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1. Det pædagogiske tilsyn 
Det pædagogiske tilsyn skal fremme udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud, der sikrer alle børns 
trivsel, udvikling, læring og dannelse. Det pædagogiske tilsyn består primært af et 
udviklingsorienteret tilsyn samt kontinuerlige tilsyn og evt. uanmeldte tilsyn.  
 
Det overordnede formål med det pædagogiske tilsyn er at: 

• Kontrollere at gældende politikker og lovgivning efterleves 

• Kvalitetssikre den pædagogiske praksis  

• Understøtte den pædagogiske udvikling i det enkelte dagtilbud 
 
Det pædagogiske tilsyn skal desuden understøtte udviklingen af en evalueringskultur på 
dagtilbudsområdet i Hørsholm Kommune. I tilsynet er der derfor fokus på at anvende en systematisk 
og databaseret tilgang, som bidrager til gennemsigtighed og åbenhed i dialogen og samarbejdet 
mellem fagpersoner, administration, politisk niveau og forældre om udvikling af kvaliteten i 
dagtilbud.  
 

2. Det udviklingsorienterede tilsyn 
Hvert andet år gennemføres det udviklingsorienterede tilsyn i alle kommunens daginstitutioner. Det 
udviklingsorienterede tilsyn bruges til at drøfte og vurdere den pædagogiske kvalitet.  
 
Tilsynet består af: 
 

• Observationer i daginstitutionen. Observationerne foretages af en pædagogisk 
konsulent, daginstitutionslederen og en pædagog.  

• Læringsmøde med deltagelse af observatørerne; pædagogisk konsulent, 
daginstitutionsleder og pædagog. Deltagerne gennemgår observationer og har fælles 
dialog om styrker og udviklingspunkter ift. til kvaliteten af det pædagogiske miljø.  

• Tilsynsrapport med opsamling på styrker og udviklingspunkter fra observationer. 
Rapporten tager udgangspunkt i den pædagogiske konsulents vurdering af det 
pædagogiske miljø i daginstitutionen.  

 

3. Tidsplan for det udviklingsorienterede tilsyn 
Herunder ses den generelle tidsplan for det pædagogiske tilsyn 
 

     

Planlægning af 
tilsynsbesøg 

Tilsynsbesøg & 
observationer 

Dataanalyse & 
læringsmøde 

Afrapportering i 
tilsynsrapport 

3 mdr. opfølgning 

     

 

4. Læsevejledning 
I rapporten kan du læse opsamlingen på de væsentligste styrker og udviklingsområder fra 
observationerne under tilsynsbesøget i institutionen. I slutningen af rapporten finder du 
daginstitutionens samlede score samt kommentarer til tilsynsrapporten. Kommentarerne er 
udarbejdet i institutionens forældrebestyrelse.  

                               5 dage                          10 dage                      20 dage                        60 dage 
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5. Vurderinger i tilsynsrapporten 
Det er den pædagogiske konsulents observationer og vurderinger, der ligger til grund for 
opsamlingen på styrker og udviklingsområder i tilsynsrapporten. I observationerne er KIDS- 
redskabet brugt til at vurdere den pædagogiske kvalitet af hverdagssituationer i daginstitutionen.   

Skemaet indeholder en række temaer med udsagn, som gradueres på en skala fra 1-5 med 
udgangspunkt i observationerne. På den baggrund genereres en score, som indikerer den 
pædagogiske kvalitet inden for hvert tema. Tilsynsrapporten samler op på de temaer, som har fået 
henholdsvis den højeste og laveste score. De præsenteres nedenfor som væsentligste styrker og 
udviklingsområder. 
 

6. Opsamling på styrker og udviklingsområder fra tilsynet 
Usserødhave er en privat integreret idrætsinstitution. Usserødhave er certificeret under DGI, hvilket 

betyder, at idræt og bevægelse er en fast og fuldt integreret del af hverdagen og aktiviteterne.  

