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Indledning 
Gribskov Kommune fører tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter dagtilbudsloven. Det 

indebærer også tilsyn med, at den pædagogiske praksis lever op til dagtilbudslovens 

formålsbestemmelser og til de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastlagt på 

området.  

I Gribskov Kommune er tilsynet med til at understøtte udviklingen af dagtilbud af høj kvalitet. Det 

pædagogiske tilsyn bidrager til en tæt dialog om dagtilbuddets opgaveløsning og skaber indsigt og 

viden til dagtilbuddet, samarbejdspartnere og omverden. Tilsynet er derfor et vigtigt redskab til at 

udvikle den pædagogiske praksis. Tilsynet består bl.a. af observationer af øjebliksbilleder i den 

pædagogiske praksis, hvor uddrag af observationerne dokumenteres i tilsynsrapporten. 

 

Det pædagogiske tilsyn i Gribskov Kommune bygger på åbenhed, tillid og dialog. Det 

indebærer bl.a., at alle anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg dokumenteres skriftligt i 

tilsynsrapporter, som er tilgængelige på Gribskov Kommunes hjemmeside.  

 

I Gribskov Kommune ligger ansvaret for gennemførelsen af tilsynet hos centerchefen på 

dagtilbudsområdet. Tilsynet understøttes i praksis af sekretariatet på dagtilbudsområdet samt 

lederen af dagplejen og dagplejekonsulenterne. 

 

Tilsynsbesøg 
Dagtilbudstype: Integreret dagtilbud 

Dagtilbuddets navn:  Væksthuset 

Boager Børnehus 

Adresse: (alle matrikler) Kongensgavevej 160, 3200 Helsinge 

Boagervej 16, 3200 Helsinge 

Dagtilbudsleder:  Lene Nygaard Otto 

Daglig pædagogiske 
leder(e): 

Kristine Foss Annesen (Væksthuset) 

Medarbejderrepræsentant: Maj-Britt Holmgaard (Væksthuset) 

Rikke Grønbek Svane (Boager Børnehus) 

Vivi Schack Pedersen (Boager Børnehus)  

Evt. repræsentant fra 

forældrebestyrelsen:  

Bestyrelsesmedlem Michelle Schou (Væksthuset) 

Bestyrelsesformand Rasmus Stenbo (Boager Børnehus) 

Tilsynsbesøget gennemført 
dato: 

14. og 15.09 2020 

Tilsynsbesøget gennemført 
som anmeldt/uanmeldt: 

Anmeldt tilsyn 

Tilsynsførende:  Mie Stensgaard Hansen 
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Børnegruppen  
Antal indskrevne børn i 

børnehave: 

Boager Børnehus: 60 børn 

Væksthuset: 35 børn 

Antal indskrevne børn i 
vuggestue:  

Boager Børnehus: 40 børn 

Væksthuset: 20 børn 

Bemærkninger: Ingen bemærkninger 

 

Personaleforhold  
Personalenormering og 
fordeling mellem 

pædagoguddannede og ikke 
uddannede medarbejdere: 

Boager Børnehus: 

Vuggestuen: 

6 pæd. 2 på 37 t. og 4 på 32 t. 

3 medhjælpere (PAU) 2 på 37 t. og 1 på 15 t. 

1 medhjælper på 37 t. 

1 pæd. stud.  på 28 t. 

Børnehaven: 

4 pæd. På 37 t. 

3 medhjælpere, 2 på 37 t. og 1 på 30 t. 

1 medhjælper på 18,5 t. (flexmedarbejder) 

1 leder for Helsinge Børnehuse på 37 t. 

Væksthuset: 

Vuggestuen: 

4 pæd. 2 på 37 t. og 1 på 35 t. 

1 medhjælper (PAU) på 30 t. 

Børnehaven: 

4 pæd. på hhv. 36, 35, 34 og 15 t. (flexmedarbejder) 

2 medhjælpere på hhv. 37 t. og 15 t. (flexmedarbejder) 

1 daglig pædagogisk leder 37 t. 

