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1 Tilsynet
  
  
Daginstitution/Afdeling/Hus: 
Børnehuset Novrupvej 
Dato og tidspunkt: 
Den 2. november 2021 klokken 10.00 - 12.10 
Tilsynsførende: 
Susan Grønhøj Krogager 
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2 Ramme for tilsyn
  
  
Det uanmeldte tilsyn består af en rundering i daginstitutionen, med fokus på sikkerhed og hygiejne og efterfølgende en observation af
den pædagogiske praksis. 
  
Rapporten er bygget op således at modtageren først får præsenteret den samlede konklusion for tilsynet. Dernæst beskrives
observationer og analyser heraf.  
  
Tilsynet er et observationstilsyn, hvor det pædagogiske grundlag bliver brugt som analyseredskab i den endelige rapport.  
  
Der er begrænset dialog med medarbejdere og leder på tilsynet.   
  
De 9 temaer i det pædagogiske grundlag er som følger:

Barnesyn
Dannelse og Børneperspektiv
Leg
Læring
Børnefællesskaber
Pædagoisk læringsmiljø
Samarbejde med forældre om børns læring
Børn i udsatte positioner
Pædagogisk læringsmiljø med sammenhæng til børnehaveklassen

  
Der føres desuden tilsyn på det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Det fysiske og æstetiske børnemiljø iagttages og vurderes
på runderingen. Det psykiske børnemiljø iagttages primært under observationen. 
  
Rapporten vil afspejle observationens indhold, og vil derfor indeholde de temaer, der er observeret under tilsynet. Det betyder at ikke
alle temaer nødvendigvis er beskrevet i rapporten. 
  
  



3 Samlet konklusion
  
  

3.1 Det pædagogiske grundlag
Under observationen ses et pædagogisk fokus på børnenes dannelsesproces og begyndende demokratiske forståelse.
Børnene øver at vente på tur og være selvhjulpne i måltidets rutiner. Det pædagogiske personale guider børnene i deres
nærmeste udviklingszone, så de oplever at mestre forskellige situationer. Der kan arbejdes endnu mere med den
pædagogiske bevidsthed omkring børnenes dannelse og selvhjulpenhed, ved at lade børnenes være aktive aktører i alle
processer omkring måltidet og hverdagens rutiner i det hele taget (måltider, garderobe, toilet/håndvask osv.). Se punkt
3.5. 
  
Børnenes perspektiver inddrages og børnene mødes med anerkendelse. Medarbejderne tilbyder børnene tryghed,
nærhed og omsorg. 
  
Under observationen ses det, at der grundlæggende er fokus på børnenes læring og at læringen sker bredt ved at undre
sig, stille spørgsmål og opleve og lære gennem sanseapparatet.  
  
Den pædagogiske praksis er inkluderende, så også børn i udsatte positioner understøttes og tilgodeses. 
Alle børn mødes med positive forventninger og de guides i deres nærmeste udviklingszone.   
  
Børnehuset Novrupvej er med i et projekt fra Trygfonden vedrørende sprog, hvilket hele institutionen bærer præg af. Der
arbejdes med fokusord og der ses en pædagogisk intention om at arbejde med børenene i mindre grupper.
Grupperingerne hænger visuelt tilgængelige på stuerne og ligeledes hænger fokusord tilgængelige i børnehøjde
understøttet visuelt af billeder af fokusordene.  
 
  

3.2 Børnemiljø
Det fysiske børnemiljø 
Børnehuset Novrupvej består af vuggestue og børnehave, og er fysisk opdelt i to huse. Børnehaven råder desuden også
over et lokale i en tilstødende bygning, som især har været benyttet under COVID-19. Børnehaven består af to
aldersintegrerede børnegrupper og vuggestuen består af 3 børnegrupper. 
  
Børnetoiletterne fremstår indbydende og børnene har mulighed for at gå på toilettet med afskærmning/lukket dør.  
  
