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Pædagogiske tilsyn i Herlev Kommune 2022 
 
Det pædagogiske tilsyn i Herlev Kommune har to formål: at være kontrolfunktion for at 
sikre, at kvaliteten i alle kommunens dagtilbud lever op til den ønskede standard samt at 
sikre, at den pædagogiske praksis løbende forbedres og udvikles.  
 
De pædagogiske tilsyn i Herlev 
Kommune foretages i en cyklus på 24 
måneder, der fremgår af denne model. 
  
Arbejdet med pædagogiske tilsyn i 
Herlev Kommune, er en del af en 
praksis, hvor der drøftes og reflekteres 
over, hvordan kvaliteten i Herlev 
Kommunes dagtilbud forbedres og 
udvikles. 
 
Tilsynene foretages af en af kommunens konsulenter/tværprofessionelle ledere, der 
bruger mellem en hel til to dage i hver af kommunens dagtilbud afhængig af 
dagtilbuddets størrelse. Sammen med daginstitutionens leder og en pædagog observeres 
praksis som scores i KIDS – et kriteriebaseret værktøj, beregnet til at vurdere kvaliteten i 
danske dagtilbud. Tilsynsrapporterne skrives på baggrund af observationerne, 
scoringerne i KIDS samt en faglig dialog mellem konsulenten, dagtilbudslederen og en 
pædagog.  
 
På baggrund af disse data vurderes institutionens kvalitet og den placeres i en af tre 
kategorier: ”vedligeholdelse af indsats”, ”tilpasning af indsats” eller ”behov for 
ny/ændret indsats”.  
 
I tilsynsrapporten fremhæves to til fire elementer, som det anbefales, at dagtilbuddet 
arbejder med for at forbedre kvaliteten af den pædagogiske praksis. Dermed giver 
tilsynsrapporten et kvalificeret billede af kvaliteten i dagtilbuddet og fungerer som et 
arbejdsredskab for leder og personale til at udvikle og forbedre kvaliteten af den 
pædagogiske praksis. 

Efter tilsynet udarbejder dagtilbuddet en plan for det fremadrettede arbejde med de 
elementer, der fremhæves i tilsynsrapporten. 
 

  

Pædagogisk tilsyn

Tilbagemelding til 
hhv. personale og 

forældrebestyrelse 

Institutionen 
udarbejder plan for 

udvikling af 
kvaliteten 

Arbejde med at 
udvikle kvaliteten 

24 måneder
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Om tilsynet i Enghuset 

Det anmeldte tilsynsbesøg er foretaget den 16. marts 2022 med efterfølgende faglig dialog 
den 21. marts 2022 
 
Tilsynet er foretaget af en konsulent i Center for Dagtilbud og Skole. Under tilsynsbesøget 
deltager dagtilbudslederen og en pædagog fra dagtilbuddet i observationerne. Pædagogen 
og lederen deltager ligeledes i den efterfølgende faglige dialog.  
 
Tilsynet er foretaget på en vilkårlig dag i daginstitutionen med udgangspunkt i 
observationer på institutionens stuer samt på legepladsen. Den samlede vurdering i det 
pædagogiske tilsyn beror på disse observationer, den samlede score fra KIDS samt den 
faglige dialog mellem den tilsynsførende, dagtilbudslederen og pædagogen. 
 
1 Samlende konkluderende vurdering 
Ud af kategorierne ”vedligeholdelse af indsats”, ”tilpasning af indsats” og ”behov for 
ny/ændret indsat” placeres Enghuset i kategorien ”tilpasning af indsats”.   
 
Det vurderes, at der i Enghuset arbejdes med at udvikle gode pædagogiske 
læringsmiljøer. I Enghuset bliver der tilbudt et bredt udvalg af planlagte pædagogiske 
aktiviteter gennem hele dagen. Disse aktiviteter giver børnene erfaringer med flere 
forskellige udtryksformer og der er en god balance imellem dem. Flere af aktiviteterne 
giver børnene mulighed for længerevarende og fordybende samspil med en voksen de 
kender. Det observeres desuden at personalet i høj grad benævner, især de mindste børns, 
handlinger og intentioner og har mange gode dialoger over flere led. Der observeres også 
et stort fokus på børns selvhjulpenhed i de rutineprægede situationer som måltid, 
garderobe og på badeværelset.  
 
Samtidig vurderes det, at der er afgørende elementer i den pædagogiske kvalitet, der bør 
arbejdes med for at forbedre læringsmiljøet i Enghuset. Det drejer sig både om, at der i 
Enghuset er behov for at arbejde med en højere grad af børneperspektiv og alle børns 
deltagelsesmuligheder, samt hvordan personalet hjælper og møder børn der handler 
uhensigtsmæssigt. Herudover er der behov for, at der sætters fokus på, hvordan 
personalet løbende kan forandre og indrette de planlagte aktiviteter ud fra børnenes 
perspektiv og input. 
 
