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Tilsynsvurdering  

 

Dagtilbuddets fremstår på tilsynsbesøget som et børnehus med høj kvalitet i den 

pædagogiske praksis og med personale og børn i en høj grad af trivsel og med omsorg for 

hinanden. 

 

PÅBUD 

- Ingen 

 

ANBEFALINGER 

Dagtilbuddet anbefales udover at bevare og styrke den generelt høje kvalitet af dagtilbuddet: 

 

- Systematisk at inddrage børns perspektiver i udarbejdelsen af pædagogisk 

dokumentation af deres oplevelse af det fysisk, psykiske og æstetiske børnemiljø. 1 

- At personalet udvider samtaler med børn til at blive nysgerrighedsskabende dialoger 

- At personalet i højere grad bidrager til børnenes leg på måder, der skaber 

deltagelsesmuligheder for alle børn 

- At der arbejdes videre med organisering af rutinesituationerne som læringsmiljø, hvor 

børn inddrages. 

 
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. 

mailto:persc@holb.dk


Tilsynsbesøg og tilsynsdialog blev foretaget i januar 2020, men grundet ændrede 

arbejdsforhold før og især under COVID-19, har det først været muligt at færdiggøre selve 

tilsynsrapporten i september 2021. Galaxen har på baggrund af tilsynsdialogen været bekendt 

med ovenstående anbefalinger og det kan derfor forventes at børnehuset i stort omfang 

allerede har arbejdet med at omsætte anbefalingerne. 

 

 

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 tilsynsførende 

fra forvaltningen og en deltagende observatør fra et andet område i kommunen. 

Observationerne har dækket planlagte aktiviteter såvel som overgangssituationer i de 

daglige rutiner både udendørs 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. 

 

 

Uddybning af vurderingen 

Børnenes generelle trivsel og læringsmuligheder 

Børnehus Galaxen fremstår ved tilsynet som et dagtilbud med ro og høj kvalitet i det 

pædagogiske arbejde. Generelt opleves en børnegruppe der stortrives, som er omsorgsfulde 

og hjælper hinanden ind i velfungerende børnefællesskaber. Børnene fremtræder trygge og er 

fordybet i aktiviteter og/eller leg. 

Det fysiske læringsmiljø er organiseret, så det inviterer og inspirerer til forskellige typer 

aktiviteter og mange legeaktiviteter. Det er nemt for børnene at afkode, hvor de kan færdes 

og hvilke muligheder forskellige områder rummer. Der foregår mange forskellige pædagogisk 

planlagte og spontant opståede aktiviteter både udenfor og indendørs. 

Personalet fordeler sig i forskellige legezoner med børnene, og er alle steder nærværende og 

engageret i samværet med børnene.  

Der er et højt uddannelsesniveau i Galaxen, hvor personalet er efteruddannet indenfor sprog, 

matematik/science, idræt og psykologisk pædagogik. Derudover er alle i personalegruppen er 

enten uddannet i ICDP eller på vej til at blive det. 



Arbejdet med realisering af styrket pædagogisk læreplan 

Galaxen har spillet en aktiv rolle i udarbejdelsen af områdets læreplan. Der er udviklet en 

fælles refleksionskultur og der arbejdes med både hverdags evaluering og også mere 

overordnet evaluering med inddragelse af pædagogisk dokumentation (fx inddrages 

videooptagelser i arbejdet med forløbsskemaer), faglig nysgerrighed og refleksion. Evaluering 

er et nyt fokusområde på Galaxens team-møder, og her er der et ønske om at evaluere mere 

systematisk og skriftligt, så viden i højere grad fastholdes og følges op. Alle i 

personalegruppen arbejder med udviklings- og handleplaner.  

Galaxen har organiseret arbejdet medstyrket pædagogisk læreplan i et samarbejde mellem 

leder og tre faglige fyrtårne, som er hovedansvarlige for at indkredse, hvor i 

personalegruppens pædagogiske praksis, der er behov for at understøtte en faglige udvikling, 

så praksis i højere grad modsvarer læreplanens temaer og værdigrundlag. Udviklingen 

adresseres ved at de fyrtårnene hver anden måned udvælger passende litteratur, som alle i 

personalegruppen læser, debatterer og følger op på med aktionslæringsforløb. 