Afdelingen har mange gode rum, med muligheder for at opdele børnene i mindre grupper.  
Garderoberne fremstår ryddelige og overskuelige for brugere af garderoben (børn, forældre og personale). 
På gangarealerne ses tal- og bogstavslanger, som giver et børnevenligt indtryk, når man ankommer til Børnehuset
Novrup, samtidig med at det kan vække børnenes nysgerrighed og interesse for tal og bogstaver samt styrke indlæring
gennem kropslig udfoldelse. Se billede nedenfor.   
  
Der ses flere gode læringsmiljøer i både børnehaven og i vuggestuen. I børnehaven kan det tænkes endnu mere ind,
hvordan læringsmiljøerne kan indrettes, så det er indbydende og inspirerende for børnene at tilgå. F.eks. at legetøjet er
sorteret og stillet frem på en måde, som tydeligt indikerer, hvad børnene kan lege med i forskellige områder/zoner i
børnehavens grupperum.  
  
Det fysiske børnemiljø udendørs på børnehavens legeplads er et begrænset, flisebelagt område. Der ses begrænset
bevoksning. Der er en mooncarbane og en stor sandkasse, som rummer forskellige muligheder for at børnene kan
udfordres motorisk. 
Vuggestuens legeplads er ligeledes et indhegnet område, med mange muligheder for børns fysiske udfoldelse og
motoriske udfordringer for børn i 0-2 års alderen. Se billede nedenfor. 
  
En fordel ved det begrænsede og overskuelige areal på legepladsen er, at det giver personalet gode muligheder for at
positionere sig på legepladsen og fordybe sig i leg med børnene og/eller være tæt på til at understøtte og observere
børnenes leg og aktiviteter.  
  
Det æstetiske børnemiljø 
Kasserede legeredskaber ved indgangen bør fjernes, da det giver et negativt indtryk ved ankomst til institutionen.   
  



Børnehaven indendørs fremstår noget slidt. Nogle indvendige døre er i stykker og karme og vægge trænger til maling. 
  
Det æstetiske børnemiljø bærer præg af udsmykning og dokumentation i børnehøjde, så børn har mulighed for at
inspireres til at vende tilbage og genbesøge processer i dialog med både børn og voksne. 
  
Indretningen i grupperummene i vuggestueafdelingen bærer præg af pædagogiske overvejelser omkring indretning og
æstetik. Rummene er indbydende at opholde sig i, og bærer tydeligt præg af børnemiljø og tanker omkring børnenes
tilstedeværelse i rummene. Se billede nedenfor. 



 
  

3.3 Udviklingspunkt
Intet at bemærke 
 
  

3.4 Strakshenstilling
1. Lågen ind til institutionen lukker ikke i. Fallen i låsen er ikke påvirkelig så låsen går i. Lågen var åben både ved
tilsynets ankomst og afgang.  
  
2. Elkedel og strygejern l i børnehaveafdelingen skal sikres, så børn ikke kan nå dem. 
  
3. Legehus på legepladsen, som lejlighedsvis benyttes af børnehaven har massive områder med råddent træ. Enten
skal træet udskiftes eller huset tages ned, såfremt det stadig benyttes af børn.  
  
4. Legehus på legepladsen, som lejlighedsvis benyttes af børnehaven har flere steder søm, som stikker ud af træet.
Disse skal fjernes, såfremt huset stadig benyttes af børn.  
  
5. Skildpadde på legepladsen, som lejlighedsvis benyttes af børnehaven skal enten fjernes eller tømmes for vand og
blade, så den kan anvendes som legeredskab. 
  
6. Puslepuder i børnehaven skal udskiftes. De er revnet og dermed grobund for bakterier, da de ikke kan tørres
tilstrækkeligt af.  
  