Nedenfor præsenteres konklusionerne på de væsentligste styrker som kendetegner den 

pædagogiske kvalitet i Usserødhave samt de væsentligste udviklingsområder, som institutionen skal 

arbejde med for at styrke kvaliteten. Styrker og udviklingsområder tager afsæt i KIDS- vurderingen, 

foretaget af den pædagogiske konsulent.  

6.1. Styrker 
Relationer 
Observationerne viser god kommunikation ved både aflevering og afhentning af børnene. De 
voksne er imødekommende i dialogen med børn og forældre. Det ses, at medarbejderne kan 
være mere opmærksomme på at bruge børnenes navne. Det ses, at de voksne taler 
imødekommende og venligt til børnene, forældrene og til hinanden. Der er en god stemning, og 
det er tydeligt, at de voksne kan lide at være sammen med børnene.  

Generelle oplysninger 

Om daginstitutionen 

Daginstitution: Usserødhave  

Institutionstype: Vuggestue og børnehave  

Normering: 69 børn 

Om det pædagogiske tilsyn 

Pædagogisk tilsyn gennemført: den 3. marts 2022 

Dialogmøde afholdt: 8. marts 2022 

Tilsyn gennemført af  
 
Pædagogisk konsulent: Stine Værnbo  
Daginstitutionsleder: Lone Andersen  
Pædagog: Ina Marie Munkholm 

 

 

 

 

Tilsyn gennemført af  

Pædagogisk konsulent: Stine Værnbo 

Daginstitutionsleder: Susie Bjørneboe  

Medarbejderrepræsentant: Charlotte Nyberg-Larsen -Larsen 
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Der ses ikke udpræget, at voksne sætter ord på børnene eller på sig selv. Personalet mener, at de 
netop er gode til at sætte ord på børnenes følelser, adfærd m.m., men vil drøfte dette på et 
kommende personalemøde som et opmærksomhedspunkt. 
 
Det ses flere gange gennem hele dagen, at de voksne understøtter børnene til at indgå i socialt 
samspil, fx ved at sige jeg kan se, at X leger i legehuset. Skal vi ikke spørge, om du kan være med.  
 
Observationerne viser meget få konflikter og få kede af det børn. Børnegruppen virker generelt 
velfungerende og harmonisk.  
 
Det ses, at de voksne irettesætter med nej frem for anvisninger på ønsket adfærd.  
Det anbefales derfor, at personalet får viden om, hvordan de fremmer ønsket adfærd via 
guidening frem for regulering og irettesættelse. Dette bør være en drøftelse i personalegruppen.  
Personalet vil på personalemødet den 5. maj 2022 have en dialog om, hvordan børn guides. På dette møde drøftes også, hvordan 
ønsket adfærd bliver endnu mere tydeligt for børnene uden irettesættelse og regulering.  

 
Kommunikation & sprog 
De voksne er gode til at være dialog med børnene. De spørger interesseret ind til børnene, og er 
opmærksomme på at lytte til børnenes perspektiver. Det ses, at de voksne har fokus på 
kommunikationen med børnene i aktiviteterne, og at de generelt er gode til at være i dialog med 
børnene på en ligeværdig måde. Som sprogstimulerende aktivitet arbejder vuggestuen blandt 
andet med fokusord, som er tilgængelige for forældre i garderoben med henblik på at skabe 
sammenhæng mellem institution og hjem.  
Observationerne viser, at personalet med fordel kan have fokus på kommunikationens tempo, 
herunder at vente. 
 
Der ses et forholdsvist højt støjniveau i børnehaven. Observationerne viser især uro i overgange 
og ved utydelig struktur, og når de voksne er uhensigtsmæssigt fordelt.  
 
Det ses, at der er lidt bart på væggene i børnehøjde, og at der med fordel kan udsmykkes med 
flere tematiserede plakater og billeder med henblik på fokuseret tematiseret dialog. Personalet vil 
i forbindelse med kommende renovering af institutionens generelle læringsmiljø være 
opmærksomme på dette.  
 
Det anbefales, at medarbejderne arbejder med en tydeligere struktur gennem hele dagen, især 
med fokus på overgange og fordeling af voksne.   
 
