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Tilsyn 2019/2020
Tilsynsrapport for: Gymnasievejen

Dato for tilsyn: den 1.9.2020

Deltagere: 
Linda B Skuldbøl, afdelingsleder
Jette, pædagog
Amira, pædagogmedhjælper
Malene Henningsen, tilsynsførende og fysioterapeut
Ina Dyrgaard Rathmann, udviklingskonsulent

Formål og fremgangsmåde
Formålet med tilsynet generelt er at påse, at dagtilbuddet løser opgaven og tager vare på børnene i 
overensstemmelse med de mål og rammer, der er fastsat i dagtilbudsloven, og som 
kommunalbestyrelsen har fastlagt i Norddjurs Kommune.   

 tilsynet er et fagligt og pædagogisk tilsyn 
 tilsynet skal have et udviklingsperspektiv og være dialogbaseret 
 tilsynet skal rumme både kvalitetskontrol og kvalitetsudvikling 
 tilsynet skal skabe værdi for det enkelte dagtilbud, det samlede dagtilbudsområde, 

forvaltningen og det politiske niveau. 
 
Tilsynets datagrundlag
Forud for tilsynet indhenter den tilsynsførende relevant data fra INFOBA i form af statistisk opgørelse af 
børnenes trivselsvurderinger og inklusionsmiljø. Der indhentes ligeledes statistik fra sprogvurderinger.

Institutionens ledelse sender forinden tilsynet følgende til den tilsynsførende: 
 Udfyldt tjekliste 

Ovenstående udgør samlet set datagrundlaget for tilsynet. 

Afrapportering: På baggrund af tilsynet udarbejder den tilsynsførende nærværende rapport. 

Tilsyn for kommunale daginstitutioner



2

Hovedkonklusioner  
På baggrund af det årlige tilsyn, vurderes det, at børnehaven Gymnasievejen opfylder forventningerne 
til institutioner i Norddjurs Kommune.
En gennemgang af anbefalingerne fra sidste tilsyn viser, at der delvist er arbejdet med disse. Der har 
været et ledelsesskifte i institutionen og de har haft fokus på at få igangsat planer og processer for 
arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Den pædagogiske læreplan
Der blev afholdt en stor pædagogiskdag i marts 2019, hvor alle i institutionen i område Grenå deltog. 
Der er uddannede faglige fyrtårne i institutionen og de mødes nu efter coronanedlukningen med de 
andre faglige fyrtårne fra de andre institutioner i område Grenå.
De skal i gang med at skriftliggøre deres læreplan. De vil tage udgangspunkt i materialet ”Den styrkede 
pædagogiske læreplan – rammer og indhold” og skabelon fra EMU.

Personalet
Personalegruppen har det godt med hinanden i huset. Der er en stor tillid til hinanden. Man hjælper 
hinanden og er heller ikke bange for at bede om hjælp. De fortæller, at de er nogle fantastiske og 
dygtige medarbejder i huset og deres pædagogiske medhjælper bliver inddraget i de pædagogiske 
opgaver i løbet af hele dagen, det er med til at højne deres faglighed i huset.
Sygefraværet ligger på 1.94 % fra januar til juli 2020. Dette er lavt i forhold til Norddjurs Kommunes mål 
om at ligge under de 5,6%.

Sprogmiljøer
De arbejder med sproget hele dagen sammen med børnene. De bruger at arbejde med synlige 
ophængte billeder fra situationer med børnene i børnehaven, som de kan snakke ud fra. De bruger 
synligt skriftsprog med børnene, arbejder med dialogisk læsning, rim og remser mv.

Børnenes trivsel og inklusion
Personalet er meget opmærksom på, om alle børn er med i leg og de er opsøgende og hjælper de børn 
der har brug for lidt hjælp og redskaber til at komme ind i en leg. 
De er nysgerrige omkring børnene og hjælper dem med at prøve lidt forskellige ting af. Personalet 
anerkender de forskelligheder som børnene kommer med og lader dem gøre tingene i deres eget 
tempo.

Læringsmiljøer
Børn skal have muligheder for forskellig leg, f.eks. ved at have fokus på at der er legesager tilgængelig i 
forskellige områder ude og ind. De arbejder med at bredt læringsperspektiv i huset, hvor der er læring i 
gang hele dagen. I alle daglige gøremål er der læring i gang

Sansemotorik og læring
Personalet er gode til at bruge deres nærområde, græsarealer, lån af hal og lokaler, besøg på andre 
legepladser mv. De er DGI certificeret og var specielt lige efter kurserne bevidste om hvordan de kunne 
tænke mere bevægelse ind i hverdagen i børnehaven. 

