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Tilsyn 2019/2020
Tilsynsrapport for: Børnehuset Mælkevejen 
Tilsynet et lavet i perioden lige efter genåbning af dagtilbuddene. Selv om retningslinjerne fra 10. maj 
2020 løsnede lidt på nogle restriktioner, er det stadig en meget anderledes hverdag i institutionen.

Dato for tilsyn: den 19.5.2020 

Deltagere: 
Doris Bang, aftaleholder
Dorthe Karlsen, afdelingsleder
Lene Andersen, pædagog
Gitte F Frederiksen, pædagog
Malene Henningsen, tilsynsførende og fysioterapeut

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. 

Hovedkonklusioner  

Tilsyn for kommunale daginstitutioner
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På baggrund af det årlige tilsyn, vurderes det, at Børnehuset Mælkevejen opfylder forventningerne til 
institutioner i Norddjurs Kommune.
En gennemgang af anbefalingerne fra sidste tilsyn viser, at der er arbejdet med disse.
Tilsynet et lavet i perioden lige efter genåbning af dagtilbuddene pga. COVID-19. Selv om 
retningslinjerne fra 10. maj 2020 løsnede lidt på nogle restriktioner, er det stadig en meget anderledes 
hverdag i institutionen.

Den pædagogiske læreplan
I huset udtrykker de, at det er spændende at arbejde med de nye styrkede læreplaner. Det giver rigtig 
meget mening at arbejde med læring som en mere gennemgående del for hele dagen, i stedet for kun 
at arbejde med læringsbegrebet fra kl. 9.30 -11.00 i nogle mere styrede aktiviteter.
I huset har de valgt at gå i dybden med emnerne: dannelse, børneperspektiv og hverdagspraksis.
Emnerne er kendte for personalet, men det har alligevel fået et anden twist ift. hvordan der arbejdes 
med det.

Personalet
Sygefraværet ligger på 5,35 % fra januar til maj 2020. Dette er fint i forhold til Norddjurs Kommunes mål 
om at ligge under de 5,6%. Personalegruppen beskriver sig selv som meget fleksible og det har de brug 
for at være i et stort hus. De skal kunne hjælpe hinanden på tværs af huset, ellers kan de ikke få 
normeringerne til at gå op, på de forskellige grupper ved f.eks. sygdom, møder eller lign. Der har været 
en del omstruktureringer i huset og nogle medarbejder har følt sig presset og stresset i perioder. Der er 
ved at blive etableret et SPARK forløb.

Sprogmiljøer
I hele område Auning har de haft fokus på højtlæsning tilpasset de forskellige alderstrin. Forældre har 
også været inddraget i at læst højt for børnene hjemme, samt har kunne låne bøger i børnehaven.
I huset har de sprogvejleder, der bruges til sparring omkring sprogarbejdet sammen med grupper og 
enkelte børn. Der er lavet sprogkasser med forskellige temaer, som kan tages med og bruges af det 
pædagogiske personale.

Børnenes trivsel og inklusion
I samværet med børnene er det pædagogiske personale meget opmærksomme på børnenes trivsel og 
deltagelse i gruppen. De snakker meget om børnene i deres teams og på teammøderne. 
Personalegruppen bruger stadig inklusions og trivsels spørgsmålene fra INFOBA som inspirations-
/arbejdsredskab til at komme omkring alle børn i gruppen.

Læringsmiljøer
De har i en periode haft et fælles fokus på dannelse, børneperspektiv og hverdagspraksis i hele huset. 
Hvis der er noget der ikke har fungeret har de i teamet set på muligheder og drøftet situationen med 
inspiration fra de 3 fokus områder. Det beskriver de som værende meget inspirerende at arbejde med i 
hverdagen. Det har udløst, at de f.eks. har arbejdet meget med selvhjulpenhed i hverdagen sammen 
med børnene.

Sansemotorik og læring
På mit tilsynsbesøg ser jeg, at legepladsen løbende er blevet udviklet med etablering af flere bakker, 
forhøjninger, balancebaner, et indianer land, fodboldbane, mooncars- og cykelbane, rutchebane, 
klatrestativ, flere sandkasser og jordhøje til gravning mv. 
Jeg ser de voksne som gode bevægelsesrollemodeller for børnene i leg og fysiske aktiviteter.