Opmærksomhed 
Flere gange gennem dagen ses børn, der er i fordybet aktiviteter. Der ses både fordybelse, hvor 
børnene er alene, sammen med andre børn og sammen med de voksne.  
 
De voksne er generelt imødekommende overfor børnenes initiativer og positive i deres udtryk 
med deres opmærksomhed rettet mod børnene. Der ses længerevarende fokuseret 
opmærksomhed rettet mod børnene i både samtaler og aktiviteter. De voksne har generelt rettet 
deres engagement og kommunikation mod børnene end mod de andre voksne.  
Det ses, at de voksne guider børn, der har vanskeligt ved at fastholde opmærksomhed i leg og 
aktiviteter.  
 
Normeringen viser, at der i gennemsnit er 7 voksne til 49 børnehavebørn samt 7 voksne til 24 
vuggestuebørn.  
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6.2. Udviklingspunkter  
Erfaringsdannelse, kreativ og kritisk tænkning  
Observationerne viser, at børnene har mulighed for at få mange forskellige erfaringer i et 
stimulerende miljø. Det ses, at væggene kan udsmykkes meget mere i børnehøjde med henblik på 
at skabe fokuserede og tematiserede dialoger om verden og give børnene endnu flere forskellige 
erfaringer.  
 
Observationerne viser, at børnene har mulighed for at bringe deres viden og erfaringer om verden 
udenfor institutionen med sig ind i institutionen, fx bringes historier og oplevelser fra weekender 
og ferier op på samlinger samt planlagte besøg af børnenes private haver.  
 
Institutionen anvender det omkringliggende samfund og nærmiljø med henblik på at give børnene 
mulighed for erfaringer med naturen. Efter Corona skal ture ud af huset genetableres, både de 
planlagte og spontane ture.  
Institutionen er tæt på Usserød å, dyr på marken m.m. Personalet er pt. i gang med at etablere en 
plan for hvordan og hvornår, børnene kan komme på ture ud af huset.  
Desuden har institutionen kontakt til forskellige lokale sportsinstruktører med henblik på at 
etablere et samarbejde, der kan skabe erfaringer med forskellige kropslige genrer for børnene, fx 
dans og floorball.  
 
Det anbefales, at der udsmykkes meget mere i børnehøjde, fx med tematiserede plakater og 
billeder med henblik på at skabe viden og erfaringer om verden.  
 
Demokrati & deltagelse  
Observationerne viser, at de voksne lytter til børnene og tager deres udsagn alvorligt. Det ses, at 
de voksne giver børnene mulighed for at opleve, at deres bidrag har betydning for fællesskabet.  
 
Det ses, at børnene har indflydelse på leg og andre selvvalgte aktiviteter. Børnene vælger ofte 
selv, hvem de vil lege med. Børnene må gerne se legen an, hvor de ikke deltager aktivt, men er 
med på sidelinjen og observerer andre børns leg. Det kalder personalet for en pædagogisk 
bagdør. 
 
Observationerne viser, at børnene til en vis grad har indflydelse på de daglige rutiner. De kan fx 
selv bestemme, om de vil spise deres snackboks eller lade være med at deltage i frokosten. 
Børnene kan jævnligt selv vælge, om de vil lege inde eller ude. Det er muligt, at de ældste børn 
kan være alene ude på legepladsen eller være indenfor alene. De kommende skolebørn kan 
derfor få lov at være alene uden en voksen ud fra pædagogiske overvejelser om udvikling af deres 
kompetencer i skolen, fx at de særligt skal lære at hjælpe hinanden, være opmærksomme på 
hinanden og selv søge hjælp hos de voksne, når de har behov for det.  
 
Leg & aktivitet  
Observationerne viser, at børnene har adgang til mange forskellige legeformer, og at de har gode 
muligheder for længerevarende lege uden afbrydelser. Der ses også mange børn, der er godt 
fordelt i mindre grupper, hvor der leges fokuseret gennem længere tid.  
 
