner med 

henblik på at skabe ro og plads til børnenes selvhjulpenhed og børnenes perspektiver. 

 

- At styrke det kollegiale samarbejde og koordinering mellem stuerne i børnehaven med 

henblik på at skabe fælles overblik og fælles ansvar for børnenes trivsel. 

 

- At mindske antallet af forstyrrende lyde og unødvendige forstyrrelser af børnenes leg.  

 

Rapporten er afsluttet d. 14. december 2020 

 

mailto:persc@holb.dk


 

Ramme for tilsynet 
 

Tilsynsbesøget er foretaget som uanmeldt besøg den 29. oktober 2020 på baggrund af 

henvendelser fra forældre og ledelse.  

 

OBSERVATION 

To konsulenter fra Fagcenter for læring og trivsel har foretaget observationer af ca. tre 

timers varighed. Observationerne har dækket planlagte aktiviteter såvel som 

overgangssituationer i de daglige rutiner både udendørs og indendørs. Rapporten er 

udarbejdet på baggrund af disse observationer.  

 

 

Uddybning af vurderingen 

Børnenes generelle trivsel og læringsmuligheder 

Orø Børnehus fremstår ved tilsynet som et dagtilbud med overvejende god kvalitet. Der 

forekommer mange pædagogisk meningsfulde aktiviteter, hvor personalet er imødekommende 

og anerkendende, og hverdagen er præget af tydelige og genkendelige rutiner, hvor børnene 

færdes trygt. Fx er der både planlagte aktiviteter som samling, eventyrfortælling og mere 

spontant opståede aktiviteter som fx leg i legekøkkenet i vuggestuen og i pudeområdet i 

børnehaven.  

Institutionen har haft fokus på udvikling af det fysiske læringsmiljø både inde og udendørs og 

læringsmiljøet fremstår varieret med forskellige legezoner og materialer, som indbyder til 

forskellige aktiviteter.  

BØRNESYN, DANNELSE OG INDDRAGELSE AF BØRNS PERSPEKTIVER  

Personalet i vuggestuen er generelt hele formiddagen meget nærværende, engageret i 

børnene og opmærksomme på at møde de enkelte børns behov – fx sætter en pædagog sig 

sammen med et enkelt barn og læser, og under frokosten møder børnene nærværende 

voksne, der indgår i dialoger med børnegruppen, og der er stort fokus på børnenes udvikling af 

selvhjulpenhed under måltidet. Efter frokost sker der imidlertid et skift, hvor én af de voksne 

bliver optaget af at rydde op på bekostning af et barn, der smågræder og udtrykker 

utilfredshed. Der går imidlertid ikke længe før en anden voksen blander sig og fokus atter 

lander på barnets trivsel. 

 

I børnehaven er personalets nærvær af mere svingende karakter. Til tider er der høj grad af 

nærvær, men der er også længere perioder, hvor børnene er alene. Der er imidlertid gode 

dynamikker børnene imellem, så de leger uproblematisk. Børnehavens garderober er 

nyindrettede, men organiseringen og koordineringen af garderobesituationer er tidspresset, 

hvilket betyder, at overgange mellem legeplads og stuen bliver lettere kaotisk, og at børnene i 

høj grad bliver klædt på frem for at blive støttet i at være selvhjulpne. 

Inde på stuen opstår en konflikt mellem en medarbejder og et barn, der skal ud og ikke vil 

have sin trøje på, fordi den kradser. Den voksne fortæller barnet, at det ellers vil fryse og 

forsøger ved gentagne forsøg at tvinge trøjen på barnet på trods af, at barnet protesterer og 

græder højt. Barnet ender med ikke at få trøjen på. Personalet i det tilstødende lokale 

involverer sig ikke i konflikten. Det er på baggrund af denne situation at der gives påbud om, 



at lederen orienterer personalet om den gældende lovgivning på området, og sikrer sig, at 

unødig magtanvendelse ikke forekommer.  

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

I vuggestuen mødes børnenes af et nærværende og anerkendende personale, der 

imødekommer og støtter børnenes initiativer og behov. Fx bliver et barn hjulpet, så barnet tør 

deltage i en danseaktivitet, ligesom personalet fordeler sig i forskellige legezoner og hjælper 

børnene med at finde og bruge mange forskellige materialer, og at rette opmærksomhed mod 

de andre børn i børnegruppen. Fx engagerer en voksen sig i en leg i vuggestuens legekøkken, 

og støtter børnene i skabe en fælles leg og at byde ind i legen med forslag og ideer. Samtidig 

ses det dog også, at børnene går til og fra aktiviteter og går hver til sit.  

Vuggestuens hverdag er organiseret så hver ugedag har sit fokus, fx sprogfokus, hvor der 

fortælles eventyr. Her er de ældste børn meget deltagende og engageret, mens det er svært 

for de mindste børn at følge med og deltage i aktiviteten.  

Læringsmiljøet i børnehaven er generelt præget af nærvær og dialoger mellem børn og 

personale opdelt i to grupper. Der er imidlertid nogle af børnene, der ikke deltager i dialoger 

og er meget perifere i børnefællesskabet. Fx har en voksen under formiddagsmaden kontakt 

med de børn, der selv henvender sig, men der indledes ikke egentlige dialoger med børnene, 

og børn der ikke selv tager initiativ til at sige noget sidder i tavshed under hele måltidet. 

Samme mønster gentager sig under den efterfølgende kreative aktivitet ved bordet, hvor et 

barn søges udgrænset af et af de andre børn og hverken får hjælp med at udarbejde sit 

produkt eller med at blive en del af børnefællesskabet. 

 

Under tilsynet sker det flere gange, at børn og personale bliver forstyrret af uvedkommende 

lyde, som fx telefoner, der ringer, høje lyde fra krybbeområdet m.m. Lydene gør, at børnene 

bliver afbrudt i deres fordybelse og leg, og det anbefales derfor, at børnehuset organiserer sig 

på en måde, der skaber færres unødige forstyrrelser. 

ANBEFALINGER 

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

fokusere på følgende forhold: 

- At understøtte, at der forekommer dialoger med og mellem børnene, og at der 

etableres en systematik, der sikrer, at alle børn oplever at blive set og oplever 

mulighed for at kunne deltage i børnefællesskabet. 

 

- At rette opmærksomhed på pædagogens placering og muligheder for at styrke fælles 

opmærksomhed og interaktioner mellem børnene fx i leg og kropslige aktiviteter. 

 

- At evaluere og omorganisere rutiner i børnehaven, særligt garderoberutiner med 

henblik på at skabe ro og plads til børnenes selvhjulpenhed og børnenes perspektiver. 

 

- At styrke det kollegiale samarbejde og koordinering mellem stuerne i børnehaven med 

henblik på at skabe fælles overblik og fælles ansvar for børnenes trivsel. 

 

- At mindske antallet af forstyrrende lyde og unødvendige forstyrrelser af børnenes leg. 