Anbefalinger.
På baggrund af tilsynet bifaldes det at de er langt i deres proces omkring de styrkede pædagogiske 
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læreplaner og der anbefales, at personalet og ledelsen arbejder videre med deres evalueringskultur. 
Hvornår og hvad evalueres der? Hvordan evalueres der? Hvad vil man bruge evalueringerne til? Gerne 
finde og afprøve nogle gode og brugbare evalueringsmodeller til arbejdet med den pædagogiske 
praksis og de tiltag der sættes i gang omkring børnene. Så I bliver klogere på hvad der virker og hvorfor 
det virker, eller hvorfor det ikke virkede, så der kan ændres på det, der ikke virkede. I kan lade Jer 
inspirerer af KVAL id dialogværktøjet eller fra EVA TEMA #14 Evaluerende pædagogisk praksis 
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/evaluerende-paedagogisk-praksis-2 eller i Redskab for selvevaluering 
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/redskab-selvevaluering

Iagttagelser Jeg ankommer til Børnehuset Mælkevejen en lidt blæsende maj 
morgen.
Inde i huset er der stille, da to af de store børnegrupper allerede er ude 
på legepladsen. Jeg går ind til Stjernen, for jeg kan se der er nogle børn 
inde på stuen.

Stjernen – de mindste børnehavebørn
Der sidder 3 børn ved et bord med 2 voksne og en forælder.
En voksen er ved at lave nogle kort, hvor børnene på skift kommer op til 
bordet og laver et fingeraftryk på kortet med forskellige farver. Når kortet 
er tørt bliver, der tegnet små ansigter og ben og arme på de små 
fingeraftryk, så de bliver til figurer.
Forælderen, der har siddet ved bordet siger farvel til de voksne. Hun 
siger, at nu er han væk, så det er vist ok at jeg kører nu.
Den voksne fortæller mig at de er i gang med at køre 2 nye børn ind på 
stuen, og at det ind til nu er gået rigtig godt. De andre børn har været 
gode til at tage imod dem.

Rundt på resten af stuen sidder enkelte børn og leger med bilbane eller 
puslespil ved et lille bord, der er en rolig stemning.

I rummet ved siden af kommer der musik ud af højtaleren og der er 
lysshow i loftet og på væggene. 
Der er 7 børn der danser i rummet. En voksen kommer ind i rummet 
syngende og dansende til ”Jeg er en glad lille cowboy”. Børnene 
danser, hopper, klapper og synger med på musikken. Den voksne 
sætter sig ned på gulvet med et barn der virker lidt observerende. Hun 
synger stadig med og anerkender børnene for det de finder på ude på 
gulvet. Da de har været i gang længe, beder hun børnene ligge sig stille 
ned på gulvet og kigge op i loftet. Hun sætter noget stille musik på og 
børnene ligger os slapper af, mens de kigger op i lysformationerne i 
loftet. Den voksne går rundt mellem børnene og tage stille fat i en arm 
eller et ben for at tjekke om de slapper af, mens hun tysser stille på 
børnene, hvis de får lyst til at sige noget.
Da hun er ved at være færdig forbereder hun børnene på det de skal 
nu, mens de stadig ligger stille og lytter. Hun beder dem om stille og 
roligt at rejse sig op og gå ud og vaske fingre, inden de skal have en lille 
mad. Børnene rejser sig stille og roligt.

Solstrålen – vuggestuen
En gruppe børn fra vuggestuen er på vej ud på legepladsen. Der er lige 

https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/evaluerende-paedagogisk-praksis-2
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/redskab-selvevaluering
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et barn, der skal skiftes inden hun også skal ud at lege. Så den voksne 
og barnet får en lille hyggestund på puslebordet.
Tilbage på stuen er 4 børn og en voksen. De skal til at klippe fisk ud af 
pap og pynte dem med glimmer. Den voksne har forskellig farvet pap 
foran sig på bordet. Børnene sidder rundt om bordet i deres højstole. 
Den voksne spørger til farverne på pappet og børnene prøver at komme 
med forslag. Den voksne hjælper med at huske farverne. De skal skiftes 
til at klippe med en dobbelt saks med den voksne. 
Mens hun koncentrere sig om at hjælpe et barn af gangen, prøver hun 
at gøre processen så spændende ved at sætte ord på hvad hun gør 
sammen med barnet, at alle de andre børn kigger med mens de venter 
på det bliver deres tur.
Et nyt barn skal nu i gang med at klippe og den voksne hjælper barnet 
med at få fingrende ind i de rigtige huller i saksen. 

