
Beskrivelse af baggrund, formål, kvalitetsparametre og 

metode vedrørende pædagogisk tilsyn i dagtilbud i 

Silkeborg kommune 2021 
 

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske 
tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner. 

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet 
i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således 

der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med. 

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle 
børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil 
efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider. 

Baggrund for det pædagogiske tilsyn 2021. 

Dagtilbudsloven vedtaget juli 2018, herunder den styrkede pædagogiske læreplan, har til hensigt at 
styrke den pædagogiske kvalitet i alle landets dagtilbud.  

I Silkeborg kommunes pædagogiske tilsyn i 2021 er der særlig fokus på interaktioner og fysiske rammer 
koblet til læreplanstemaerne Krop, Sanser og Bevægelse og Natur, Udeliv og Science. Temaerne er en 
del af implementeringen af Dagtilbudsloven og Den styrkede pædagogiske læreplan. 

Tilsynets formål 

• At dagtilbuddene lever op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser og til de mål og rammer for den 

pædagogiske kvalitet, som kommunalbestyrelsen har fastlagt. 

• At undersøge og understøtte kvalitet i dagtilbuddene med særligt fokus på kvalitetsparametrene; 
interaktioner og fysiske rammer koblet til de to læreplanes temaer  

• At understøtte fælles viden, forståelse og sprogbrug med henblik på fortsat at kunne vurdere og udvikle 

kvalitet i dagtilbuddene. 

• At understøtte de professionelle læringsfællesskaber i institutionerne. 

Tilsynets kvalitetsparametre 

Det pædagogiske tilsyn i 2021 er bygget op omkring to kvalitetstyper i dagtilbud jf. Danmarks 
Evalueringsinstitut.  Kvalitetstyperne er strukturkvalitet og proceskvalitet.  

Under strukturkvalitet vil der blive fokuseret på de ’fysiske rammer’ herunder fysiske rammer der lægger 
op til interaktioner/leg -i rutine, leg og planlagt aktivitet, som understøtter de mål der er sat for børnenes 

læring og udvikling i Natur Udeliv og Science og Krop Sanser og Bevægelse. 

Under proceskvalitet fokuserer tilsynet på ’interaktioner mellem børn og voksne’ herunder interaktioner 

med fælles vedvarende opmærksomhed -i rutiner, leg og planlagte aktiviteter, som understøtter de mål 
der er sat for børnenes læring og udvikling i Natur Udeliv og Science og Krop Sanser og Bevægelse.  

Metode og systematik i tilsynet 

Tilsynet er bygget op omkring indsamling af observationer, som dokumenterer den pædagogiske praksis i 
børnehusene ud fra de valgte kvalitetsparametre.  

Til at indsamle observationerne (data) gør tilsynet brug af pædagoger fra børnehuset som i en periode på 

3 dage indsamler data i det nye børnehus. 



Til indsamling af observationer gør pædagoger og konsulenter brug af en logbog udviklet til formålet - se 
evt. nedenfor.  

Observationerne indsamles af pædagogerne inden tilsynssamtalen ud fra metoder, som de selv vælger 

eksempelvis billeder, tegninger, video, interviews/samtaler eller andre kreative produkter. 

Tilsynets struktur i et børnehus er følgende: 

1) Indsamling af data i børnehuset. 

2) Konsulenter observerer i børnehuset. 

3) Tilsynssamtale hvor data (gæste – og konsulent observationer) behandles og analyseres i fællesskab 

mellem konsulenter, leder, medarbejder og gæstepædagog.  

4) Udfyldelses af tilsynsrapport med tilsynets anbefalinger, efterfulgt af lederens refleksioner og 

handlinger  

5) Tilsynsrapporten drøftes efterfølgende i institutionens forældrebestyrelse. 

6) Tilsynsrapporten behandles efterfølgende i læringssamtalen mellem institution og forvaltning. 

Kvalitetsparametrene bliver vurderet efter følgende kategorier: 
 
Fortsat indsats. 
På baggrund af den fælles analyse af data vurderes det, at børnehuset har gjort en særlig indsats for at 
styrke det daglige pædagogiske arbejde inden for kvalitetsparametrene. Børnehuset har arbejdet 
strategisk med kvalitetsparametrene og gennemført en eller flere evalueringer af børnehusets arbejde 

inden for kvalitetsparametrene, samt sat konkrete mål for det videre arbejde. Derfor skal indsatsen 
fortsættes og der arbejdes videre i samme spor. Der kan formuleres en anbefaling, hvis det skønnes 
relevant.  
 