 

Kompetenceudvikling, 
deltagelse i netværk:  

Boager Børnehus er DGI certificeret. 

Vuggestuens medarbejdere har deltaget i kurset omkring Tidlig Tilknytning. 

Bemærkninger:  Ingen bemærkninger 
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Pædagogisk læringsmiljø og 

inkluderende børnefællesskaber  
 

Relationer og samspil: 

• Samspillet mellem 

børn og voksne  
• Børnenes indbyrdes 

samspil  
• Plads til og accept af 

forskellighed  
• Inklusion og 

antimobbestrategi  

I Helsinge Børnehuse er der fokus på at personalet har en pædagogisk vision 
med det de vil med børnene, dette gør de ved at være bevidste om at alle 
børn skal ses og forstås. Dette gør medarbejderne ved at være nysgerrige på 
børnenes intentioner, spørge ind til børnenes behov og ønsker og så vidt 

muligt tilrettelægge de pædagogiske aktiviteter derefter. 

Der er fokus på hvordan der bliver talt til og om børnene, og der bliver givet 
hjælp, støtte og anvisninger ud fra barnets behov og kompetencer. F.eks. 
styrke barnets kompetencer og italesætte det overfor børnegruppen; ”Jeg kan 
se du er virkelig god til at få gyngen til at gynge så højt, kan du ikke vise A… 

hvordan du gør” eller ”Spørg lige J… om han ikke vil tegne det, han er virkelig 
god til det”. 

Der er positive forventninger til alle børnene og en tro på at alle børn kan 
bidrage positivt ind i fællesskabet. Dette gøres blandt andet ved at sætte ord 

på handlinger og følelser og være opmærksomme på de rammer de voksne 
sætter for børnene.  

Personalet er bevidste om at være gode eksempler og det kan mærkes på 
den måde den måde børnene taler sammen indbyrdes og hjælper hinanden, 

f.eks. en pige, der hjalp to drenge, der var ved at komme op og toppes, hun 
gik imellem dem og spurgte om de ville være med til noget andet end at slå 
på hinanden og det ville de gerne, så de startede en anden leg alle tre. Det 
viser at børnene har set og fået hjælp til konfliktløsning og bruger de 
erfaringer de har gjort sig. 

Overgange er en af de pædagogiske redskaber, der arbejdes med. Det er 
vigtigt for personalet at alle overgange sker på den bedste måde, både 
overgangen fra hjem til vuggestue, vuggestue til børnehave og også de 

mindre overgange børnene oplever i hverdagen, f.eks. overgangen fra en 
aktivitet til en anden. Det er et fokuspunkt, at børnene oplever disse 
overgange som mindst forstyrrende som muligt. Dette kræver tålmodighed, 
forberedelse og en viden omkring hvert enkelt barn.  

Bl.a. har Boager afdelingen en stue med de 2-3 årige, der fysisk ligger i 
børnehaveafdelingen, så børnene har god tid til at vænne sig til 
børnehavelivet og både børn og voksne bliver genkendelige. 

 

Det fysiske og inspirerende 
børnemiljø: 

• Støjniveau, 
indeklima, hygiejne, 

garderobe, legeplads 
mv.  

• Plads til fysisk 
udfoldelse og 
stilleaktiviteter mv. 

• Inspirerende og 
stimulerende 

indretning ude og 
inde 

Helsinge Børnehuse består af to forskellige huse; Væksthuset er et mindre 
dagtilbud og Boager Børnehus er et større dagtilbud, så kvadratmeterne er 
meget forskellige. Fælles for begge huse er, at børnenes behov er tænkt ind 
begge steder. 

Husene er indrettet, så børnene har mulighed for at bruge hele deres 
sanseapparat. Der er plads til både fordybelse og fysisk udfoldelse, både ude 
og inde. Der er et fokus på at der er mulighed og nem tilgang til at bevægelse 
ind i hverdagen, f.eks. motorikbaner, der hænger let tilgængeligt på væggen, 
så det ikke optager gulvplads, men hurtigt kan tages ned og sat i brug. Det er 
et redskab, der bliver brugt ofte, til både store og små, så de får brugt hele 
kroppen og har mulighed for at stifte bekendtskab med forskelligt slags 

underlag; sansemotorik, og udfordringen i at kravle op og ned. 