Følgende elementer er særlig udslagsgivende for vurderingen: 
 

 Personalet møder i reglen børnene sensitivt og med omsorg og øje for det enkelte 
barn. Det vurderes, at personalet ofte er anerkendende og interesserede i barnets 
perspektiv. På dagen for tilsynet observeres der flere situationer hvor børn, der 
under tiden har en uhensigtsmæssig adfærd, guides og henvises, og hvor 
personalet inddrager børnenes perspektiver og oplevelser i konflikthåndteringen. 
Der kunne dog også observeres flere eksempler på børn, der irettesættes uden de 
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guides eller henvises til anden måde at handle på. Der skal derfor i Enghuset 
arbejdes med at give børn nye handlemuligheder, i situationer hvor der er brug for, 
at børnene handler anderledes. Desuden skal der i Enghuset arbejdes med i højere 
grad inddrage børnenes perspektiv. 

 
 Det vurderes, at der i Enghuset arbejdes med at forbedre det pædagogiske 

læringsmiljø. I Enghuset bærer personalets samvær med børnene præg af interesse 
for- og kendskab til det enkelte barn. Personalets opmærksomhed er i overvejende 
grad rettet mod børnene og der observeres jævnligt vokseninitierede lege og 
aktiviteter, der er inddragede og engagerer flere børn om et fælles tredje. Det 
vurderes desuden, at de fysiske rammer overordnet set, danner en god ramme for 
at skabe udvikling, trivsel, læring og dannelse. På dagen for tilsynet observeres der 
til gengæld også flere situationer, primært på legepladsen, hvor børn hverken er en 
del af fælles lege eller er i egen leg. Det observeres også, at disse børn ikke hjælpes 
ind i lege med andre eller selvstændig leg. For at forbedre den pædagogiske 
kvalitet i Enghuset skal der derfor arbejdes med at understøtte børns 
deltagelsesmuligheder.     

 
 De mange planlagte aktiviteter på dagen for tilsynet vidner om, at der i Enghuset 

arbejdes med en organisering og planlægning, der skaber læringstilbud over hele 
dagen. Aktiviteterne er varierende, så de giver børnene mulighed for en bred 
erfaringsdannelse. Det observeres, at personalet er fordelt i de forskellige aktiviteter 
og at personalets opmærksomhed er rettet mod børnene og aktiviteten sådan, at der 
jævnligt skabes mulighed for en fordybet kontakt med børnene. Der observeres dog 
også flere situationer, hvor personalet ikke forandrer og indretter aktiviteterne i 
forhold til børnenes engagement og motivation. Det observeres, hvordan personalet 
bliver i de planlagte aktiviteter, på trods af børnenes manglede deltagelse. Det 
vurderes derfor, at personalet i Enghuset i højere grad skal arbejde med at tilpasse 
og justere sig i forhold til børnegruppens initiativer. 

 
På baggrund af det pædagogiske tilsyn vurderes det, at indsatsen i den pædagogiske 
praksis kan tilpasses ved at arbejde med og reflektere over følgende udviklingspunkter: 
 

 Henvise og guide børn som handler uhensigtsmæssigt  
 Børneperspektiv og børns deltagelsesmuligheder i planlagte aktiviteter 
 Forandre og indrette aktiviteterne i forhold til børnenes engagement og motivation. 
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2 Overordnet om den pædagogiske praksis 
Formålet med det pædagogiske tilsyn er at vurdere den pædagogiske kvalitet i forhold til 
børnenes lærings- og udviklingsmuligheder i det pædagogiske miljø i dagtilbuddet. 
Derfor er observationerne foretaget ud fra det kriteriebaserede observationsmateriale 
KIDS, som bruges til at vurdere børnenes betingelser for læring og udvikling. De 
parametre, hvorpå kvaliteten vurderes, er bestemt i KIDS. Den samlede score hviler både 
på det, som kunne iagttages og på det, som ikke kunne iagttages på dagen for tilsynet. Se 
den samlede score nedenfor i tabellen: 
 

 Lavest  
mulige score 

Højest  
mulige score Score % 

1. Fysiske omgivelser 22 110 75 68,2 

      Indendørs 12 60 42 70 

      Udendørs/legeplads 10 50 33 66 

2. Relationer 21 105 65 61,9 

3. Leg og aktivitet 27 135 88 65,2 

I alt 70 350 228  

 
Inden for hvert parameter er en række udsagn med handlinger, som scores fra 1 til 5, og 
hvor en høj score er udtryk for høj kvalitet inden for hvert parameter.  
I Enghuset er den samlede score på 228 ud af i alt 350, som den højest mulige score. Dette 
er en jævn score, der også er forholdsvis jævnt fordelt på de ni kategorier, hvor de fysiske 
rammer indendørs scorer højest. 
 