Strakshenstillingerne skal være udbedret senest d. 12/11-2021. 
Der bestilles nye puslepuder pr. 11.11.21 
El kedel og strygejern har fået ny plads øverst i højskab 
Der bestilles service på låge til indgang (kommentar skal dog knyttes, at der ikke er direkte adgang for børn i
lågeområdet, og at institutionen først de seneste år har fungeret med jernlåge - før var der ingenting.) 
Der gøres opmærksom på, at legehus og skildpadde placeret ved ekstra lokale ikke tilhører Børnehuset. Børnehaven
tømmer dog gerne skildpadden inden næste besøg i lokalet. Angående legehus kontaktes vicevært mhp reparation -
indtil dette er udført vil legehuset ikke blive benyttet.    
 
  



3.5 Anbefaling
1. Det anbefales at drøfte i personalegruppen, hvordan børn i endnu højere grad kan medinddrages og få et medansvar
under måltider, for eksempel at dække rullebordet/tømme rullebordet, tørre borde af, hælde vand i kander, hælde vand i
kopper, sende kanden rundt osv. Et måltid er en hverdagsrutine, som gentager sig flere gange om dagen, og hvor børn
får mulighed for at træne den samme færdighed igen og igen i et trygt miljø, hvor der er plads til at øve sig og blive
guidet af nærværende voksne.  
  
2. I vuggestuen konstateres en del effekter på toiletterne, som ikke hører til toilettet som et pædagogisk læringsmiljø.
Det anbefales at finde andre alternativer til opbevaring, så der bevares et overskueligt miljø på badeværelset, hvor
børnene blandt andet skal øve sig i selvhjulpenhed have rolige stunder ved bleskift osv.     
1. Der er afsat afdelingsmøder, hvor struktur i dagligdagen debatteres. Herunder en gennemgang af, hvordan børn
bliver yderligere medinddraget i rutinesituationerne. Ligeledes er rapport gennemgået med medarbejderne. 
  
2. Personale i vuggestuen har ved modtagelsen af rapporten ryddet badeværelserne for unødvendige effekter.  
 
  

3.6 Sikkerhed (udendørs og indendørs)
Intet at bemærke 
 
  

3.7 Hygiejne
Der er god opmærksomhed på hygiejne i Børnehuset Novrupvej. Der står sprit ved indgangene og der ses synlige
opslag med opfordring til at afspritte hænder ved ankomst til institutionen. Desuden fastholdes et skærpet fokus på
håndvask med børnene.  
  
 
  



4 Ramme for observation
  
  
Tidspunkt for observation (start og slut): 
Klokken 10.50 - 11.35 
  
I hvilken gruppe/stue finder observationen sted: 
Børnehavegruppe 
  
Antal børn til stede under observationen: 
11 
  
Antal tilknyttede børn i alt på stuen/i gruppen: 
17 
  
Børnenes alder (under 3 år, 3-4 år, kommende skolebørn, blandet): 
3-5 år 
  
Antal personale (angiv faggruppe) til stede på stuen/i gruppen: 
3 (heraf 1 ressourcepædagog) 
  
Heraf vikarer (angiv faggruppe): 
0 
  
Antal børn til stede i huset: 
53 ( 33 børnehavebørn og 21 vuggestuebørn) 
  
Antal indmeldte børn i alt: 
70 ( 37 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn) 
  
Antal personale til stede i huset: 
7 i børnehaven, hvor observationen finder sted samt en person i praktik (udenfor normering). 
  
