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Tilsynsvurdering  

Tilsynet er udført i en tid med COVID-19-restriktioner. På trods af det fremstår Orø 

Børnehuset på tilsynsbesøget som et børnehus med god kvalitet i den pædagogiske praksis 

og med børn i god trivsel. 

 

PÅBUD 

- Ingen 

ANBEFALINGER 

- Fortsat at have fokus på forankring af det kommunale børnesyn, så pædagogikken tager 

afsæt i anerkendende kommunikation og respekt for børns perspektiver (ICDP). 

-At etablere en fælles, systematisk evalueringskultur - herunder at inddrage børns 

perspektiver i evaluering af børnemiljøet.1 

-At tilrettelægge pædagogiske aktiviteter og lege på legepladsen med henblik på at styrke 

børnefællesskaber og alle børns deltagelsesmuligheder på legepladsen. 

-At arbejde med pædagogisk udvikling af samtaler i alle hverdagens aktiviteter og rutiner 

samt at sikre at alle børn dagligt inddrages i udviklende samtaler. 

Rapporten er udarbejdet d. 19. august 2021 

 

 

Ramme for tilsynet 
Tilsynsvurderingen er et udviklingsfokuseret tilsyn baseret på dagtilbuddets selvevaluering, 

to observationer og en tilsynsdialog. 

 

SELVEVALUERING 

Forud for tilsynsbesøget har dagtilbuddet foretaget en selvevaluering på de områder tilsynet 

har i fokus. I dette tilsyn er der, udover de lovgivne og kommunale krav til et tilsyn, særligt 

fokus på, hvor langt dagtilbuddet er i processen med at realisere styrket pædagogisk 

læreplan samt på børnenes generelle trivsel og læringsmuligheder. 

 

OBSERVATION 

Der er foretaget observationer af ca. tre timers varighed. Disse er foretaget af den 

tilsynsførende og den deltagende observatør fra et andet område i kommunen. 

Observationerne har dækket planlagte aktiviteter såvel som overgangssituationer i de 

daglige rutiner både uden- og indendørs. 

 

TILSYNSDIALOG 

Tilsynsdialogen har en varighed på to timer med fokus på dialog om forholdet mellem 

dagtilbuddets selvevaluering og observationerne, set i lyset af lokale, kommunale og 

nationale udviklingsmål og kvalitetskrav til dagtilbud. 

 

  

 
1 Dagtilbudsloven §8, Stk. 7. Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal 

integreres i det pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer. Børnemiljøet skal 
vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til 

børnenes alder og modenhed 



Uddybning af vurderingen 

Børnenes generelle trivsel og læringsmuligheder 

Orø Børnehus er kendetegnet ved en god og tryg stemning, og børn der er nysgerrige, 

selvhjulpne og initiativrige. Børnene imødekommes og anerkendes af personalet og bliver 

støttet i de aktiviteter, de er i gang med. 

Børnehuset har nyindrettet det fysiske læringsmiljø og tilbyder gode og inspirerende 

læringszoner og legemuligheder i både vuggestuen og børnehaven. 

 

Arbejdet med realisering af styrket pædagogisk læreplan 

Børnehuset arbejder ud fra et årshjul og med ugeplaner og har fokus på at tilrettelægge 

varierede læringsaktiviteter med fx sang, dans, leg, historiefortælling samt fokus på krop og 

sanser - på tværs af læreplanstemaerne. Der arbejdes med traditioner som fx Påsken, hvor 

læreplanens forskellige temaer inddrages, så vidt muligt. Personalet har fokus på at planlægge 

ud fra børnenes udviklingsbehov og interesser.  

Personalet er i gang med at opbygge en ny mødekultur og ønsker at styrke kollegialt 

samarbejde og fælles refleksion. Personalet evaluerer sammen i hverdagen med fokus på at 

planlægge og justere den pædagogiske praksis, mens en mere systematisk evalueringskultur 

endnu ikke er etableret.  

 

BØRNESYN, DANNELSE OG INDDRAGELSE AF BØRNS PERSPEKTIVER 

Børnesynet fremstår ved tilsynsbesøget anerkendende og børn imødekommes engageret og 

respektfuldt, når de henvender sig eller har brug for hjælp fra voksne. Det samlede personale 

har gennemført et mini-ICDP forløb med fokus på anerkendende kommunikation og 

inddragelse af børns perspektiver i hverdagen og det afspejles positivt i personalets tilgang til 

børnene. 