Anbefalinger
På baggrund af tilsynet anbefales det, at personalet bliver bevidste om at bruge mere åbne spørgsmål 
til børnene. De var ikke komme i gang med dette fra sidste tilsyn og havde selv energi på at prøve at 
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arbejde mere ind i dette emne. De åbne spørgsmål inviterer i højre grad til dialog med børnene. F.eks. 
hvis børn er kommet i konflikt med hinanden, kan voksne være med til at sammen med børnene at få 
udbredt via undrende åbne spørgsmål, hvad der skete og hvad der lå forud for konflikten. 

Ligeledes bifaldes det, at der arbejdes struktureret og målrettet med børnene, specielt de børn der har 
nogle udfordringer, så alle børn føler sig inkluderet og som den del af et fællesskab i børnehaven.

Iagttagelser Jeg ankommer til Gymnasievejens børnehave en dejlig september 
morgen. I døren møder jeg et stort flag. Da jeg kommer ind får jeg at 
vide et børnehaven har fødselsdag i dag, den bliver 34 år.
Jeg bliver budt velkommen af en af de voksne i huset og hun fortæller 
mig kort om deres gruppestruktur og hvad de skal i dag.

Grønstue – de største børn
Her sidder alle børnene og en voksen i en rundkreds, da jeg kommer 
ind. Der er en rolig atmosfære. To andre voksne er ved at dele 
madpakker rundt ved pladserne på de 3 borde.
Der er et navneskilt foran hvert barn på gulvet. De er ved at snakke om 
rim og remser. Hvad rimer på ris? Spørger den voksne. Børnene bliver 
spurgt efter tur. Derefter snakker de om hvad de går til i fritiden. Nogle 
går til dans, nogle gymnastik, andre svømning eller håndbold og nogle 
går ikke til noget. Det er også okay siger den voksne. De synger en 
alfabet sang og slutter samlingen af, med en mere aktiv sang ”Tre små 
lopper”. 3 børn af gangen bliver sunget frem på gulvet og så danser de i 
midten af kredsen, imens resten af gruppen klapper og jubler af glæde 
over energien i dansen.
Bagefter bliver børnene kaldt op til bordene gruppevis, som de sidder 
De skal have en formiddagsmad, inden de skal ud på legepladsen og 
lege og fejre fødselsdag for børnehaven.

Rød stue – de mindste og mellemste børn
Nogle børn er på stuen og er ved at spise deres formiddagsmad færdig.
Nogle er gået ud på toilettet for at tisse af og vaske fingre, inden de skal 
i garderoben og have regnbukser og termojakker på. En voksen sidder i 
garderoben og guider og hjælper børnene, så de får øvet sig i at tage 
tøjet på selv. Nogle skal bare have lidt hjælp til at vende bukserne 
rigtigt, andre skal have lidt mere fysisk hjælp med at få tøjet på. Der er 
en rolig atmosfære. Der bliver givet børnene den tid der skal til for at de 
kan øve sig i selvhjulpenhed.
Dem der har fået tøjet på sidder på forhøjningen op til køkkenet og 
venter på, at der er en voksen der går ud. Da der er en voksen klar til 
det, løber børnene jublende ud i solen ud på legepladsen. 

Gul stue -  de mindste og mellemste børn
De er også på vej ud. Jeg møder dem legende rundt omkring på 
legepladsen med de andre børn og voksne fra de andre stuer.

Legepladsen
Alle tre grupper er ude og lege på legepladsen i dag. 
De voksne har fordelt sig rundt på legepladsen. 
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En står ved legestativet, der hurtig bliver fyldt op af legende og 
klatrende børn. Ind i mellem er der lige nogle børn der skal hjælpes til at 
ensrette en klatreretning, så der ikke opstår konflikter.
En gruppe børn gynger alene i fuglereden. En er kaptajnen og 
kommanderer med en af de andre børn, der er ”skubberen”. Han får 
godt gang i gyngen og han får nu lov af kaptajnen til at hoppe om bord.
En stor gruppe børn leger i sandkassen og et par enkelte børn leger i og 
omkring legehusene. 
Der er en summen af leg. Ind i mellem høres et barneskrig eller råb, og 
de voksne træder til, hvis de vurdere, der er brug for hjælp i en konflikt. 
Ofte er råbene en del af en leg. Hvor en kammerat skal lokkes tættere 
på eller der leges lidt vildt og et barn hviner lige inden det bliver fanget 
af en anden.
En voksen har samlet en stor gruppe børn og sætter en leg i gang. De 
leger ”banke, banke, bøf”. Den voksne leger med og er med til at styre 
og holde legen i gang.

En voksen kommer ud med et flag i hånden, der aftales med de andre 
voksne, at de vil begynde at kalde børnene sammen, så de i fællesskab 
kan få fejret børnehavens fødselsdag.
De voksne hjælper børnene med at lave en stor rundkreds rundt om 
flagstangen. Der bliver i fællesskab sunget fødselsdagssang for 
børnehaven og råbt 34 gange hurra. De voksne hjælper med at holde 
styr med fingrene, hvor langt de er nået. Der afsluttes med et HØJT 
hurra. Så synges der ”hoved, skulder, knæ og tå” i forskellige tempi. 
Børnene bliver bedt om at sætte sig ned, nu skal der spises 
fødselsdags kage og drikkes saftevand og hygges rundt på græsset.