Regnbuen - §32 gruppen
Jeg møder regnbuens børn og voksne i garderoben, de er ved at tage 
tøj på. Nogle guides i selv at få tøj på, andre skal hjælpes lidt mere 
fysisk. Der er en ro omkring de 3 børn og 2 voksne der er i gang. De 
fortæller, at de skal på tur op til biblioteket og låne nye bøger. Jeg når 
ikke at besøge dem igen, da de er væk på tur det meste af tilsynet.

Månen – de største børn
De er alle sammen ude på legepladsen. De har fået tildelt et område på 
legepladsen, de må være på i corona perioden. Det er et stort område, 
da de er den største gruppe lige nu. Der er hegnet ind, så det er meget 
tydeligt at se hvor man må være. Der er sat borde rundt omkring med 
voksdug på hvor der er placeret forskellige legesager, som børnene kan 
sætte sig og lege med.

De har fået sat et stort telt op på fliserne, hvor de kan sidde i læ for regn 
og vind. I dag sidder der to grupper børn ved de to borde i teltet. En 
gruppe på 4 børn laver perleplader ved et bord og en gruppe på 3 børn 
tegner. Et barn viser mig han har tegnet noget fra Minecraft med 
masser af lava på tegningen.

På legepladsen er 6 børn i gang med at grave og anlægge store sten på 
et jordbakke. Børnene har skovle og redskaber til at grave med. De har 
gravet gange ud i højen, hvor stenene bliver placeret ved siden af 
hinanden som veje eller stier.
De snakker sammen om hvad de skal og det ser ud til de hver har en 
rolle og opgave i deres anlægsprojekt.

En voksen fortæller at de er ved at lave et projekt om vikinger og at de 
er gået i gang med at lave skydeskiver og buer. Hun sidder ved at bord 
med et barn og klipper skydeskiver ud af store papkasser. De sidder og 
snakker og griner og der er en hyggelig fortrolig stemning. 

Nordlyset- de mellemste børn
Alle børnene er ude på legepladsen. De er spredt lidt rundt på deres 
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tildelte område. 
Henne ved indianer lejren er der samlet en større gruppe børn på 11 
sammen med 2 voksen. De er ved at lege Hund der er nogen der har 
taget dit kødben. Til sidst får en af de voksne lov til at prøve at være 
hund. Det går stærkt med at gætte hvem det var der havde taget dens 
kødben. Men da de spørger om hvorfor hun kunne gøre det så hurtigt 
siger hun at det vist var et held. En voksen siger at de har leget længe 
nu og at nu skal de op at rører sig lidt mere. 
En voksen går ind og henter faldskærmen, imens samler den anden 
voksne børnene i en rundkreds og de begynder at synge Jeg gik mig 
over så og land. 

En anden voksen er med en gruppe børn henne ved gyngerne og 
klatrestativet. Hun er ved at hjælpe en dreng med selv at lære at få fart 
på gyngen. Sætte din i gang med kroppen, få timingen på plads med at 
få koordineret det så benene strækker sig og han læner kroppen tilbage 
når han skal frem og bøjer benene og læner kroppen frem, når han skal 
tilbage. Den voksne taler anerkendende til barnet. Hun fortæller mig at 
det kan tage lidt tid at lære, når barnet er to sproget og måske ikke 
forstår alt hvad hun prøver at foreslå, men at det har været godt for de 
2-sprogede børn at have en lille gruppe og en fast voksen her i 
Corinatiden. 

Børnene bliver kaldt sammen af en voksen, de skal til at ind og vaske 
hænder og til at spise madpakker. De bliver hjulpet op på række og 
bliver anvist pladser, så de kan holde afstand i køen.

Den styrkede 
pædagogiske læreplan
 

Hvordan er I kommet i gang med at arbejde med den styrkede 
pædagogiske læreplan?
De synes de var kommet godt i gang inden corona nedlukningen, men 
nu med den lidt anderledes hverdag med nye retningslinjer omkring 
corona situationen og den langsomme genåbning i DK, er det hele gået 
lidt i stå.

De synes det er spændende at arbejde med de nye styrkede 
pædagogiske læreplaner. Det giver rigtig meget mening at arbejde med 
det på denne her måde, hvor læring er en gennemgående del af hele 
dagen i stedet for kun at arbejde med læringsbegrebet fra kl. 9.30 -
11.00.