Det er muligt for børnene at fortsætte legene på et senere tidspunkt, fx kan perleplader eller andre 
konstruktionslege gemmes til senere eller at den voksne holder en cykel, mens et barn skal på 
toilettet. Legetøjet kan blive stående i de situationer, hvor det er praktisk muligt. Derudover er det 
ikke muligt at lade legetøj stå grundet rengøring og hygiejneforhold. 
 
På legepladsen ses både deltagende voksne, men der ses også voksne med en mere 
opsynslignende funktion. De voksne på børnehavens legeplads kan være mere deltagende i 
børnenes leg. Her kan der med fordel være en opmærksomhed på uuddannede vikarer og yngre 
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medhjælpere, der har brug for mere grundig introduktion til det pædagogiske arbejde, herunder 
større viden om facilitering af og støtte til børns leg.  
 
Observationerne viser ikke udpræget, at de voksne sætter gang i de forskellige legeområder 
udenfor og indenfor. Samtidig er det uklart, hvilke aktiviteter der tilbydes.  
Det ses, at vuggestuens personale tilbyder børnene længerevarende samspil om et fælles tredje.  
 
Observationerne viser en varierende opdeling af børnene gennem hele dagen. På nogle 
tidspunkter ses det, at børnene er godt fordelt, og på andre tidspunkter er der ikke opdelt i mindre 
grupper, hvilket skaber meget larm og uro. Dette kommer især til udtryk ved måltidet som 
pædagogisk aktivitet.  
Der ses en meget varierende ramme for måltidet på tværs af huset. I nogle børnegrupper anrettes 
maden i skåle og fade på bordet, så børnene tydeligt kan se, hvad måltidet indeholder, og børnene 
inddrages i, hvad de ønsker på deres tallerken og øser selv mad op. I andre børnegrupper står 
maden på en vogn væk fra bordet, og ingen børn øser selv op. Der er ligeledes variation i, om 
hvorvidt børnene inddrages i måltidet ved at hente madvogn, dække bord, rydde op m.m. 
Observationerne viser, at de voksne generelt er gode til at tale med børnene om maden.  
Der ses forskel på, om de voksne spiser et pædagogisk måltid i de respektive børnegrupper samt 
størrelsen på børnegrupperne under måltiderne. Børnene kan med fordel deles endnu mere op for 
at skabe bedre betingelser for fordybelse og erfaringsdannelse.  
 
Det anbefales, at personalegruppen skaber et fælles pædagogisk indhold og formål for måltiderne, 
og dermed en fælles retning for måltidet som pædagogisk aktivitet med fokus på børnenes 
indflydelse og erfaringsdannelse.  
For at skabe endnu bedre betingelser for fokuseret og erfaringsskabende dialog anbefales det, at 
personalet arbejder med meget tydeligere opdeling af børnegrupperne gennem hele dagen, og at 
aktiviteterne generelt tilpasses gruppestørrelserne.  
 
På baggrund af KIDS- vurderingen får Usserødhave en samlet score på 396 point ud fra en skala på 
i alt 650 mulige point. På skalaen nedenfor fremgår det dermed, at Usserødhave er placeret lidt 
over middel på skalaen.  
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7. Daginstitutionens kommentarer 
Institutionens kommentarer til tilsynsrapporten udarbejdes i institutionens forældrebestyrelse, hvor 
institutionen er repræsenteret med både et forældre-, et medarbejder- og et ledelsesperspektiv. 
Kommentarerne er således et udtryk for en tilbagemelding fra den samlede institution. 
 
Formålet med kommentarerne er at give læserne af tilsynsrapporten indblik i, hvordan institutionen 
vil arbejde med tilsynsrapportens vurderinger og anbefalinger. Den pædagogiske konsulent 
foretager ikke ændringer i rapporten på baggrund af institutionens kommentarer, medmindre der er 
tale om faktuelle fejl. 
 

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med, at der bliver arbejdet godt, seriøst og målrettet med 

hverdagen for børnene indenfor pædagogiske og gennemtænkte værdier og rammer. Vi arbejder pt. 

på de fysiske rammer, så de bliver opdateret til det ønskede niveau.  