 

BØRNESYN, DANNELSE OG INDDRAGELSE AF BØRNS PERSPEKTIVER 

Galaxen består af to dagtilbud, der blev sammenlagt i 2016/17. Som grundlag for at skabe en 

ny fælles retning og værdier, har Galaxen haft fokus på at skabe et fælles børnesyn, og der er 

stort fokus på de voksnes opgave i at skabe gode læringsmiljøer for alle børn. 

Børnehuset har et mangfoldigt sprogmiljø, hvor det at have mange sprog anses som en gave. 

Børnene indbydes til at være nysgerrig på hinandens og de mange forskellige kulturelle 

baggrunde, der er repræsenteret i børnehuset. Fx snakkes der om retter, traditioner, lande, 

flag, klima, dyreliv m.m. og om hvad det hedder på forskellige sprog, så børnene oplever at 

være stolte over det, der er særligt. Børnene har mulighed for at tale deres modersmål 

indbyrdes, men vælger oftest at udtrykke sig på dansk.  

I vuggestuen arbejdes der med ”Sprogets milepæle”. Hvis personalet vurderer, at børn oplever 

sproglige udfordringer samarbejdes der med sprogkonsulent og forældre om, hvordan 

læringsmiljøet kan understøtte, at barnets sprog udvikles. Fx har der være iværksat et 

tematisk sprogarbejde i forbindelse med et kulturprojekt om eventyr, hvor børn forholdte sig 

til sprogets lyde og betydning gennem at spille teater, og Galaxens kulturcrew engagerede sig 

i dialoger om alt og i den praktiske afvikling af forestillingen. I børnehaven opleves under 

tilsynsbesøget i det hele tage en høj grad af involvering af børnene, der fx i som mini-crew i 

forbindelse med en intern cirkusforestilling tog ansvar for stoleopsætning, at sige velkommen, 

tage billeder osv. 

Galaxen er i hverdagen optaget af at følge op på de ting, børn udtrykker interesse for, men 

også på at introducere børn til nye oplevelser. Under tilsynsbesøget opleves fx, at der på en 

stue er arrangeret fodbad med rolig belysning, hvor de voksne er tydelige om, hvad der skal 

ske, så børnene har ro på og øje for hinanden, også til glæde for børn, der ellers havde et højt 

aktivitetsniveau.  

Galaxen er optaget af at inddrage børns perspektiver på hverdagslivet i børnehuset, hvordan 

Galaxen Der er fx arbejdet med børneinterview, som har ført til, at de voksne er blevet klogere 

på indretning og farver i huset og på legepladsen. Under tilsynsbesøget opleves det tydeligt, at 

børn er vant til og har en forventning om at blive lyttet til. når de henvender sig og beredvilligt 

deler deres oplevelser af hverdagen i Galaxen. Flere børn vælger på eget initiativ at vise 



Galaxen og deres stue frem, og fortæller fx om ”den gode og den onde side af legepladsen”, 

hvilket viser sig konkret at handle om børnenes grad af trivsel i de lege og børnefællesskaber, 

som legepladsindretningen inviterer til. 

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

Galaxens planlægning af pædagogiske aktiviteter har legen som udgangs- og 

omdrejningspunkt. Under tilsynsbesøget ses, at de voksne fordeler sig med forskellige 

ansvarsområder eller zoner i huset og på legepladsen. Børnene leger i mange forskellige små 

børnefællesskaber både ude og inde, men der er også enkelte børn, der trisser rundt for sig 

selv og ikke af sig selv indgår i leg eller børnefællesskaber. Da børnene skal ind fra 

legepladsen samles de alle på en græsvold på legepladsen, hvorfra de sendes ind i grupper. 

Det bliver en smule kaotisk, da det resulterer i, at mange børn er i garderoben på samme tid.   

Børnene er inddraget i hverdagens rutiner, som fx at tage overtøj på/af i garderoben og at 

finde legetøj frem/rydde det væk igen både ude og indendørs. Omkring måltidet er de større 

børn inddraget i rutinerne omkring måltidet, mens de små børn kunne involveres mere. Fx er 

børnene i vuggestuen er ikke aktivt involveret i borddækning og at tage af bordet. 