KIDS-profilen viser, at kvaliteten i læringsmiljøet i Enghuset samlet set kan karakteriseres 
som værende tilstrækkelig, og det betyder, at Enghuset tilvejebringer en pædagogisk 
praksis, som institutionens børn profiterer af, men at der er plads til forbedring. Førend 
kvaliteten kan karakteriseres som værende god, skal der udvikles på ovennævnte 
udviklingspunkter. Disse udviklingspunkter uddybes af afsnittet herunder. 
 
3 Tematikker 
I dette afsnit vil der blive fremhævet de tre fokusområder som konsulenten på baggrund 
af observationen og den faglige dialog anbefaler, at Enghuset skal arbejde med for at skabe 
udvikling i den pædagogiske praksis 
 
3.1 Henvise og guide børn der undertiden handler uhensigtsmæssigt 
På dagen for tilsynet observeres det, at personalet jævnligt er anerkendende, 
imødekommende og åbne over for børns perspektiver. Personalet er opmærksomme på at 
møde børnene på deres præmisser og der observeres flere eksempler på at børn henvises 
og guides i situationer, hvor de har en uhensigtsmæssig adfærd. Der ses også eksempler 
på, at personalet er nysgerrige og sætter ord på barnets intentioner.  
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På den anden side, kan der under tilsynsbesøget observeres flere situationer med børn der 
irettesættes uden at få anvist andre handlemuligheder. På dagen for tilsynet ses det, at når 
personalet irettesætter børnene bliver det sjældent gjort i en hård tone, men børnene bliver 
ikke tilbudt en vej ud af situationen. Det vil sige, at børnene ikke tilbydes andre 
handlemuligheder i forhold til, deres uhensigtsmæssige handlinger. I disse situationer er 
det personalets ansvar at hjælpe børnene til at handle anderledes. På dagen for tilsynet 
observeres der konkrete situationer, hvor personalet siger til børnene ”hold op med det” 
”stop så” ”du skal ikke slå” eller lignende. Når personalet formulerer sig sådan, kan det 
være vanskeligt for børnene at gennemskue, hvad de i stedet skal gøre/foretage sig. 
Børnene bliver i disse situationer ikke anvist andre handlemuligheder og der er meget lille 
grad af læringsperspektiv. Det vil sige, at børnene ikke får erfaringer med, hvordan de 
handler hensigtsmæssigt.  
Det er afgørende, at personalet sammen med ledelsen sætter fokus på og arbejder med at 
henvise og guide børnene i stedet for at irettesætte. Personalet i Enghuset skal øge deres 
opmærksomhed og nysgerrighed på barnets perspektiv og søge at opklare intentionen der 
ligger til grunde for barnets uhensigtsmæssige adfærd.  
 
Derfor vurderes det, at Enghuset skal arbejde målrettet med at vise børnene en god og 
positiv vej ud af situationerne. Hvis der arbejdes med en interesse i, hvorfor børnene 
gjorde, som de gjorde, fremfor hvad børnene gjorde, kan man som voksen hjælpe barnet til 
en mere hensigtsmæssig adfærd. Herudover skal der arbejdes med en sproglig 
opmærksomhed på, hvordan personalet hjælper børnene til at handle hensigtsmæssigt og 
socialt kompetent. Dette kræver et fokus på, hvordan personalet former kommunikationen 
sådan, at børnene hjælpes og guides til at handle hensigtsmæssigt. 
  

På baggrund af ovenstående anbefales det at:
 Ledelsen og personalet drøfter, hvordan der kommunikeres med børnene, når 

børnene handler uhensigtsmæssigt. 
 Ledelsen og personalet drøfter, hvordan de i fællesskab kan øve sig i at 

formulere sig henvisende og guidende overfor børn, som undertiden handler 
uhensigtsmæssigt. 

 Ledelsen og personalet drøfter, hvordan der kan arbejdes med en tydelig 
rammesætning og struktur uden der irettesættes. Herunder hvordan de kan 
gøre det lettere for børnene at forstå/vide, hvad der forventes af dem i de 
forskellige situationer.

 Ledelsen og personalet drøfter, hvordan der kan komme et større forkus på 
hvorfor børnene handler som de gør, fremfor hvad de gør. 

 
 
3.2 Børneperspektiv og børns deltagelsesmuligheder i planlagte aktiviteter 
På dagen for tilsynet observeres der mange gode og varierede vokseninitierede aktiviteter 
og lege der strækker sig over hele dagen. Flere af de planlagte aktiviteter gav børnene 
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mulighed for fordybet kontakt med en voksen og aktiviteterne appellerede generelt til 
mange børn. Det vurderes, at der er en god balance imellem børnenes mulighed for selv at 
igangsætte lege og de aktiviteter og lege der var vokseninitieret. På tværs af 
daginstitutionens stuer og på legepladsen observeres der altså mange lege og aktiviteter, 
hvor både børn og voksne er fordybet om et fælles tredje.    
 
