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Anmeldt tilsyn  

Institution Dansk Tysk Børnehus 

Adresse Mariendalsvej 59 A+B 

Leder Sophia Gravenhorst 

Status (selvejende/kommunal/privat) Privat 

Normerede pladser 0-3 år 12 

Normerede pladser 3-6 år 44 

Pædagogisk konsulent Iben Lundeskov 

Dato for tilsynsbesøg 5. maj 2021 

 

Rammen for det anmeldte 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. 
Forud for det anmeldte tilsynsbesøg indsender ledelsen oplysninger om de opgaver, 
som dagtilbuddet er forpligtiget til at arbejde med. På tilsynsbesøget drøfter de 

pædagogiske konsulenter og ledelsen den pædagogiske praksis og de udviklingstiltag, 
der foregår i dagtilbuddet. De pædagogiske konsulenter vurderer kvaliteten heraf og 

der indgås aftaler om yderligere kvalitetsudvikling. Lederens korte status for arbejdet, 
udviklingspunkter og aftaler er indeholdt i denne tilsynsrapport. 
I lyset af de særlige gældende forhold grundet Corona har tilsynet i 2021 fokus på den 

pædagogiske kvalitet samt børn og medarbejderes trivsel i de enkelte dagtilbud.   
 

Den pædagogiske praksis Ledelsens korte besvarelse – gerne i punktform  

Hvilke dele af vores 
pædagogiske læringsmiljø har 
dagtilbuddet særligt haft fokus 

på over de sidste 2 år? 

 læringsøjeblikke i hverdagen fordelt over hele 
dagen 

 forskellige emner i hele huset som skaber 

læringsmiljøer fundet frem til igennem 
demokratiske processer 

 
 Pt ny pæd. leder + leder tilbage fra barsel 

Hvad kan dagtilbuddets 
ledelse sige på nuværende 
tidspunkt om sammenhængen 

mellem vores pædagogiske 
læringsmiljø og børnenes 

trivsel, læring, udvikling og 
dannelse? 

 Demokratisk processer/afstemning 
 Pt fokus på fysiske rum, hvad skal de kunne? 
 Koble læreplaner til hverdagspraksis 

 Udnytte de ”nye øjne” i fht pæd. kvalitets arbejde 
 Fokus på sproget dansk/tysk 

Konsulentens vurdering, aftaler og opfølgning 

Ledelsen i Dansk Tysk Børnehus gav på tilsynsbesøget konkrete eksempler på, hvordan 

der arbejdes med den styrkede pædagogiske læreplan i rutinesituationer, planlagte 



 
 

2 
 

aktiviteter - herunder arbejdet med at sikre børnenes muligheder for at indgå i 
demokratiske processer - og leg, hvor der er fokus på de doksnes deltagelse og voksnes 

forstyrrelse i børns lege og at alle børn bliver set som værende interessante 
legekammerater. Næste skridt er øget fokus på sammenhængen mellem det 

pædagogiske grundlag og de 6 læreplanstemaer i den pædagogiske praksis.  
Der er fokus på, at sproget er levende og udvikler sig - både i forhold til børnene, hvor 
det sikres at også nye rim og remser introduceres for børnene og i forhold til fagsprog 

for de voksne. Der arbejdes desuden løbende med at sikre bevidsthed om, hvornår det 
danske og det tyske sprog benyttes med udgangspunkt i ligeværdighed for begge sprog, 

så både dansk og tysk bidrager som ressourcer i børnenes og de voksnes liv i Dansk 
Tysk Børnehus. 
Ledelsen fortalte desuden, at der er planlagt et udviklingsarbejde i forhold til at sikre en 

fleksibel brug af rummene – både ud fra børnenes behov og personalets behov. Både 
medarbejderes og børn input inddrages. Også viden om fx brug tæpper, lyssætning mv. 

inddrages for at understøtte at rummenes tydelighed og struktur bygger oven på den 
nuværende praksis. Også legepladsens rum tænkes ind i udviklingsarbejdet. 
 

Det er min faglige vurdering, at Dansk Tysk Børnehus arbejder fagligt funderet med at 
sikre børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse i lyset af den styrkede pædagogiske 

læreplan. Der er planlagt fortsættelse af indsatsområder samt nye fokusområder – så 
min anbefaling er, at der arbejdes med den styrkede pædagogiske læreplan som allerede 
planlagt af ledelsen. Opfølgning på næste anmeldte tilsyn. 