 

FORÆLDRESAMARBEJDET OG LÆRINGSMILJØET 

Galaxen afholder opstartssamtaler og prioriteter desuden den daglige kontakt med forældre 

om deres barn højt, da de oplever en god kontakt som grundlæggende for samarbejdet om 

børnene. Ved det årlige forældremøde om det enkelte børn tager dialogen afsæt i materialet 

”Alle med”, som sigter efter at opbygge en fælles forståelse af barnet og dets behov. For tiden 

har Galaxen særligt fokus på at inddrage forældres oplevelser og ansvar i udviklings- og 

handleplaner. 

Galaxen oplever, at forældre er gode til at give tilbagemeldinger til personalet, både når det 

går godt og skidt. Det kan fx være, hvis et barn har følt sig drillet, eller hvis der er noget i 

organiseringen af hverdagen, der ikke fungerer ordentligt. Omvendt oplever forældre også at 

få gode råd med hjem til, hvordan de kan støtte deres børns udvikling, fx lege med sproget. 

Der har også været mere omfattende initiativer, hvor Galaxen fx har afholdt en tolket tema-

cafe om sproglig indsats og om det at gå i børnehave for forældre med anden etnisk baggrund 

end dansk. Cafeen gav god mulighed for dialog forældrene imellem, men var også med til at 

styrke Galaxe-fællesskabet.  

Der afholdes 4-5 møder årligt med forældrerådet. Forældrerådet bidrager til aktiviteter i huset, 

fx jule- og sommerfest, og både forældreråd og forældrene generelt bidrager også med forslag 

til potentielle forbedringer i børnehuset. Det har fx ledt til, at der er justeret på åbningstider, 

brugen af fællesrum og atriumgård, og på opdelingen af vuggestuebørn i mindre grupper, 

hvilket har resulteret i, at der nu er mere udeliv for børnene. 

SAMMENHÆNG MED SKOLEN 

Galaxen har arbejdet tæt sammen med skolen, der ligger på nabomatriklen og tilbyder brug af 

både lokaler og legeplads. Børnene kender dermed til det fysiske rum, men derudover står 

Galaxen ved tilsynet overfor at skulle ansætte en samskabende pædagog, der kender børnene 

godt, og som følger med børnene over i skolen det første år af deres skoletid. Galaxens børn 

lærer desuden nogle af de store skolebørn at kende, da børn i 7.-9. klasse som valgfag kan 

vælge at være pædagogisk assistent i Galaxen. 



INDDRAGELSE AF LOKALSAMFUNDET 

Galaxen bestræber sig på at være et lokalt engageret og inkluderende sted. Lokalområdet 

bruges til ture ud af huset f.eks. til legepladserne og til Jyderuphallen, der benyttes én gang 

om ugen. Derudover er der besøg på plejehjemmet hver anden måned og i kirken til jul.  

Børnehuset samarbejder med lokale organisationer som fx ”Det gode børneliv”. Derudover har 

forældrerådet flere gange taget initiativ til at kontakte virksomheder i lokalområdet, der 

bidrager med sponsorater til lokale arrangementer fx et teaterstykke, hvor bl.a. 

børnehaveklassen på Jyderup skole og dagtilbuddet Sølyst også var invitereret. 

 

ANBEFALINGER 

Børnehuset Galaxen er et dagtilbud, hvor ledelse og medarbejdere arbejder med at etablere en 

stærk læringskultur med løbende refleksion over dagtilbuddets kvalitet og over hvordan denne 

kan udvikle sig i takt med børnegruppens behov.  