Under tilsynsbesøget kunne der dog observeres flere børn, der hverken var i egen leg, eller 
leg med andre. Der observeres desuden børn, der ”flakker” lidt rundt på legepladsen. 
Enkelte gange observeres børn, der søgte voksne og blev mødt sensitivt og omsorgsfuldt, 
men de blev ikke hjulpet i leg. Mange børn kan af og til have vanskeligt ved selv at finde 
på, hvad de vil lege. I sådanne situationer er det personalets opgave at give børnene ideer 
til lege og aktiviteter, som de kan indgå i eller selv gå i gang med. Herudover bør der 
arbejdes på, at der i de vokseninitierede lege og aktiviteter er fokus på at udvikle børnenes 
sociale kompetencer. Dette gøres ved at have alle børn inddraget og involveret i legene og 
ved at personalet udfordrer igangværende lege på baggrund af deres faglighed og 
kendskab til børnene. Hvis der arbejdes med dette, vurderes det, at kvalitet i Enghuset vil 
forbedres yderligere. 
  

På baggrund af ovenstående anbefales det at:

 Ledelsen og personalet drøfter, hvordan børn i udsatte posititoner i højere grad 
inddrages i de vokseniniterede aktiviteter.

 Ledelsen og personslet drøfter, hvordan der især på legepladsen, i højere grad 
skabes mulighed for både de vilde og de mere stille børns leg.

 Ledelsen og personalet drøfter, hvilken rolle især ’flyveren’ på legepladsen har, 
når børn står uden for legen.

 Ledelsen og personalet drøfter hvordan man kan justere en planlagt aktivitet 
efter børnenes motivation og engagement. 

 Ledelsen og persoanlet arbejder med at udveksle erfaringer omkring hvornår 
det lykkes at inddrage børn i en leg/få inkluderet børn i en leg.

 
 
3.3 Forandre og indrette aktiviteterne i forhold til børnenes engagement og 
motivation 
På dagen for tilsynet observeres der som skrevet, mange gode planlagte aktiviteter. Det er 
tydeligt at se, at personalet har fokus på at organiseres sig på legepladsen, sådan at de 
voksne har aftalte placeringer og roller. Fx flyvervoksen, aktivitetsvoksen osv.  Dette 
bevidner om, at Enghuset arbejder med at strukturere, planlægge og organisere 
hverdagen sådan, at der skabes et godt læringsmiljø over hele dagen.  
 
Observationerne viste også aktiviteter på især legepladsen, der bar præg af et vagt 
børneperspektiv, og hvor personalet kun jævnligt indretter og forandrer aktiviteten i 
forhold til børnenes engagement og motivation. I disse situationer opstod der vilde og 
uregulerede lege, især blandt en lille gruppe af børn på legepladsen. Denne adfærd kan 
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være tegn på, at børnene ikke er engagerede eller oplever aktiviteten der tilbydes som 
meningsfuld længere. Børn lærer og udvikler sig gennem sociale samspil og derfor er det 
vigtigt, at personalet understøtter og inddrager de børn der har vanskeligt ved at afkode 
de sociale regler, til at blive en del af fællesskabet. Det er personalets ansvar at indrette og 
forandre aktiviteten i forhold til børnenes engagement. Herunder også fysisk at flytte sig 
efter børnene, sådan at der forbliver en god fordeling af børn i aktiviteterne. Det vurderes 
derfor, at personalet i Enghuset, via et øget fokus på børneperspektiv, skal arbejde med at 
forandre og justere de planlagte aktiviteter ud fra børnenes motivation og engagement.   
 

På baggrund af ovenstående anbefales det at:
 Ledelsen og personalet er undersøgende på, hvordan de kan indrette og 

forandre aktiviteter i forhold til børnenes engagement og motivation.
 Ledelsen og personalet drøfter, hvordan der altid kan være en ’plan b’ når 

børnene mister engagementet i de planlagte aktiviteter.
 Ledelsen og personalet arbejder med at udveksle ideer til aktiviteter der er lette 

at forandre.

Der kan konkret arbejdes med spørgsmål som:
 

- Hvad er børnene optaget af?
- Hvordan kan de voksnes tilstedeværelse og facilitering af aktiviteten påvirke 

børnenes motivation i aktiviteten?
- Hvordan hjælper vi de børn, der har svært ved at koncentrere og fordybe sig i 

aktiviteter i længere perioder?
- Hvad indebærer det at indtage et børneperspektiv i aktiviteter og hvordan kan 

personalet blive endnu bedre til det?
 

 
 


