
1 
 

Konklusion på 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 Cassiopeia 

 
Dagtilbuddets navn: Cassiopeia 
Tilsynsførende pædagogisk konsulent: Nethe Johansen 
Dato for observationsbesøg: 28-10-2021 
Dato for tilsynssamtale: 07-12-2021 
Deltagere til tilsynssamtale: Carolina Moestrup, Leder, Stephanie Irsdahl, 
medarbejderrepræsentant/ pædagog vuggestue i Solen, Nethe Johansen, Pædagogisk 
konsulent 
Antal børn indskrevet på tidspunkt for tilsyn:  
Antal huse/matrikler: Cassiopeia består af 3 huse på 2 matrikler, men Stjernen lukkes 
officielt ned med udgangen af april 2022, og derfor er de resterende få børn fra Stjernen 
overflyttet til Solen og Planeten pr. 1/12, for bl.a. at udnytte personaleressourcerne bedst 
muligt og samtidig tilgodese forældre der har haft børn i Stjernen og i enten Solen eller 
Planeten, da de ligger umiddelbart ved siden af hinanden.  
Medarbejdersammensætning: skriv tal pct. pædagoger og skriv tal andet (pædagogiske 
assistenter og pædagogmedhjælpere). Det er generelt vanskeligt at rekruttere pædagoger, 
og dagtilbuddet har, ifm. den varslede nedlukning af Stjernen, oplevet at personalet har 
fundet nyt arbejde og ledelse og medarbejdere har i samarbejde arbejdet med interne 
rokeringer og omstrukturering for at fastholde trygheden for børn og forældre.  
Dato for seneste tilsyn: 02-06-2019 
Dagtilbuddets fokus siden seneste tilsyn: Der har bl.a. været fokus på at afvikle Stjernen, 

da der har været et stort ønske om at sammenlægge alle tre huse for dels at, understøtte 

den pædagogiske røde tråd og, samle personalet i to huse. Fokus har været på at bevare 

høj kvalitet, på trods af at Stjernen lukkes. Ydermere har fokus været på at sikre en 

omsorgsfuld og tryg hverdag for børnene i en tid hvor afdelinger er slået sammen.  

Personalet har fokus på mentalisering og arbejdet med at implementere elementer fra den 

styrkede pædagogiske læreplan, bl.a. arbejde med børn i små grupper, udvikle 

læringszoner/ legezoner både inde OG ude.  

Der arbejdes ligeledes med aktivitetsplaner, men personale og ledelse (leder) har fokus på 

at følge børnenes initiativer, bl.a. den voksnes deltagelse i og tilgang til børnenes leg, som 

beskrevet i Ramme for den styrkede pædagogiske læreplan og dagtilbudsloven.  
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Samlet vurdering 

Center for Børn og Familier vurderer, at Børnehuset Cassiopeia i øjeblikket ikke lever op til 
dagtilbudsloven, da de ikke har en tilgængelig pædagogisk læreplan. Der er på hjemmesiden 
beskrevet et værdigrundlag som tydeligt afspejles i den pædagogiske praksis. Der arbejdes på at 
den pædagogiske læreplan skrives færdig og derefter lægges offentligt tilgængeligt på 
hjemmesiden. 
Dagtilbuddet har udviklingspotentiale særligt inden for fortsat fokus på at der er ens kvalitet i det 
fysiske læringsmiljø både ude og inde i begge huse. Der kan, selvom der i overvejende grad var 
fokus på det sproglige læringsmiljø, med fordel arbejdes med udvidelse af de dialoger der opstod i 
fx måltidssituationerne, hvor der fx kunne være flere samtaler om maden og/ eller det som optager 
børnene. Derudover kunne der arbejdes med at styrke læringsmiljøet ift. selvhjulpenhed i både 
planlagte og spontane aktiviteter og i rutinesituationer. Der er allerede fokus på dette i Cassiopeia, 
og der sås eksempler på gode sproglige læringsmiljøer ifm. at børn var i garderoben for at tage tøj 
på, men dette var ikke en generel oplevelse ifm. observationsbesøget.   

Læringsmiljøer hele dagen 

Kommunen skal føre tilsyn med 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: 

▪ Generelt er de voksne nærværende og optagede af at understøtte børnenes 
interesse og bekræfte og udvide børnenes sproglige og kropslige ytringer, samt se 
og ”oversætte” børnenes handlinger positivt, fx ifm. konflikter.  

▪ Der ses gode fysiske læringsmiljø på legepladsen i Solen, hvor der var adgang til at 
lege i mindre zoner/ ved borde med fx dyr, biler, dukker/ figurer og tegne. Det var 
tydeligt at børnene blev inspireret af dette og fik lyst til at lege.  

▪ Generelt er de voksne anerkendende og omsorgsfulde i deres tilgang til børnene, 
og børnene bekræftes positivt. 