Ledelsen har prioriteret at alle ansatte har deltaget på de tema aftener, 
der har været omkring de nye styrkede læreplaner, så alle har et godt 
kendskab til hvad de skal til at arbejde med i den kommende tid.
4 fra personalegruppen har deltaget på faglige fyrtårne. Det har også 
været rigtig givende for det arbejde de er i gang med og stå over for.
De har lavet netværk i huset, hvor de faglige fyrtårne har mulighed om 
at sparre med hinanden om hvordan de har videreformidlet arbejdet 
omkring dette med deres kollegaer.
De har i huset valgt at gå i dybden med emnerne: dannelse, 
børneperspektiv og hverdagspraksis.
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Emnerne er kendte for personalet, men det har alligevel fået et andet 
twist i forhold til hvordan der arbejdes med det.
De er inspireret af bogen Den styrkede pædagogiske læreplan. 
Rammer og indhold. Som er bestilt til hele personalegruppen.

De har fået hjælp til processen hos en konsulent fra VIA. Der er lavet en 
udførlig procesplan for hele processen.

Doris laver opsamling på alt det skriftlige materiale som det 
pædagogiske personale laver til hende fra hver gruppe. Hun har været 
på besøg på alle stuerne for at mærke og se hvordan der arbejdes i 
praksis. Det udtrykker de har været meget givende for forståelsen af 
den pædagogiske praksis i drøftelserne mellem ledelsen og de ansatte. 
 
Forældresamarbejdet er også i fokus i denne proces, i samarbejde med 
bestyrelsen. Der lægges op til at forældre skal indgå på en anden måde 
i børnenes hverdag i institutionerne. De havde forberedt en forælder-
cafe med mulighed for information omkring de styrkede pædagogiske 
læreplan og inddragelse og drøftelser med forældrene. Cafeen er blevet 
udskudt pga. corona situationen.

Personalet 

- Herunder stemning 
blandt personalet og 
deres trivsel

Har I glade og tilfredse medarbejdere/kollegaer?
Der har været en del omstrukturering i huset, nogle medarbejder der har 
forladt huset og et lavere børnetal i området, der har medført ændringer 
for personalet. I april 2019 laves der aldersopdeling af grupperne i 
huset. Dette sker samtidig med at der har været ansættelsesstop i en 
periode og at der har været en stram økonomi. Alle har været 
arbejdsomme og fleksible selv og det også har været hårdt.
Nogle medarbejder har følt sig stresset og presset, men de arbejder 
med det og er ved at få etableret et SPARK forløb, hvor der er f.eks. 
skal være fokus på kommunikation. Nogle kollegaer er bedre end andre 
til at komme ud med deres frustrationer og komme af med det hos de 
vedkommende personer.

Personalegruppen beskriver sig selv som meget fleksible og det har de 
brug for at være i et stort hus. De skal kunne hjælpe hinanden på tværs 
af huset, ellers kan de ikke få normeringerne til at gå op i de forskellige 
grupper ved f.eks. sygdom, møder eller lign.
Medarbejderne har det godt med hinanden. De beskriver at de er gode 
til at komme til hinanden, når de har brug for sparring eller en rummelig 
kollega.

Gør I noget særligt for at have et godt arbejdsmiljø?
De er gode til at hjælpe hinanden på tværs i huset, men kan også ind i 
mellem have brug for at kollegaerne forstår, at der ikke altid er muligt at 
afgive en kollega til et andet team, hvis de har en gruppe børn, der i en 
periode har brug for større pædagogisk omsorg og hjælp.

Medarbejderne ytre et ønske om at komme på ”besøg” hos hinanden i 
de forskellige teams, så de kan blive inspireret af hvad de gør og måske 
også udfordre hinanden lidt på deres rutiner. Hvorfor gør I det egentlig 
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på denne måde, hvad har I gjort Jer af overvejelser? Jeg kan se det 
virker super godt når du gør ….., når du er sammen med den gruppe 
børn mv.

Hvordan er sygefraværet?
Sygefraværet ligger på 5,35 % fra januar til maj 2020. Dette er fint i 
forhold til Norddjurs Kommunes plan om at ligge under de 5,6%. 