Som følge af tilsynet peges der på, at børnehuset kan styrke sin kvalitet yderligere ved at 

fokusere på følgende forhold: 

- SYSTEMATISK INDDRAGELSE AF BØRNS PERSPEKTIVER PÅ DET FYSISK, PSYKISK OG 

ÆSTETISK BØRNEMILJØ 

Galaxen har arbejdet med inddragelse af børns perspektiver på deres børnehus, og 

anbefales at fortsætte og udvide dette arbejde til at involvere flere børn ved at benytte 

forskellige typer af pædagogisk dokumentation og at inddrage børn systematisk.  I 

forlængelse af dette kan børnehuset øge sin systematiske inddragelse af børns 

perspektiver ved at lade børnene selv udforme den pædagogiske dokumentation, der 

ligger til grund for evaluering af det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i 

børnehuset. 

 

- UDVIDEE NYSGERRIGHEDSSKABENDE DIALOGER 

Galaxen har fokus på sprogmiljø og vigtigheden af at give børn mulighed for at udfolde 

deres sprog og evt. mangfoldige sprog, og der ses spor af et mangfoldigt sprogmiljø i 

indretningen. Der høres mange samtaler med børn, og disse kan med fordel udvides så 

de fremfor at have en undervisende karakter i stedet får præg af at være en dialog med 

barnet, hvor den voksne og barnet går på opdagelse i en fælles nysgerrighed, og hvor 

barnet får tid til at finde ord for sine opmærksomheder og oplevelser. 

 

- VOKSENDELTAGELSE I LEG FOR AT ØGE BØRNS ADGANG TIL BØRENEFÆLLESSKABER 

Galaxen har planlagt i den kommende tid at have mere fokus på udeliv og fysisk 

udfoldelse i hverdagen. I arbejdet med dette, anbefales det, at Galaxens personale 

samtidig fokuserer på, hvordan de voksne i højere grad kan bidrage til børnenes leg på 

måder der skaber deltagelsesmuligheder for alle børn. 

 

- ORGANISEING AF RUTINESITUATIONER MED ØGET INVOLVERING AF BØRN 

Det anbefales at der arbejdes videre med organisering og inddragelse af børnene i 

rutinesituationerne, hvor især overgangen fra legeplads til garderobe, samt måltidet i 

vuggestuen kan planlægges, så børnene inddrages endnu mere i de hverdagsrutinerne. 

 



OPFØLGNING PÅ SENESTE PÆDAGOGISKE TILSYN 

Ved seneste tilsyn i de to dagtilbud, der sidenhen er blevet sammenlagt til Galaxen, blev det 

anbefalet, at de to børnehuse skulle have øget opmærksomhed på: 

Børnehuset Mariendal: 

- At der arbejdes videre med at beskrive udviklingsmål for alle børn, med 

tydeligbeskrivel-se af hvad familien gør og hvordan børnehuset understøtter arbejdet  

- At læringsmål fra den pædagogiske læreplan omdannes til pædagogiske aktiviteter, 

med fokus på barnets/børnegruppen læringsudbytte  

- At der arbejdes systematisk med evaluering af tegn på læring, i de pædagogiske aktivi-

teter for børnegrupperne  

- At børnehuset gennemgår forebyggelsesmaterialet om grænseoverskridende adfærd, så 

alle medarbejdere har været i dialog om dette  

- At der er fortsat er dialog i børnehuset om at være en god sproglig rollemodel og at alle 

medarbejdere forstår dialogens betydning for barnets udvikling  

 

Børnehuset Troldhøjen: 

- At børnehuset sikrer at evalueringen af fx handleplaner og arbejdet med læringsmål 

sker løbende og skriftligt 

- arbejdet med omsættelse af læringsmål fra den pædagogiske læreplan er synlig for 

forældre, dette kan fx ske på forældreintra via uge eller månedsplaner  

- At børnehuset arbejder med endnu mere opmærksomhed på børns selvhjulpenhed fx 

ved spisning, legerelationer og i forbindelse med af- og påklædning  

- At børnehuset fastholder og fortsat udvikler den høje kvalitet af dialog mellem barn og 

voksen 

 

Børnehuset Galaxen har indarbejdet anbefalingerne i det omfang, de stadig er relevante efter 

de ændrede krav i styrket pædagogisk læreplan og afspejler ved tilsynet, at der er opbygget et 

nyt dagtilbud med høj faglig kvalitet, stor respekt for børnene og en personalegruppe, der 

trives og er optaget af kontinuerlig fælles faglig udvikling. 

 