▪ Generelt opfordrede de voksne børnene til at hjælpe hinanden og drage omsorg for 
hinanden, hvilket tydeligt kom til udtryk i børnefællesskabet, fx ved at børn kaldte på 
eller hentede en voksen, hvis nogle børn var kede af det eller havde brug for hjælp.  

Fokusområder: 
▪ Vær opmærksom på det fysiske læringsmiljø i Planeten, hvor der var mange ting og 

legetøj liggende fremme i bl.a. fællesrum og på stuer. Der arbejdes med udvikling af 
læringsmiljøet og er fokus på legezoner, hvor der ikke ryddes op men hvor en leg 
eller aktivitet kan foregå over flere dage, men vær opmærksom på om det fx 
betyder at nogle børns deltagelsesmuligheder kan begrænses, eller har vanskeligt 
ved at afkode hvad der kan foregå og vil have behov for voksenstøtte.   

▪ Det sproglige læringsmiljø fx ifm. måltiderne, og rutinesituationerne, kunne udvikles, 
fx ved at de voksne udvider sprogbrug ved at tilpasse sproget så børnene også 
hører nye ord og begreber, som tilbyder et mere rigt og varieret sprogbrug.  

▪ Generelt spises i små grupper, og de voksne udviste omsorg og var nærværende 
og opmærksomme, så det virkede rart for børnene. Der spørges om børnene fx vil 
have mere mad, men der var ikke tydeligt fokus på maddannelse og selvhjulpenhed 
ifm. måltidet. Dette kunne udvikles, så de voksne fx taler med børnene om hvad der 
er på menuen. Børns medindflydelse og ret til at bestemme selv, kan også 
tydeliggøres (især når det er vuggestuebørn) ved at de voksne øger 
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opmærksomheden på, fx at aflæse børnenes ord/ lyde, kropssprog og gestikuleren, 
og sætte ord på, så de voksne, så vidt det er muligt, sikrer sig at de aflæser barnet 
rigtigt. (Observatør deltog kun i måltidet i én gruppe, så derfor er dette ikke 
beskrivende for hele Cassiopeias måltidspædagogik) 

 
Læreplanselementer (sammenhæng mellem pædagogisk intention og praksis) 
Styrker: 

▪ Da der ikke er en tilgængelig pædagogisk læreplan, med klare beskrivelser af 
hvordan der arbejdes med at omsætte de to nationale mål, inden for hvert af de 
seks læreplanstemaer, er det vanskeligt at sammenholde dette med 
observationsbesøget. Der er derfor taget udgangspunkt i Cassiopeias 
værdigrundlag.  

▪ Der er dog, på trods af dette, tydelig sammenhæng mellem Cassiopeias 
værdigrundlag og praksis ifm. omsorg og nærvær, hvor det tydeligt afspejlede sig i 
den praksis der udspillede sig ifm. tilsynsbesøget som beskrevet ovenfor, hvor de 
voksne udviste omsorg, nærvær og indlevelse i børnene.   

▪ Der er tydelig sammenhæng mellem Cassiopeias værdigrundlag ifm. anerkendelse 
og respekt, hvor det tydeligt afspejlede sig i den praksis der udspillede sig ifm. 
tilsynsbesøget som beskrevet ovenfor, hvor de voksne.   
 

Fokusområder: 
▪ Der skal lægges en pædagogisk læreplan offentligt tilgængeligt på hjemmesiden. 

Det skal aftales hvornår den kan/ skal være færdig.  
▪ Der er i Cassiopeia fokus blandt de voksne på at lytte til og tale med børnene, men 

der kan med fordel sættes fokus på at udvikle og styrke børnenes 
medbestemmelse og børneperspektivet fx ifm. måltiderne, hvor det i nogle tilfælde, 
ikke var virkede til, at de voksne havde fokus på børnenes perspektiv. Dette kan 
drøftes i Læreplansnetværket.   

▪ Der skal afholdes min. to Læreplansnetværksmøder om året med deltagelse af den 
pædagogiske konsulent. 

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

▪ Børnene virker (i de grupper der blev besøgt) fortrolige med dagens rutiner og 
overgange. Dette understøttes også af de voksne, hvor de fx, i 
børnehavegrupperne, forbereder børnene på hvad der skal ske og spørger til om 
børnene vil være med.  

▪ De voksne igangsatte lege eller tilbød legemuligheder, i form af at finde legetøj frem 
(primært vuggestuen) i børnehave-og vuggestuegrupperne som de voksne var 
deltagende i.  