Personalet arbejder med et fælles kollegialt fokus på at inddrage børns spor og interesser og at 

tilpasse læringsmiljøet løbende til børnenes behov, fx gennem tilrettelægning af aktiviteter 

eller valg at tilgængelige materialer og legetøj. Eksempelvis har personalet justeret i de største 

børnehavebørns hverdag, fx ved at børnene introduceres til skolens legeplads samt inddrages i 

projekter med indskolingen. I et forløb med billedbogen Mimbo Jimbo i børnehaven har 

personalet ligeledes fulgt børnenes spor og udviklet bogoplevelsen til en fordybet og varieret 

proces med børnene. 

Børnehuset har pædagogisk fokus på at styrke fællesskaber, hvor børn får erfaringer med, at 

der plads til forskellighed. Personalet arbejder med at styrke børns legerelationer fx gennem 

gruppeinddeling og legeaktiviteter og ved tilsynsbesøget ses det, at børn hjælpes til at hjælpe 

hinanden og til at løse konflikter på legepladsen. 

 

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

Under tilsynsbesøget er børnene det meste af tiden på legepladsen, hvor der er mange lege i 

gang fx i sandkassen eller på mooncars. De voksne er nærværende og tilgængelige, men 

engagerer sig ikke i fælles legeaktiviter udover en enkelt situation, hvor en voksen spontan 

skaber en ”feje-vejbaneleg”, hvor børnene på skift fejer mooncar-banen ren. Der er flere 



situationer, hvor børn leger alene eller i periferien af børnegrupperne, uden at de engageres i 

fælles leg. På vuggestuens legeplads støttes børnene i deres lege enkeltvis, hvor i mod der 

ikke ses eksempler på at børnene engageres i et fælles fokus eller fælles leg på legepladsen. 

 

Hverdagens rutiner er blevet evalueret og styrket i børnehuset. Børnene inddrages aktivt i 

børnehusets rutiner som fx ved oprydning efter leg i børnehaven og personalet har arbejdet 

bevidst med at styrke børnenes selvhjulpenhed. Ved tilsynsbesøget ses det, at rutinerne er 

tydelige og velkendte for børnene og at børnene samarbejder, eksempelvis når de inddeles i 

makkerpar, der skal følges på legepladsen. 

Ved tilsynsbesøget bemærkes det, at samtaler i alle hverdagens situationer kan styrkes og 

udvides. Der er mange små samtaler i løbet af dagen, men mange samtaler er karakteriseret 

ved at være korte og handle om konkrete hverdagsting. Ved frokosten i børnehaven er 

børnene samlet i store grupper og der er ikke så meget dialog ved bordet. I børnegruppen 

med de største børnehavebørn er samtalen ved en kort morgensamling præget af mange 

spørgsmål-svar (ugedage mm.), mens mere uddybede samtaler med fælles undring ikke er til 

stede. 

FORÆLDRESAMARBEJDET OG LÆRINGSMILJØET 

Forældresamarbejdet i Orø Børnehus er præget af nærheden i et lille lokalsamfund og 

institutionen lægger vægt på nære dialoger i hverdagen, når der ikke er COVID-restriktioner.  

Dagtilbuddet har efter et forældreønske styrket formidling af hverdagen til forældre gennem 

brug af fotos og video på Aula. Forældrerepræsentanten giver udtryk for, at forældrene 

oplever, at børn trives i børnehuset og peger på, at der efter COVID er behov for at styrke 

forældrenes kendskab til dagligdagen i børnehuset.  

SAMMENHÆNG MED SKOLEN 

Orø børnehus ligger sammen med skolen og benytter dagligt skolens legeplads. Der 

arrangeres fælles aktiviteter for de store børnehavebørn og indskolingen ligesom 

børnehavebørn lejlighedsvis inviteres med i SFO. I foråret har storegruppen deltaget i et stort 

Harry Potter tema i o.-6.kl., når der var mulighed for det. Endvidere har storegruppen haft 

besøg af deres kommende i o.kl. lærer en gang om ugen i foråret. 

Før COVID blev der arrangeret årlige børn og forældre arrangementer på tværs af dagtilbud og 

skole. Ligeledes er der tradition for fælles arrangementer og temadag for personalet i både 

dagtilbud og skole. 

INDDRAGELSE AF LOKALSAMFUNDET 

Børnehuset bruger lokalområdet aktivt til ture og forældre kommer gerne med forslag til ture. 

Øens færger er et eksempel på et lokalt ”tema” som optager børnene. Børnehuset benytter 

hele skolens areal til ude aktiviteter som fx bål. Børnehuset har tradition for at besøge børnene 

i deres hjem.  