Sprogmiljøer Hvordan arbejdes der med sprogmiljøer i institutionen?
I hele område Auning har de haft fokus på højtlæsning tilpasset de 
forskellige alderstrin.
De har haft et projekt i samarbejde med skolen, hvor nogle større børn 
har været på besøg i børnehaven og skulle øve sig i at læse højt for en 
gruppe børn. 
Forældrene har også været inddraget i at læst højt for børnene hjemme, 
samt har kunne låne bøger i børnehaven.
I huset har de sprogvejleder, der bruges til sparring omkring 
sprogarbejdet sammen med en gruppe børn eller enkelte børn.
Der er lavet sprogkasser med forskellige temaer, som kan tages med og 
bruges af det pædagogiske personale.
De fortæller, at de oplever at rim og remser har børnene svært ved, når 
de laver sprogvurderinger på børnene. De kan se at den lydige 
opmærksomhed på hvad der rimer og ikke rimer har børn ikke så nemt 
ved. Hvad der kan være skyld i det er måske mange ting med der 
drøftes om det er fordi der ikke læses og laves så mange lege med rim 
og remser sammen med børnene mere. Er forældrene opmærksom på 
at de kan arbejde med børnene omkring det og hvordan? 
De ytre ønske om at have fokus på dette område i fremtiden.

I huset er der en del tosprogede børn. Ud af 45 sprogvurderinger, er der 
11 der er havnet i en særlig indsat mange af dem af tosprogede børn, 
der egentlig er gode på deres modersmål, men ikke er så gode til dansk 
endnu. Personelt forøger at give dem en indsat i deres hverdag, men da 
der ikke er sat midler af til at kunne gå fra men en gruppe, er det ind i 
mellem en svær opgave at løfte.
Corona-tiden har lige på dette område været en god ting, da de har 
været etableret i nogle små grupper. Det har været den samme voksen 
til en gruppe. Det har gjort at der har været bedre mulighed for øve 
sprog med børnene.

Børnenes trivsel og 
inklusion

Hvordan ser I om børnene trives og hvordan ser I om børnene er 
inkluderet i fællesskabet?
I samværet med børnene er det pædagogiske personale meget 
opmærksomme på børnenes trivsel og deltagelse i gruppen. De 
snakker meget om børnene i deres teams på teammøderne. 
Personalegruppen bruger stadig inklusions og trivsels spørgsmålene fra 
INFOBA som inspirations-/arbejdsredskab til at komme omkring alle 
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børn i gruppen.
De har en struktur, hvor de i løbet af et år er omkring alle børn og 
løbende evaluerer deres trivsel.
Ledelsen oplever at der er sket en god udvikling af personalegruppen 
ift. at implementere og arbejde med ICDP. De beskriver hvordan de ser 
det er blevet en stor del af personalets værktøjskasse i samspillet med 
børnene. 

Hvad gør I for at skabe tid nok til den pædagogiske refleksion i 
forhold til børnene?
I huset beskriver de et ønske om at dyrke den høje faglighed. Ledelse 
beskriver at de har nogle fagligt meget dygtige og kompetente 
medarbejder. De har oparbejdet en tradition, hvor alle deres vejledere 
deler viden med deres kollegaer 2 gange om året. I hverdagen er 
vejlederen også på banen. Her tager personalet fat i dem løbende over 
dagen/ugen for at få en hurtig sparring omkring et enkelt barn eller for at 
få lidt ideer til at arbejde med en gruppe. Der er etableret netværk både 
lokalt og i området, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer og 
sparre med hinanden.
De har teammøder, hvor der også er mulighed for pædagogisk 
refleksion.

Læringsmiljøer Hvordan arbejder I med læringsmiljøerne?
De har i en periode haft et fælles fokus på dannelse, børneperspektiv 
og hverdagspraksis i hele huset. Hvis der er noget der ikke har fungeret 
har de i teamet set på muligheder og drøftet situationen med inspiration 
fra de 3 fokus områder. Det beskriver de som værende meget 
inspirerende at arbejde med i hverdagen. 
Det har udløst at de har arbejdet meget med selvhjulpenhed i 
hverdagen sammen med børnene.