Den styrkede 
pædagogiske læreplan
 

Hvordan er I kommet i gang med at arbejde med den styrkede 
pædagogiske læreplan?
Der blev afholdt en stor pædagogiskdag i marts 2019, hvor alle i 
institutionen deltog. Det skulle være et fælles startskud til at sætte 
processen i gang omkring den styrkede pædagogiske læreplan. Men så 
kom corona og satte det hele på stand by.
Der er uddannede faglige fyrtårne i institutionen og de mødes nu efter 
coronanedlukningen med de andre faglige fyrtårne fra de andre 
institutioner i område Grenå.
De skal i gang med at skriftliggøre deres læreplan. De vil tage 
udgangspunkt i materialet ”Den styrkede pædagogiske læreplan – 
rammer og indhold” og skabelon fra EMU. Det er vigtigt for ledelsen at 
det pædagogiske personale er inddraget i hele processen. Det der laves 
på skrift skal jo også gerne komme til at leve i hverdagen i institutionen.

Personalet 

- Herunder stemning 
blandt personalet og 
deres trivsel

Har I glade og tilfredse medarbejdere/kollegaer?
Personalegruppen har det godt med hinanden i huset. Der er en stor 
tillid til hinanden. Man hjælper hinanden og er heller ikke bange for at 
bede om hjælp. De beskriver at der er en gensidig ærlighed overfor 
hinanden.
De nye bliver introduceres i den kultur de har fået etableret i huset og er 
glade for.
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De går rundt på stuerne og siger goddag/godmorgen til hinanden hver 
dag. 
De oplever, at de er gode til at omstiller sig overfor nye ting. Har en 
åbenhed overfor hinanden og overfor deres forskelligheder, som bruges 
på en god måde. De er nogle fantastiske og dygtige medarbejder i 
huset og deres pædagogiske medhjælper bliver inddraget i de 
pædagogiske opgaver i løbet af hele dagen, det er med til at højne 
deres faglighed i huset.

Gør I noget særligt for at have et godt arbejdsmiljø?
Hjælper hinanden i hverdagen. Snakker med hinanden om hvad de 
oplever sammen med børnene og hinanden i hverdagen og hvad de 
gerne vil prøve af. De er ikke bange for at tage nogle drøftelser med 
hinanden heller ikke selv om de ikke altid er enige. De bruger 
mesterlære principper overfor hinanden som medarbejder men også i 
arbejdet med børnene. 

Hvordan er sygefraværet?
Sygefraværet ligger på 1,94 % fra januar til juli 2020. Dette er lavt i 
forhold til Norddjurs Kommunes plan om at ligge under de 5,6%. 

Sprogmiljøer Hvordan arbejdes der med sprogmiljøer?
De arbejder med sproget hele dagen sammen med børnene. De bruger 
at arbejde med synlige ophængte billeder fra situationer med børnene i 
børnehaven, som de kan snakke ud fra. De bruger synligt skriftsprog 
med børnene, arbejder med dialogisk læsning, rim og remser mv.
De er opmærksomme på de børn, der ikke har lyst til at sige så meget i 
den lidt større gruppe. Så prøver de at arbejde med dem i mere trygge 
rammer med små gruppe.
De bruger meget at fortæller børnene hvad de skal, forbereder dem.
Der er uddannet en sprogvejleder i huset og hun har lavet nogle gode 
brugbare materialer, som de alle drager nytte af.

Børnenes trivsel og 
inklusion

Hvordan ser I om børnene trives?
Personalet ser på hvordan børnene har det med kammeraterne og med 
de voksne. De reflekterer over om de søger væk fra nogle eller i nogle 
bestemte situationer? Og hvorfor de gør det. De ser på hvad har barnet 
behov for. De sørger for at give børnene plads til at lande, når de 
kommer om morgenen. Det er ikke alle børn der vil i gang med en leg 
med andre med det samme. De har god kontakt med forældrene og 
lytter meget til hvad de fortæller omkring børnene og hvordan de 
oplever deres trivsel. 

Hvordan ser I om børnene er inkluderet i fællesskabet?
Personalet er meget opmærksom på, om alle børn er med i leg og de er 
opsøgende og hjælper de børn der har brug for lidt hjælp og redskaber 
til at komme ind i en leg. 
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De er nysgerrige omkring børnene og hjælper dem med at prøve lidt 
forskellige ting af. Personalet anerkender de forskelligheder som 
børnene kommer med og lader dem gøre tingene i deres eget tempo.

