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Uanmeldt tilsyn  

 Udfyldes af konsulenten 

Institution Dansk Tysk Børnehus 

Status (selvejende/kommunal/privat) Privat 

Adresse Mariendalsvej 59.a 

Leder Sophia Gravenhorst 

Normerede pladser 0-3 år 12 

Normerede pladser 3-6 år 44 

Pædagogisk konsulent Mette Ellegård 

Dato for tilsynsbesøget 17.11 2017 

 

Rammen for det uanmeldte 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. 
I det uanmeldte tilsyn vurderer de pædagogiske konsulenter kvaliteten af den 
pædagogiske praksis. Det betyder, at konsulenterne er opmærksomme på, om de 

kan observere pædagogiske aktiviteter med nærhed mellem børn og voksne. 
Endvidere vurderer konsulenterne, om der er en anerkendende og respektfuld 

omgangstone i institutionen, og om der er forhold, der fremstår sikkerhedsmæssigt 
eller pædagogisk uforsvarligt. Vurderinger, aftaler og opfølgning er indeholdt i denne 

rapport. 

 

Kort sammenfatning af konsulentens vurdering samt aftaler og opfølgning 

Det anbefales at fortsætte den pædagogiske praksis med: 

- God pædagogisk kvalitet i hverdagssituation om morgenen. 
- Samlingen for børnene uden stram struktur, med fokus på børnenes engagement.  
- Praksis for arbejdet med pædagogiske temaer, som give børnene oplevelser og 

inspiration 
- Nærværende praksis for modtagelse af børn og forældre. 

- Anerkendende og respektfuld tone. 

 

Pædagogisk kvalitet i hverdagssituationer 
(Frokost, garderobe-situation, bleskift m.m.) 

Observation Tilsynet på børnehavestuen, hvor alle børn var 
samlet, begyndte kl. 8.45. 

Stuen havde to rum med åbning imellem. I det ene 
rum sad en voksen på en madras sammen med et 
barn og læste historie. Den voksne holdt bogen, og 

barnet pegede på billeder i bogen. Den voksne og 
barnet skiftes til at sætte ord på billederne i bogen. 

Fire børn legede på gulvet. 
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I det andet af stuens rum sad en voksen ved et højt 

bord sammen med fire børn, der tegnede. 
En anden voksne sad sammen med tre 

vuggestuebørn på gulvet. Den voksne tog imod nye 
børn og forældre som kom ind. 
Alle børn og forældre blev modtaget på en venlig og 

imødekommende måde, og børnene blev hurtigt en 
del af børnegruppen.  

De voksne var nærværende og rolige. 
Da vuggestuebørnene skulle ind på deres egen stue, 
satte en af de voksne sig i børnehøjde og skabte 

øjenkontakt med barnet og fortalte, at de nu skulle 
ind på deres egen stue, og at hun ville løfte barnet 

op. 
Efterfølgende i vuggestuegruppen observerede jeg 
børnene få et formiddagsmåltid. De voksne havde 

en nærværende og anerkendende dialog med 
børnene. 

Konsulentens vurdering Det er min vurdering, at der er god pædagogisk 
kvalitet i denne hverdagssituation. 

Et eksempel er situationen, hvor en voksen sætter 
sig i børnehøjde og skaber kontakt med barnet, 
inden det løftes op  

Aftaler og opfølgning Fortsætte det gode arbejde. 

 

Arbejder pædagoger i mindre grupper med børn i planlagte pædagogiske 

aktiviteter eller understøtter børns leg (iagttages under tilsynet eller får oplyst, 
at det er foregået eller er planlagt til senere) 

Observation  I vuggestuen var der efter formiddagsmåltidet 
samling. En voksne satte sig på en madras, og  
hovedparten af børnene satte sig sammen med den 

voksne. Der var enkelte børn, som stod op lidt på 
afstand. Den voksne fortalte, at de nu skulle synge 

en sang om en and og at en and, på tysk siger kvæk 
ligesom en frø. Børnene grinede. Den voksne sang 
sangen, og alle børn fulgte engageret med. De 

største børn sang med. 
Jeg fik fortalt, at der fast blev arbejdet med børn i 

mindre grupper. Senere på dagen skulle en gruppe 
børn i en mindre gruppe have fokus på musik, og en 
af de voksne havde en bas med. 

De ældste børnehavebørn havde i øjeblikket tema 
om følelser, hvor børnene havde valgt farve til 

følelserne i øjeblikket. 
I løbet af et år er det planen i tre måneder af 
gangen at have et udvalgt tema i en periode for hele 

huset. 
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På væggene hang der billede, som børnene havde 
lavet. Billeder af deres ansigter og træer. Det var 

tydeligt, at der var børnenes egne produkter. 

Konsulentens vurdering Samlingen uden en stram struktur for børnenes 

placering var samlende for børnene. Børnene var 
tydeligt engageret og deltagende. Det var positivt, 

at den voksne gav børnene mulighed for selv at 
vælge, hvor de ville placere sig.  
Praksis for arbejdet med de pædagogiske temaer 

giver et positivt indtryk af, at det vægtes at give 
børnene oplevelser og inspiration, og at børnene er 

aktive deltagere. 

Aftaler og opfølgning Fortsætte det gode arbejde. 

 

Er der en anerkendende og respektfuld tone mellem børn og voksne? 

(Eksempler)  

Observation Der var en anerkendende tone mellem alle voksne 

og børn. 
Et eksempel var formiddagsmåltid i 
vuggestuegruppen. De voksne havde en 

nærværende og anerkendende dialog med børnene 
og anerkendte børnenes følelser på en venlig måde. 

Konsulentens vurdering Der er en anerkendende og respektfuld tone. 

Aftaler og opfølgning Fortsætte den gode tone. 

 

Er der en anerkendende og respektfuld tone blandt de voksne? 
(Eksempler)  

Observation Der var kun meget sparsom kommunikation mellem 
de voksne, og kommunikationen var af faglig 
karakter. 

Konsulentens vurdering Det er positivt, at de voksne primært har fokus på  
børnene. 

Aftaler og opfølgning Fortsætte den gode tone og have primært fokus på 
børnene. 

 

Vurdering af samspillet og kommunikationen mellem forældre og personale 

Observation Fire forældre afleverede deres børn i tidsrummet for 

tilsynet. Når en forældre kom ind på stuen var der 
en voksen som tog kontakt til barnet og forælderen. 
Kommunikationen mellem den voksne og forælderen 

var nærværende. Den voksne rettede derefter sin 
opmærksomhed på barnet og tog omsorgsfuldt imod 

barnet. 
 

Konsulentens vurdering Der er en god praksis for modtagelse af børn og 
forældre. 
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Aftaler og opfølgning Fortsætte den gode praksis 

 

Er der sundhedsmæssige eller sikkerhedsmæssige forhold, der skal rettes? 

Hvis "ja" - hvilke? 

Observation Der blev ikke observeret sikkerhedsmæssige 
forhold, som skal rettes.  

Konsulentens vurdering  

Aftaler og opfølgning Ingen opfølgning. 

 

Har konsulent og leder drøftet særlige forhold på tilsynet? Hvis "ja" - 
hvilke? Opmærksomheds områder i tilsynet. 

Observation  

Konsulentens vurdering  

Aftaler og opfølgning Ingen opfølgning. 

 