Heraf vikarer (angiv faggruppe): 
0 
  
  



5 Observation og analyse
Frokost i en børnehavegruppe 
Børnehavegruppen er aldersintegreret og børnene er fordelt ved to borde under måltidet.  
En voksen dækker rullebordet med børnenes madkasser samt kopper. For at understøtte børnenes fornemmelse for at
få medansvar, bør de inddrages i denne proces og også hjælpe med at køre rullevognen ind på stuen.  
Da børnene sidder klar på deres pladser sørger en voksen for at tage en madkasse og en tallerken ad gangen, og giver
til ét barn, som fordeler madkasserne ud til alle børn. Børnene bliver involveret i at dække bord, hvilket understøtter at
de får øje på hinanden, lærer at hjælpe hinanden og få et medansvar for borddækning. Ventetiden bliver lidt lang for
nogen børn, og der kan overvejes om der kan være to "dukse", som kan dele madkasserne ud, så børnene oplever at
mestre ventetiden på en god og positiv måde. 
Barnet, som har delt madkasser ud, siger "Værs'go madro" til sine kammerater og børnene går i gang med at åbne
deres madkasser og spise.  
En medarbejder hælder vand op i børnenes kopper og fordeler til børnene. Under måltidet er det ligeledes en voksen,
der hælder op i børnenes kopper, når de beder om mere vand. Et øget og konstant fokus på børnenes selvhjulpenhed i
en rutinesituation, som et måltid er, giver børnene mulighed for flere gange dagligt at øve de kompetencer, der hører sig
til et måltid. Ved en efterfølgende samtale med personalet, fortæller de at børnene normalt selv hælder op fra kander,
hvilket illustrerer en bevidsthed om børnenes læring, som blot skal gøres kontinuerlig.  
  
Under måltidet høres flere gode dialoger mellem børn og voksne. Det bliver blandt andet talt om skelettet og mærket
efter knogler under huden. Der bliver talt med børnenes mad og et barn bliver spurgt "Er det en god mad i dag?". 
Børnene ses og høres. De mødes i deres børneperspektiv og de voksne følger deres spor, hvis børnene starter en dialog
om noget.  
En medarbejder har ingen mad med i dag. Et barn tilbyder medarbejderen noget af sin mad. Medarbejderen anerkender
barnets fine tilbud og siger "Det skal du selv spise, men det var sødt af dig." Barnets omsorg og initiativ anerkendes.  
  
Et barn siger "X, jeg skal tisse." Medarbejderen siger "Du må gerne gå ud at tisse. Du må gerne lukke døren lige så
stille." Medarbejderen viser barnet tillid til at gå alene på toilettet og siger også til barnet på en positiv måde, hvordan
døren skal lukkes, så den ikke forstyrrer de andre børns madro. Når barnet mødes med en positiv forventning, vil barnet
forsøge at gøre det rigtige og imødekomme den tillid der vises.  
  
Der lyder en ringelyd på stuen, hvilket betyder, at et barn er færdig på toilettet. Dette er en god løsning, hvis det kan
være svært at høre et barn, som har brug for hjælp på toilettet.  
  
Generelt høres en anerkendende tone under måltidet. Børnene bestemmer selv over deres madkasse, og der er generelt
meget lidt fokus på selve det at få nok mad og blive mæt, men i stedet fokus på og interesse for indholdet i
madkasserne, som giver anledning til flere små samtaler under måltidet, hvor maden italesættes positivt.  
Der opleves nærvær, tryghed og ro under måltidet, hvilket har en tydelig effekt på børnegruppen. En rutinesituation kan
for børnene opleves som en pause i hverdagen, hvor aktivitetsniveauet sættes ned, og børnene beskæftiger sig med
noget rutinepræget, som ikke kræver en masse energi. Børnene håndterer et måltid ud fra nærmeste udviklingszone, og
de voksne er nærværende og tilgængelige til at hjælpe og støtte, hvis der er behov for det.  
  
Da måltidet har varet et stykke tid, begynder nogle børn at sidde lidt alternativt på stolen. Disse børn korrigeres i at
sidde på stolen. Det kan overvejes, om børnene forstyrrer nogen ved at sidde f.eks. på det ene ben eller lidt skævt på
stolen/bænken. Nogle børn har brug for at bevæge sig lidt, når de sidder stille i lang tid. Kroppen skal somme tider
"vækkes" lidt, hvilket for børnene kan betyde, at de sidder lidt uroligt. I disse situationer, kan det overvejes om det er
vigtigt at sidde "rigtigt", eller om det er mere vigtigt at sikre børnenes deltagelse i måltidet. Hvis et barn har meget svært
ved at sidde stille, kan det somme tider være en god idé at give barnet en lille "opgave", hvor barnet skal op at stå/gå;
f.eks. hente en klud, hente noget vand, en bog osv. 
  