 

Særlige gældende forhold 
grundet Corona 

Ledelsens korte besvarelse – gerne i punktform  

Hvad gør vi for at understøtte 
medarbejderne under Corona? 

Videreformidling af al info fra kommunen 
Svarer, henviser videre, evt trivselssamtaler 

Hvad gør vi for at understøtte 
børn i udsatte positioner under 
Corona?  

Taler m forældre 
Generelt løbende trivselssamtaler 
Fokus på nye og nuværende forældre 

Konsulentens vurdering, aftaler og opfølgning 

Siden seneste anmeldte tilsyn er der ansat ny pædagogisk leder, kommet nye 
medarbejdere til og lederen er kommet tilbage fra barsel. Dette har givet muligheder 
for at få nye øjne på egen praksis. For at understøtte medarbejderne har ledelsen sikret 

klar og tydelig kommunikation, fx brug af tavler og møder. For at sikre medarbejdernes 
muligheder for at have fokus på det pædagogiske arbejde med børnene er der ansat 

unge medarbejdere til det praktiske og der benyttes vikarer, så der er hjælp til 
opgaverne. Restriktionerne har medført, at det ikke har været at arbejde på tværs på 
samme måde som ellers. Der har været og er en god kommunikation medarbejderne 

imellem og mellem medarbejdere og ledelse. Alle i huset har været gode til at omstille 
efter de muligheder, der er.  

Der er igangsat proces med at udføre arbejdsmiljøvurderingen og at få resultaterne 
omsat i praksis. Så snart det er muligt, vil der blive planlagt fælles oplevelser. 
 

Ledelse og medarbejdere har savnet forældrekontakten under Corona. Mange af 
familierne har tætte relationer og netværk i forbindelse med Dansk Tysk Børnehus. 

Kontakten har været begrænset. Den daglige small-talk giver i højere grad mulighed for 
at opbygge vigtige relationer. Efterhånden som restriktionerne ophæves vil Dansk Tysk 
Børnehus have fokus på at genoptage de uformelle samtaler med forældrene. 
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Dansk Tysk Børnehus har også før Corona arbejdet med at forældre afleverede børn 
uden for stuerne. Denne praksis har fungeret fint og vil fortsætte også når 

restriktionerne ophæves.  
Der har været opmærksomhed på at have kontakt til familier efter behov under 

genåbningen. Medarbejderne har desuden lavet videoer med sange, underholdning mv. 
til børnene for at holde kontakten under nedlukningen. 
Ledelsen oplever, at forældrene bakker op om institutionen.  

 
Det er min faglige vurdering at ledelsen har det fornødne fokus på at sikre 

medarbejderes og børns trivsel. Den planlagte proces med arbejdsmiljøvurdering vil 
bidrage til at sikre den fortsatte understøttelse af trivslen. 
Opfølgning herpå på næste anmeldte tilsyn. 

 

Opfølgning på seneste uanmeldte tilsyn 

Anbefalinger og aftaler fra 

seneste uanmeldte tilsyn 

På seneste uanmeldte tilsyn konkluderede den 

tilsynsførende pædagogiske konsulent følgende: 
 
”Den pædagogiske kvalitet i Dansk Tysk Børnehus 

fremstår fagligt funderet og reflekteret. Børnene har 
gode muligheder for leg, læring, udvikling og 

dannelse. 
De voksne er omkring børnene og er alle i 
børnehøjde. De voksne er nærværende, 

imødekommende, støttende, tålmodige og 
anerkendende over for børnene og hinanden. 

Børnene fremstår nysgerrige og trygge, med en klar 
forventning om at blive mødt positivt, og børnene 
deltager aktivt i meningsgivende lege og 

rutinesituationer sammen med de voksne. Både leder 
og personale tager godt og interesseret i mod folk, 

der kommer til institutionen. 
Jeg har ikke andre anbefalinger end, at institutionen 
skal fortsætte deres nuværende praksis, da den gør 

en positiv forskel for børnene.” 

Hvordan har dagtilbuddet fulgt 

op på anbefalinger og aftaler 
fra seneste uanmeldte tilsyn 

- 

Konsulentens vurdering, aftaler og opfølgning 

Der er ikke givet anbefalinger til opfølgning på seneste uanmeldte tilsynsbesøg. 

 