Justere indsats. 

På baggrund af den fælles analyse af data vurderes det, at børnehuset har gjort en indsats som en del af 
det daglige pædagogiske arbejde, men at det endnu ikke har sat tilstrækkelige og tydelige spor i praksis. 

Derfor er der behov for en justering af indsatsen. Der formuleres en anbefaling til hvordan børnehuset 
kan tilpasse deres indsats.  
 
Ny forbedret indsats.  
På baggrund af den fælles analyse af data vurderes det, at børnehuset ikke har gjort nogen særlig 
indsats, eller at konsulenterne har observeret en uhensigtsmæssig pædagogisk praksis og er bekymret 

for børnenes trivsel i børnehuset på baggrund heraf. Der er behov for at igangsætte en indsats. Vælges 
denne kategori skal der formuleres en anbefaling ift. indsatsen vedr. kvalitetsparametrene. Der skal være 
særligt fokus på at lederen formulerer handlinger, så børnehuset følger den anbefaling som tilsynet har 
givet. 
 
 

 

Logbog oversigt (hvilke tegn på høj kvalitet kan observeres): 

Interaktioner med vedvarende fælles opmærksomhed 

• Nærværende og fordybet interaktion mellem børn og voksen. 
• Den voksne stimulerer børns evne til abstrakt tænkning og kritiskrefleksion via undersøgelser og 

eksperimenter. 
• Den voksne er oprigtig interesseret og stiller åbne spørgsmål 

 
Natur, udeliv og science 



• Generelle opmærksomhedsspørgsmål: Har du lagt mærke til...? Hvad er det? Hvilken form, farve, 
struktur...? 

• Måle- tælle spørgsmål: Hvor mange? Hvor længe? Hvor høj, tung, lang? 
• Sammenlignende spørgsmål: Er denne her større, tungere, længere? På hvilken måde er de 

ens/forskellige? 
• De voksne som rollemodeller: Udviser lyst og nysgerrighed ift. at være i naturen. Udviser 

fantasi/kreativitet ift. at inddrage naturen i legen. 
 
Krop, sanser og bevægelse 

• Invitationer til bevægelse/eksperimenter med kroppen: Kan du gøre sådan? Hvor hurtigt kan du? 

Hvad sker der hvis...? 
• Regler & restriktioner: Opmærksomhed på evt. begrænsninger; regler, kategorier (køn, alder, 

etnicitet). 
• Organisering: Vekslen mellem strukturerede fysiske aktiviteter og børns egne initiativer. 
• De voksne som rollemodeller: De voksne er fysisk aktive og viser glæde og engagement ved 

fysisk aktivitet. 
• De voksne er understøttende, giver respons på børnenes deltagelse. 

 

Fysiske rammer der lægger op til interaktioner og leg 

• Forskellige zoner: Fysisk udfoldelse; Børn og voksne; Legezone børn; Stillezone 
• Fleksible legemiljøer: Er der fysiske ting/møbler i rummet, der kan forandres ift. legen? 
• Små Legemiljøer: Noget at mødes om – ”dig og mig sammen om noget” Mulighed for at skærme 

legen. 

 
Natur, udeliv og science 

• Forskellige naturområder og materialer: Adgang til forskellige naturområder (dagtilbud/ 
nærmiljø) og forskellige slags naturmaterieler - flere tolkningsmuligheder og understøttelse af 
børns fantasi. 

• Fysiske rammer der stimulerer begyndende matematiskopmærksomhed: De fysiske rammer 
rummer genstande, der lægger op til matematiskopmærksomhed; former, farve, mængde, 
størrelse, talforståelse m.m. 

• Mulighed for at undersøge naturfænomener: Mulighed for at udforske, indsamle, observere eller 
fortolke naturfænomener via analoge og digitale redskaber. 

 

Krop, sanser og bevægelse 

• Invitationer til bevægelse og sansemæssige oplevelser: De fysiske rammer inviterer til bevægelse 
og sansemæssige oplevelser. 

• Rammer med forskellige muligheder: Udendørsarealer med potentiale til fysisk aktiv leg samt 
løse dele og materialer, som kan defineres ud fra børnenes fantasi. 

• Børns adgang til forskellige rum: Børnene kan bevæge sig frit mellem stuerne/institutionens rum 
og tilbud (obs corona) 

• En fast del af børnehusets hverdag: Arbejdet med krop, sanser og bevægelse indgår som en fast 
del af institutionens hverdag i planlagte aktiviteter, rutiner og leg. 

 

 