De har en bevidsthed om at ting tager tid og at det er en proces, som 
kommer til at foregå fremadrettet i det videre arbejde med den styrkede 
læreplan. 
Personalet beskriver, at de kan se at det at arbejde med børnenes 
perspektiv også har givet dem en anden bevidsthed om at følge deres 
interesser på en ny måde.
De arbejder med at inddrage forældrene i, hvad de har fokus på i huset, 
ved at skrive info breve, sætte små laminerede læringsbeskrivelser op 
med fotoer af børnene der øver sig på noget osv.
Personalet fortæller, at de er glade for at have §32 gruppen i huset, det 
er inspirerende at se hvordan de arbejder med børnene og det er 
hyggeligt at have mulighed for at lære børnene lidt at kende, når de er 
rundt i huset eller på legepladsen.

Har I ændret på læringsmiljøer og på hvilken baggrund?
De fysisk rammer har de måtte ændre på efter de har aldersopdelt 
grupperne. Det har været alt fra indretning af rummene til at finde det 
legetøj som gruppen er interesseret i at lege med og som passer til 
deres alder. 
Medarbejderne fortæller at de løbende ommøblere rummene og 
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TJEKLISTE

Nedenstående tjekliste udfyldes af ledelsen i institutionen og sendes til den tilsynsførende senest den 
12.5.2020. 

Der forventes korte svar (max. 10 linjer)

arbejder med at lave små rum/legestationer som børnene leger i. 
Vuggestuen ytre ønske om at arbejde med legemiljøet på en anden 
måde end det er muligt lige nu. Pga. den store spredning af hvad 
børnene bruger legetøjet til, er det lidt svært at give de større 
vuggestuebørn mulighed for/initiativ til, at de selv kan indrette sig med 
deres egen leg og etablerer deres eget lille legemiljø. F.eks. et lille 
læsehjørne, hvor de selv kan tage en papirbog og sætte sig og kigge i 
den.
De er glade for at den styrede pædagogiske læreplan beskriver læring 
med et bredt udgangspunkt, så læring og læringsmiljøer nu bliver en 
mere bevidst integreret del af hverdagen sammen med børnene. Det er 
også nemmere at italesætte læringen i at tage tøj på selv overfor 
forældrene. Der er en mening med at det tager tid ude i garderoben, da 
børnene øver sig på forskellige færdigheder.

Sansemotorik og læring Hvordan arbejder I med sansemotorik og læring?
Vi nåede ikke at drøfte dette punkt på tilsynsmødet, men på mit 
tilsynsbesøg ser jeg, at legepladsen løbende er blevet udviklet med 
etablering af flere bakker, forhøjninger, balancebaner, et indianer land, 
fodboldbane, mooncars- og cykelbane, rutchebane, klatrestativ, flere 
sandkasser og jordhøje til gravning mv. 
Jeg ser de voksne som gode bevægelsesrollemodeller for børnene i leg 
og fysiske aktiviteter.
Der er en medarbejder fra huset, der deltager i bevægelsesnetværket 
Uldnok og Piloterne, netværket er lavet for at sparre med det 
pædagogiske personale ude i institutionerne om hvordan de kan 
udvikler på/arbejde med krop, sanser og bevægelse ude institutionerne i 
hverdagen sammen med børnene.
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Institutionens navn
Børnehuset Mælkevejen

Antal 0-2 årige
15

Fordelt på antal stuer/baser
1

Antal 3-6 årige
79 

Fordelt på antal stuer/baser
3

Antal pædagogtimer/ugen
293
P.t er 74 timer overflyttet til TSFO
I perioden 01.04.20 – 30.06.20.

Antal medhjælpertimer/ugen
210

Sygefravær i procent

5,35% 01.01.20 – 04.05.20.

Til tilsynsmødet forventes følgende deltagere:

Navn    Funktion
Lene Andersen                                                         Sprogvejleder
Gitte F. Frederiksen                                                  ICDP-vejleder
Dorthe Karlsen                                                          Afdelingsleder
Doris Bang                                                                     Områdeleder

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

Nej ☐
Afvikles der TUS

Ja ☒
Nej ☐

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

Nej ☐

Rengøring er overtaget af Auning Skole. Vi er 
i en proces om at hjemtage den igen. Lige nu 
kan kvalitetskontrollen yderst svingende i sin 
udførelse.

Institutionen er et røgfrit miljø inde 
og ude hvor børn færdes

Ja ☒
Nej ☐

Er der faste rutiner for rengøring af
legetøj?

Ja ☒
Nej ☐
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virke / pædagogik fremadrettet?

Anbefalingerne fra tilsyn 2018, kunne være relevante emne lige at komme forbi på tilsynsmødet.

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 