En medarbejder sidder med ryggen til vinduet, hvor solen skinner ind. Medarbejderen siger til et barn "Det er dejligt at
sidde her i solen. Kan du mærke det? Tror du jeg er kold eller varm? Barnet svarer "Varm." Medarbejderen siger "Jeg har
faktisk kolde fingre, så det er dejligt varmt i solen." Medarbejderen samtaler med barnet om sanser og begreber som
kold/varm og hvilken effekt solen har.  
  
Et andet barn har mange rosiner på tallerkenen. En medarbejder spørger barnet, om det kan tælle rosinerne. Dette bliver
til en fælles opmærksomhed fra flere børn ved bordet, og de tæller i fællesskab rosinerne. De børn, der ikke kan tælle så
langt, ser og lytter opmærksomt med. Der er fokus på læring under måltidet.  
Samtalen om tal fortsætter, da et barn spørges af en voksen "Hvornår har du fødselsdag?" Barnet svarer "Om 10 dage." 
Medarbejderen siger "I går var der 10 dage, hvor mange dage er der så i dag?" Barnet tænker sig om og siger "9 dage."



Medarbejderen siger "Ja, det er rigtigt." Børnene bliver således introduceret til tal og begyndende matematisk
forståelse.  
  
Da et barn har brug for hjælp, ruller en medarbejder over til barnet på sin stol fremfor at rejse sig op. Dette illustrerer en
bevidsthed om at skabe og bevare ro og nærvær under måltidet. Medarbejderen siger til barnet "Skal du have skåret
over?" Medarbejderen understøtter barnets selvhjulpenhed.  
Et barn fra den anden stue kommer ind på stuen og vil gerne hente en klud. En voksen siger til barnet, at det det selv må
hente en klud. Barnet får et medansvar for løse opgaven.  
  
Til slut i måltidet, læser en medarbejder en bog højt for børnene. Imens bogen læses, holdes bogen op, så alle børn
samtidig kan se bogen. Efter oplæsningen er der dialog med børnene om indholdet i bogen. Medarbejderen siger til
børnene "Ved I, hvad man kan flyve til månen med?" Et barn svarer "En helikopter." Medarbejderen svarer "Ikke en
helikopter, men en rumraket." "Ved I, hvad man har på, når man rejser ud i rummet?" "En rumdragt. Hvad hedder man,
når man rejser ud i rummet?" "Astronaut." Medarbejderne har små dialoger med børnegruppen om rummet og solen,
hvor der tales om at solen er meget varm og at jorden drejer rundt.  
Medarbejdernes engagement fastholder børnenes opmærksomhed, og måltidet afholdes med et tydeligt fokus på
nærvær, opmærksomhed og tryghed. Børnene kan være sig selv i en tryg og spændende ramme, som sættes af
medarbejderne. Medarbejderne er sociale og kulturelle rollemodeller. 
  
Da måltidet slutter siger en medarbejder til børnene "Når I er færdige med at spise, kan I lukke jeres madkasser, så ved
jeg I er færdige."  
Børnene sætter selv deres madkasser, kopper og tallerkner på rullevognen, og får således et medansvar i at rydde op.  
Et barn står ved rullebordet og fortæller de andre børn, hvordan de skal stille kopper osv. En medarbejder får øje på det,
og siger til barnet "Nu, hvor du har ryddet op, må du gerne gå ned og gøre klar."  Medarbejderen guider barnet i stedet
for at irettesætte. Barnet mødes og anerkendes, hvilket er med til at styrke barnets selvværd.  
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