▪ Børnenes initiativer og interesser blev imødekommet af de voksne. Dette sås ifm.  
om at få tegnepapir på legepladsen ved tegnebordet, eller deltage i igangværende 
aktiviteter (fx maleaktivitet eller få legetøj fra en hylde eller lignende)  

▪ Der blev arbejdet med børn i både mindre og større grupper og de voksne 
formåede, i overvejende grad, at tilbyde et tilpas stimulerende, rart og trygt 
læringsmiljø og udviste både overblik og fleksibilitet i situationen. 

Fokusområder: 
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▪ Vær opmærksom på rammesætningen af det fysiske læringsmiljø i Planeten, hvor 
der, som beskrevet ovenfor, for nogle børn, kan være risiko for at indretningen 
begrænser nogle børns deltagelsesmuligheder, og de har behov for hjælp til at lege 
og/ eller igangsætte aktiviteter og kreativ udfoldelse.  

▪ Der kan udvikles på børnenes muligheder for deltagelse og selvhjulpenhed, så det 
går igen i alle grupper og situationer/ aktiviteter se fx eksempel fra måltidet i 
vuggestuegruppe.  

▪ I nogle tilfælde, sås det at børnene blev inddraget i praktiske opgaver, men der sås 
også eksempler på at der ikke var samtaler om maden med de voksne eller 
inddragelse af børnene i praktiske opgaver før, under og efter måltidet. Dette kan 
med fordel styrkes.  

 
Børneperspektiv (inddragelse af børnenes perspektiv) 
Styrker: 

▪ De voksne udviser generelt indlevelsesevne, empati og interesse for børnenes 
behov, udtryk og ønsker. Dette sås bl.a. ifm. eftermiddagsmaden, hvor en pige ikke 
havde lyst til at sidde ved bordet og spise sammen med de andre, og den voksne 
virkede optaget af at sikre sig, at pigen ikke var ked af det. 

▪ De voksne var generelt lydhøre og anerkendende ifm. konflikter, hvor de voksne, i 
de situationer der fandt sted under besøget, virkede optagede af at lytte til børnene 
og ikke ”dømme”, men hjælpe til at børnene lytter til hinanden og kommer godt ud 
af situationen som venner.  

▪ Generelt synes de voksne optagede af at udvise tillid til at børnene har gode 
intentioner, også selvom deres handlinger (utilsigtet) nogle gange får uheldige 
konsekvenser. De hjælper fx med at trøste og forklare hvad der skete i situationen.  

Fokusområder: 
▪ Der var et tydeligt børneperspektiv i mange af de situationer der blev observeret, 

men der kan i nogle rutine- og planlagte situationer stadig udvikles ift. børnenes 
med- og selvbestemmelse fx ifm. måltidet, som beskrevet tidligere.  
 

 

Kommunale fokusområder 2017-2021 

Kommunen skal føre tilsyn med kommunalt prioriterede indsatsområder. I perioden 2017-2021 

defineres disse af kommunens kvalitetsstrategi ”for Fremtiden”. 

Sprog 
Styrker: 

▪ Der hørtes gode samtaler ifm. leg, aktiviteter, i garderoben og ifm. måltider, men 
vær opmærksom på turtagninger, da det ofte er meget korte samtaler.  

Fokusområder: 
▪ Det sproglige læringsmiljø fx ifm. måltiderne, og rutinesituationerne, kunne udvikles, 

som beskrevet ovenfor.   
 
Forældresamarbejde 
Styrker: 

▪ Der fokuseres på at fortælle den gode historie fra barnets dag, så forældrene får et 
indblik i barnets dag og giver forældrene mulighed for at spørge konkret ind til, og 
tale med barnet hjemme om, hvad der er foregået i dagtilbuddet. Der er fokus på 
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god dialog ifm. aflevering og hentesituationer. Dette har været udfordret, som 
mange andre steder, ifm. Coronarestriktionerne, og er derfor et tema som optager 
personale og ledelse.  

▪ Der afholdes bl.a. Tværfaglige netværksmøder hvor forældrene inviteres. 
Oplevelsen er at forældrene i næsten alle tilfælde deltager og således er 
inddragede i at finde gode løsninger ifm. evt. mistrivsel eller andet der vedrører 
barnet.  

 
Fokusområder: 

▪ Personale og ledelse er, som nævnt, optaget af, at de ændrede rutiner ifm. 
Coronarestriktioner og det fortsatte høje smittetal i Hvidovre Kommune, har haft en 
indflydelse på mulighederne for den daglige dialog med forældrene. Der er derfor et 
nødvendigt fokus på at være i dialog med, og løbende sikre den gode kontakt 
forældre når forældrene ikke kommer ind i institutionen.   

 

Aftaler om support og opfølgning 

Der er ikke aftalt support ifm. det pædagogiske tilsyn.  

Men der skal arbejdes på at få skrevet den pædagogiske læreplan færdig så denne kan blive 

offentliggjort på hjemmesiden senest pr. XX/XX 2022.   

Opfølgning sker ved næste tilsyn i 2023. 
 

 


