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Tilsynsrapport over pædagogisk tilsyn 

Konklusionen på det pædagogiske tilsyn i Hvidovre Kommune er udarbejdet på baggrund af: 
▪ observationsbesøg, hvor den tilsynsførende pædagogiske konsulent har observeret 

dagtilbuddets pædagogiske praksis 
▪ data om dagtilbuddet 
▪ det skriftlige materiale, som dagtilbuddet har fremsendt 
▪ tilsynssamtale 

Alle ”udviklingspunkter” og ”fokusområder” i konklusionen er drøftet med dagtilbuddet på 

tilsynssamtalen. 

Pædagogisk tilsyn i Børnehuset Immerkær 

 
Dagtilbuddets navn: Børnehuset Immerkær 
Tilsynsførende pædagogisk konsulent: Lone Petræus 
Dato for observationsbesøg: 18-08-2022 
Dato for tilsynssamtale: 24-08-2022 
Deltagere til tilsynssamtale: Birgitta Liljenberg Schmidt (leder), Kirsten Langkilde Larsen (daglig 

leder),Pernille Funch Nielsen (pædagog), Melek Celik (pædagog), Cathrine Haxthausen (forældre) 

Antal børn indskrevet på tidspunkt for tilsyn: 54 vuggestuebørn og 75 børnehavebørn 

Antal huse/matrikler: Immerkær består af to matrikler 
Medarbejdersammensætning: 56 pct. pædagoger og 44 andet (pædagogiske assistenter og 
pædagogmedhjælpere). Det er vanskeligt at rekruttere pædagoger, og dagtilbuddet er særlig 
opmærksom på, at få ansat flere pædagoger, når dette er muligt. 
 
I Hvidovre Kommune er målsætningen, at 60 pct. af de pædagogiske medarbejdere har en 
pædagoguddannelse.  
 
Dato for seneste tilsyn: oktober 2020 
Dagtilbuddets fokus siden seneste tilsyn: Siden seneste tilsyn har der i dagtilbuddet være fokus på 
at udvikle naturpædagogikken. Der har desuden været arbejdet videre på de gode erfaringer fra 
Coronaperioden med opdeling af børnene i mindre grupper. 

 

Samlet vurdering 

 
Center for Børn og Familier vurderer, at Børnehuset Immerkær lever op til dagtilbudsloven. 
Dagtilbuddet har særligt sine styrker inden for arbejdet med udeliv, organisering og skabelse af 
trygge relationer. Dagtilbuddet har udviklingspotentiale særligt inden for arbejdet med mad- og 
måltidspolitikken, hvordan får børnene igen en mere aktiv rolle. 
 

Læringsmiljøer hele dagen 

Kommunen skal føre tilsyn med kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer og at der arbejdes 

med læringsmiljøer hele dagen, jf. dagtilbudsloven. Et læringsmiljø er en kombination af processer, 

elementerne fra den styrkede pædagogiske læreplan, strukturer og børneperspektivet. 

Processer (interaktioner og samspil mellem børn/voksen og børn/børn) 
Styrker: 

• Børnene virker glade og trygge gennem hele dagen i hele huset. De bevæger sig trygt rundt og 

er selv opsøgende i forhold til voksne 
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• Børnene er meget engagerede og optagede af at lege, de efterspørger selv aktiviteter, det sker 

i begge huse på forskellige niveauer 

• I hele huset tilbydes forskellige aktiviteter gennem hele dagen, både planlagte og spontane –  

• Det tilstræbes at alle børn er med i et fællesskab og de voksne er opmærksomme på det. Det 

har forskellige udtryk i børnehave og vuggestue 

• De voksne er meget aktive og deltagende i børnenes lege – både planlagte og spontane 

 
Fokusområder: 

• Der er enighed om, at der skal være et fortsat fokus på fordeling på legepladsen og de voksnes 
roller, så det gode arbejde fastholdes 

 
Læreplanselementer (sammenhæng mellem pædagogisk intention og praksis) 
Styrker: 

• Der arbejdes i mindre grupper med forskellige temaer. På dagen er der fokus på motorik og 

natur i børnehaven - vuggestuen har på dagen meget fokus på leg med vand 

• Der er tænkt læring ind i mange aktiviteter – tælle, sprog, farver og former  

• Der er en fin sammenhæng mellem læreplan og praksis. Nogle af de refleksioner, som er læst i 

læreplanen, mødes også i praksis 

• Indretningen understøtter børnenes læring. Både den vokseninitierede og den børneinitierede. 