Hvad gør I for at skabe tid nok til den pædagogiske refleksion i 
forhold til børnene?
I huset holder de stuemøder på skift ca. en gang om måneden. De 
vender løbende i løbet af dagen forskelligt aktuelle ting med hinanden 
på tværs af stuerne.
Der laves inklusion- og trivselsvurdering på alle børn i huset. På de børn 
hvor der vurderes en gul eller rød trivsel, laves der en plan omkring det 
videre pædagogiske arbejde og evaluering af planen. 

Læringsmiljøer Hvordan arbejder I med læringsmiljøerne?
Børn skal have muligheder for forskellig leg, f.eks. ved at have fokus på 
at der er legesager tilgængelig i forskellige områder ude og ind.
De arbejder med at bredt læringsperspektiv i huset, hvor der er læring i 
gang hele dagen. I alle daglige gøremål er der læring i gang. Dette 
udnytter de at have fokus på sammen med børnene. Er der f.eks. nogle 
bestemte situationer, hvor de bliver udfordret sammen med børnene, 
kigger de på, hvad de kan gøre anderledes, sådan at de måske får 
mere ro på børnene eller lignende. Hvordan skaber vi mere ro i 
garderoben, var en proces de gik i gang med at kigge på sammen. 

Der arbejdes med en tydelige dagstruktur, faste rammer og tydelige 
voksne. 
Justerer sig ind på det enkelte barn og hvor det er udviklingsmæssigt og 
følelsesmæssigt og laver nogle udfordringer og hjælper med succes 
oplevelser ud fra det.
De kan godt arbejde med bevidst at sætter lege i gang eller at 
introducerer nye lege for børnene. I selve legen er der også meget 
læring på spil samtidig. 

Har I ændret på læringsmiljøer og på hvilken baggrund?
I en storebørns gruppe bøvlede de med en lidt hård kultur. Der var 
mange konflikter børnene i mellem. Så prøvede de at arbejde mere 
bevidst med ”sværd” kampe med isoleringsrør i nogle faste 
strukturerede rammer. Igennem kamplegen lærte de børnene en anden 
og mere hensigtsmæssig kampkultur, som de kunne overføre til legen 
på legepladsen. 

Sansemotorik og læring Hvordan arbejder I med sansemotorik og læring?
Personalet er gode til at bruge deres nærområde, græsarealer, lån af 
hal og lokaler, besøg på andre legepladser mv. 
De er DGI certificeret og var specielt lige efter kurserne mere bevidste 
om hvordan de kunne tænke mere bevægelse ind i hverdagen i 
børnehaven. 

I sommers legede de med vand på legepladsen. De havde spande med 
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TJEKLISTE for Gymnasievejen

Nedenstående tjekliste udfyldes af ledelsen i institutionen og sendes til den tilsynsførende senest den 
25.8.2020. 

Der forventes korte svar (max. 10 linjer)

vand rundt på legepladsen som børnene kunne lege med. Det krævede 
godt samarbejde med forældrene, så der var håndklæder og ekstra tøj 
med i børnehaven de dage. Børnene havde de så sjovt og det havde de 
voksne også.

Institutionens navn
Gymnasievejens Børnehave
Antal 0-2 årige Fordelt på antal stuer/baser

Antal 3-6 årige
61 børn

Fordelt på antal stuer/baser
3 stuer

Antal pædagogtimer/ugen
108,5 timer

Antal medhjælpertimer/ugen
185 timer (inkl PAU 37 timer)

Sygefravær i procent
Januar-juli 2020: 1,94 procent

Til tilsynsmødet forventes følgende deltagere:

Navn Funktion
Jette
Amira
Linda

Pædagog
Medhjælper
Afdelingsleder

MUS/TUS Sæt X Evt. uddybende kommentar
Afvikles der MUS Ja ☒

Nej ☐
Afvikles der TUS

Ja ☒
Nej ☐
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virke / pædagogik fremadrettet?

Da vi ikke har haft afholdt personalemøde inden tilsynsmødet, har jeg bedt personalet om at overveje, 
om der er noget, de ønsker at drøfte, og som de så kan tage med til tilsynsmødet.

Hygiejne og indeklima Sæt X Evt. uddybende kommentar
Foretages der kvalitetskontrol af 
rengøring

Ja ☒
Nej ☐

Institutionen er et røgfrit miljø inde 
og ude hvor børn færdes

Ja ☒
Nej ☐

Er der faste rutiner for rengøring af
legetøj?

Ja ☒
Nej ☐

Er der rutiner for hygiejne/håndvask 
blandt personale og børn?

Ja ☒
Nej ☐

Særligt for tilsynet

Er der noget bestemt, som I gerne vil dele / vise / tale om på tilsynet? 

Evt. noget som I har arbejdet med, er blevet klogere på og som har betydning for Jeres 