Vi blev anbefalet, at personalet får viden om, hvordan vi fremmer ønsket adfærd via guidning. Dette 

har vi drøftet på et personalemøde og derefter implementeret i vores dagligdag. Vi er 

opmærksomme på, at nye personaler i huset kommunikerer med børnene, så vi fremmer den 

ønskede adfærd hos børnene. 

Vi blev anbefalet, at medarbejderne arbejder med en tydeligere struktur gennem hele dagen, især 

med fokus på overgange og fordelingen af voksne. For at imødekomme det har vi etableret en tavle i 

hver afdeling, hvor det er tydeligt for alle, hvordan personalet er fordelt i løbet af dagen. Vi arbejder 

løbende på personalemøder og i hverdagen på, hvordan vores overgange kan blive optimale for 

børnene.  

Vi blev anbefalet at udsmykke meget mere i børnehøjde. Vi har netop etableret nye læringsmiljøer i 

hele huset med fokus på tematiserede områder, hvor det er tydeligt for børnene hvad man kan lege i 

de forskellige områder. Herefter vil vi arbejde med udsmykning af væggene og endeligt vil vi i vores 

planlagte temauger hænge det pædagogiske læringsmateriale i børnehøjde. Det kan f.eks. 

trafikskilte, når vi har tema om trafik.  

Vi blev anbefalet at personalegruppen skaber et fælles pædagogisk indhold og formål med måltidet, 

og derved en fælles retning for måltidet som pædagogisk aktivitet med fokus på børnenes indflydelse 

og erfaringsdannelse. Vi har på et personalemøde udarbejdet en måltidspolitik, en for vuggestuen og 

en for børnehaven.  

Vi blev anbefalet at arbejde med en tydeligere opdeling af børnegrupperne gennem hele dagen. Vi vil 

på de kommende personalemøder arbejde på, hvordan vi kan etablere det i praksis.  
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8. Bilag 
 

Bilag 1: Overblik over resultater af KIDS- observationer 
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Bilag 2: Daginstitutionens egen registrering af øvrige forhold 
 

Spørgsmål  Dagtilbudslederens svar 

Har institutionen afholdt medarbejderudviklingssamtaler 

(MUS) inden for de sidste 2 år?  

Ja 

Er institutionen og medarbejderne bekendt med Hørsholm 

Kommunes sikkerhedspolitik?   

Nej, kun få medarbejdere kender den 

Er der gennemført sprogvurderinger årligt inden for de sidste 

2 år? 

Ja, vi laver en sprogvurdering på alle børn 

over 3 år en gang om året 

Er der gennemført arbejdspladsvurdering (APV) i 

institutionen inden for de sidste 2 år? 

Ja, i juni 2021 

Overholder institutionen reglerne om røgfri miljøer? Ja 

Overholder institutionen Sundhedsstyrelsens vejledning om 

hygiejne i daginstitutioner? 

Ja 

Har institutionen udarbejdet og offentliggjort en pædagogisk 

læreplan med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag, de 

seks læreplanstemaer og mål for sammenhængen mellem 

det pædagogiske læringsmiljø og børns læring?  

(0-5 års institutioner) 

Ja, den ligger på vores hjemmeside 

Indsæt link til institutionens pædagogiske læreplan 

(0-5 års institutioner) 

Styrkede læreplan – USSERØDHAVE 
(usseroedhave.dk) 

Hvor mange pædagogiske dage har I afholdt i det forløbne 

år? 

2, en om foråret og en om efteråret 

Har institutionen en beredskabsplan?                    Ja 

Gennemføres der årlige brandøvelser i institutionen? Ja. De sidste par år er den af andre årsager 

blevet aktiveret og har i den forbindelse 

lavet brandøvelse.  

Er der gennemført eftersyn af legepladsen?  Ja, ifm. med etablering af vores nye 

legeplads i sommeren 2021 

 
 
 
 

https://usseroedhave.dk/styrkede-laereplan/
https://usseroedhave.dk/styrkede-laereplan/