Der er bogstaver, tal og billeder på væggene, som kan lægge op til dialog og ny viden 

Fokusområder: 

• I hele huset er formiddags- og eftermiddagsmåltidet et udviklingspunkt. Børnene er ikke 
involveret i hverken forberedelse, afvikling eller oprydning ved disse måltider 

• Når vuggestuebørnene skal have mellemmåltider, sidder de meget ved bordene på dagen – 
også når der synges 
 

Strukturer (rammer om det der sker i den pædagogiske praksis) 
Styrker: 

• I hele huset arbejdes der med faste rollefordelinger blandt de voksne – det gælder fordeling på 
aktiviteter og fysisk placering inde/ude ved pauser  

• I hele huset er der fokus på indretning og opdeling i mindre legezoner – det gælder både inde 
og ude. Hele huset fremstår indbydende og rart 

• Der arbejdes med faste aktivitetsplaner, så de voksne ved, hvad de skal og det er muligt for 
dem at forberede børnene på dagens aktiviteter 

• I børnehaven arbejdes med forskellige tiltag for at sikre, at ikke alle børn skal rejse sig fra 
måltidet på samme tid 

• I hele huset arbejdes der med tydelighed omkring faste pladser og i vuggestuen er der navne 
på stolene, så de er indstillet korrekt 

 
Fokusområder: 

• På nogle stuer opstår en del ventetid i forbindelse med måltidet, når børnene ikke er aktive i 
forberedelserne. Særligt i vuggestuen vil det være hensigtsmæssigt at genbesøge mad- og 
måltidspolitikken 

• Da én stue skal på tur, er de fire voksne og ni børn. De tager alle sammen afsted på togtur til 
Hovedbanegården. Der foregår ingen opdeling i mindre grupper 

 
Børneperspektiv (inddragelse af børnenes perspektiv) 
Styrker: 
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• De voksne er meget bevidste om at opdage børnenes initiativer og inddrage dem i de aktuelle 
aktiviteter 

• Alt efter alder og udvikling tager mange børn selvstændige initiativer til leg og er engagerede 
og nysgerrige 

• De voksne er gode til at invitere børnene ind i lege og ændre på aktiviteten, så barnets lyst 
øges til deltagelse 

• Hvis børn ikke ønsker at deltage i aktivitet/spise noget bestemt, tales der med barnet om det 
og det respekteres 

• De voksne er gode til at udfordre og understøtte børnene i aktiviteterne, så de kan/tør lidt mere 
 
Fokusområder: 

• Måltiderne er et område, hvor børneperspektivet kan komme mere i spil ved at inddrage 
børnene meget mere 

• Når vuggestuebørnene skal have mellemmåltider, sidder de meget ved bordene – også når der 
synges 

 

Kommunale fokusområder 2022-2025 

Kommunen skal føre tilsyn med kommunalt prioriterede indsatsområder. I perioden 2022-2025 er 
det pejlemærkerne i kommunens kvalitetsstrategi på dagtilbudsområdet ”For Fremtiden II”. 