 

ANBEFALINGER 

Orø Børnehus er et dagtilbud, hvor ledelse og medarbejdere er engageret i en fælles 

udviklingsproces, som har styrket både kvaliteten i relationsarbejdet og i den pædagogiske 

tilrettelægning af læringsmiljø og rutiner. Som følge af tilsynet peges der på, at børnehuset 



kan arbejde videre i det gode spor og styrke sin kvalitet yderligere ved at fokusere på følgende 

forhold: 

- FORTSAT AT HAVE FOKUS PÅ FORANKRING AF DET KOMMUNALE BØRNESYN, SÅ 

PÆDAGOGIKKEN TAGER AFSÆT I ANERKENDENDE KOMMUNIKATION OG RESPEKT FOR 

BØRNS PERSPEKTIVER (ICDP). 

Børnehusets arbejde med børneperspektiver og børnesyn har skabt gode forandringer i praksis 

og det anbefales at børnehuset arbejder videre med henblik på fastholde og udvikle den 

pædagogiske tilgang i ICDP.  

 

- AT ETABLERE EN FÆLLES, SYSTEMATISK EVALUERINGSKULTUR - HERUNDER AT INDDRAGE 

BØRNS PERSPEKTIVER I EVALUERING AF BØRNEMILJØET 

Børnehusets evalueringer sker gennem hverdagens justeringer, mens der ikke er etableret en 

systematisk evalueringskultur. Det anbefales at børnehuset i processen med at etablere en 

mere systematisk evalueringskultur blandt medarbejder retter opmærksomhed på, hvordan 

børns perspektiver kan inddrages i evalueringer og inspirere til udvikling af det fysiske, 

psykiske og æstetiske børnemiljø.  

 

 

- AT TILRETTELÆGGE PÆDAGOGISKE AKTIVITETER OG LEGE PÅ LEGEPLADSEN MED HENBLIK 

PÅ AT STYRKE BØRNEFÆLLESSKABER OG ALLE BØRNS DELTAGELSESMULIGHEDER PÅ 

LEGEPLADSEN 

På børnehavens legeplads er der flere situationer, hvor børn leger alene eller i periferien af 

børnegrupperne, uden at de engageres i fælles leg. På vuggestuens legeplads støttes børnene i 

deres lege enkeltvis mens der ikke er eksempler på at børnene engageres i et fælles fokus 

eller fælles leg på legepladsen. Det anbefales derfor at evaluere personalets roller på 

legepladsen og at styrke børnefællesskaber samt børns deltagelsesmuligheder i leg på 

legepladsen. 

 

 

- AT ARBEJDE MED PÆDAGOGISK UDVIKLING AF SAMTALER I ALLE HVERDAGENS 

AKTIVITETER OG RUTINER SAMT AT SIKRE AT ALLE BØRN DAGLIGT INDDRAGES I 

UDVIKLENDE SAMTALER 

Ved tilsynsbesøget bemærkes det, at samtaler i alle hverdagens situationer kan styrkes og 

udvides. Der er mange små samtaler i løbet af dagen, men mange samtaler er karakteriseret 

ved at være korte og handle om konkrete hverdagsting. Det anbefales derfor at rette 

opmærksomhed på at udvide og forlænge samtaler og at styrke børnenes aktive brug af sprog 

i dialoger præget af nysgerrighed og fælles undren. 

 

OPFØLGNING PÅ UANMELDT TILSYN 2020 

Ved et uanmeldt tilsynsbesøg i 2020 blev der givet følgende: 

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. 

Vurdering: Børnehuset har haft en fælles kollegial proces omkring magtanvendelser og 

børnesyn og hvordan personalet sammen kan undgå magtanvendelsessituationer. Tilsynet 

vurderer, at der er opnået fælles forståelse og tilgang omkring dette. Børnehuset har taget alle 

anbefalinger til efterretning, og er i en god, fortsat proces med at udvikle institutionen i tråd 

med de givne anbefalinger. 

 

 

OPFØLGNING PÅ ANBEFALINGER FRA SENESTE PÆDAGOGISKE TILSYNSBESØG I 

2016 

• At læringsmål fra den pædagogiske læreplan synliggøres i den pædagogiske planlægning fx 

via ugeplaner 

 • At de daglige beskrivelser til forældre indbefatter børnegruppens læringsudbytte, for alle 

børnegrupper  

• At der arbejdes videre med fokus børns selvhjulpenhed og barnets muligheder for at være 

aktive deltager i hverdagsaktiviteterne  

• At børnehuset sikrer at fastholde arbejdet med øvrige indsatser for området, fx DGI- 

certificeringen. 

 

Vurdering: Dagtilbuddet har redegjort for opfølgningen under den nuværende leder og det 

vurderes at børnehuset lever op til anbefalingerne i det omfang det stadig er relevant ift. den 

styrkede pædagogiske læreplan og dagtilbuddets prioriteringer (DGI-certificering).  