 
Vi danner meningsfulde fællesskaber, hvor alle har mulighed for at deltage 
Styrker: 

• Børnene opdeles i faste grupper efter alder og udvikling ved planlagte aktiviteter, så børnene 
lærer at være en del af et fællesskab 

• Ved at de voksne deltager i børnenes leg kan de nemmere invitere andre børn ind, som ikke 
selv kan tage initiativet 

• I børnehaven har de voksne et øje for, hvordan børn kan hjælpes ind i et fællesskab ved de 
børneinitierede lege 

 
Fokusområder: 

• Det kunne være hensigtsmæssigt at benytte forberedelse og afslutning af måltider, som endnu 
et greb ind i at styrke konkrete børns fællesskaber 

 

Vi fremmer børnenes kommunikative og sproglige kompetencer 
Styrker: 

• Indretningen både indendørs og udendørs understøtter muligheden for at skabe anledning til 
sprogligt samspil. Både børn/voksne og børn/børn 

• De mindste børn er meget tydelige i deres mimik og kropssprog og de voksne forsøger 
kontinuerligt at aflæse dem korrekt 

• Der planlægges aktiviteter for børn i mindre grupper, hvis de har behov for særlig sproglig 
støtte – det er et fælles opmærksomhedspunkt og i samarbejde med logopæd 

• Der er fokus på at bruge aktiviteter, som et aktivt læringsrum for sprog 
 
Fokusområder: 

• Måltiderne kan udnyttes endnu mere til sprogligt læringsmiljø med samtaler om maden, farver, 
smag 

 

Vi har et aktivt og nysgerrigt udeliv 
Styrker: 
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• Begge huses legepladser lægger op til et aktivt udeliv, der er mange forskellige muligheder for 
at lege både sammen med andre og alene. Der er desuden fokus på, at børnene kan få 
stimuleret forskellige sanser 

• Der er med forskellige greb tilføjet vand, så børnene kan lege med vand uden at skulle spørge 
voksne 

• Der arbejdes med begrebet ”risikofyldt” leg, hvilket indimellem kan udfordre nogle vokse (og 
forældre) 

• Det er tydeligt at der arbejdes med en naturprofil og både voksne og børn er meget optagede 
af det i børnehaven 

 
Fokusområder: 

• Fortsat fokus på fælles fagligt sprog omkring f.eks. risikofyldt leg og intentioner og faglighed 
 

Vi samarbejder med forældrene, så de er aktive medspillere i børnenes hverdag 
Styrker: 

• Der er et tæt samarbejde med forældrebestyrelsen, som også gerne bidrager til 
læreplansarbejdet 

• Der er meget samarbejde omkring det at være en naturinstitution og hvilken betydning det har i 
hverdagen i forhold til påklædning og aktiviteter 

• Der er stor opbakning fra en samlede forældregruppe til institutionens virke 

• Forældresamarbejdet styrkes ved at give de voksne faglige kompetencer, så de bedre kan 
kommunikere med forældrene om den pædagogiske praksis 

 
Fokusområder: 

• Kommunikation til forældre? Kunne det gøre mere ens på stuerne, undersøge hvordan kan det 
optimeres 

 

Vi skaber helhed og sammenhænge i børnenes liv 
Styrker: 

• Interne overgange er beskrevet i forhold til at tage bedst muligt hånd om børn og forældre i 
overgangen fra vuggestue til børnehave 

• Der er en nedskrevet procedure for, hvordan nye børn modtages i Immerkær for at skabe den 
bedst mulige sammenhæng mellem dagtilbud og hjem  

• Der er et godt og tæt samarbejde med primærskolen, hvilket prioriteres højt 
 
Fokusområder: 

• Det er meget forskelligt fra stue til stue, hvordan overgange mellem aktiviteter håndteres, dette 
kan med fordel optimeres 
 

Vi har faglig ledelse, der understøtter refleksion over den pædagogiske praksis 
Styrker: 

• Ledelsen deltager aktivt i udarbejdelse og evaluering af læreplanen 

• Ledelsen er bevidste om, hvordan de kan gøre sig synlige på begge matrikler, så det er tydeligt 
at være tilgængelig for personalet 

• Ledelsen opleves som meget engageret og nærværende – både udadtil og indadtil 
 
 Fokusområder: 

• Ledelsen skal have bragt mad- og måltidspolitikken i spil igen, så den kan få nyt liv 

 

Aftaler om support og opfølgning 
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Opfølgning ved næste tilsyn 
 
 

 

 

 