Det samme gør sig gældende i læringsmiljøet udenfor. Udendørsarealerne 
indbyder til mange forskellige aktiviteter, fangeleg, gemmeleg, gynger, cykler, 
klatretræer, boldbane, sandkasser, huler og bålsted. 

Vuggestuen i Boager Børnehus er indrettet så de tre stuer ligger i forlængelse 
af hinanden, med mulighed for at have åbne døre og skabe større rum. 
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Dørene har vinduer, så personalet har mulighed for at hjælpe hinanden og det 
skaber meget lys og luft. Hver stue har eget badeværelse og det giver 
mulighed for at bruge badeværelset som et ekstra læringsrum i forhold til 

selvhjulpenhed.  

Begge huse giver et indtryk af, at her er der børn, der er med i indretningen, 
der er børnelavede kreationer i vinduer og på væggene, hvilket giver begge 
dagtilbud et hyggeligt og rart udtryk.  

Det er tænkt ind, at kvadratmeterne skal kunne bruges optimalt i forhold til at 
dele børnene op i mindre grupper, det kan ses ved at der er lavet små kroge 
og der er mulighed for at opdele stuerne og de fleste rum er i brug, f.eks. 
yoga, musik, motorik, tegning og konstruktionslege. Det er også en prioritet 
at der er ture ud af huset i mindre grupper, det giver både nogle gode ture 
med plads og mulighed for nærvær og pædagogiske aktiviteter i nærområdet 
og det giver også mere plads og nærvær til de børn, der er hjemme i 

institutionen. 

Begge huse har billeder på væggene, der både er i glade farver og som 
samtidig fungerer støjdæmpende. 

På stuerne er der hængt piktogrammer op, så børnene kan følge med i 
dagens aktiviteter, det giver ro at dagen har en struktur og en fast ramme. 

 

 

 

Leg og læring – aktiviteter i 
den pædagogiske hverdag  

• Legefællesskaber  
• Spontan og 

selvorganiseret leg 
• Rammesatte og 

pædagogiske 

legeaktiviteter  
• Læringsaktiviteter  
• Alsidigt, trygt og 

inddragende 
læringsmiljø 

 Selvhjulpenhed er et fokuspunkt i begge huse og det er noget der bliver 
prioriteret og brugt tid på. Børnene opfordres til at forsøge og får hjælp og 
anvisninger fra de voksne, der dog gerne tager sig den tid det tager for 

børnene at komme i mål og opleve den succes, der følger med. F.eks. kan en 
tur ud af huset ende med at blive meget kort, da det at få tøj på er en del af 
den pædagogiske aktivitet.  

Børnene er delt mere op nu p.gr.a. corona, dog har det også tidligere været et 

pædagogisk redskab, da det giver personalet en mulighed for at lave nogle 
mere målrettede pædagogiske aktiviteter, når det er mindre børnegrupper, 
f.eks. fælleslege, hvor der trænes turtagning uden at ventetiden bliver 
uudholdelig. Eller sørøverleg, hvor alle har mulighed for at blive malet i 
ansigtet, grave guld, lave skattekort og de voksne har mulighed for at nå 
rundt om alle børnene. 

I vuggestuen giver det mulighed for personalet at have 2-3 børn med til 
motorik og træne de specifikke ting, der kan være en udfordring, f.eks. at gå 
på bare tæer på ujævnt terræn. 

Børnene er gode til selv at finde på lege og de voksne er bevidste om at 
placere sig strategisk, så de ikke forstyrrer eller afbryder legen, men er i 
nærheden hvis noget bliver svært eller der skal skydes en ny ide ind i legen, 
så den kan fortsætte.  

Personalet er opmærksomme på at alle børnene er deltagende i aktiviteterne 

på den ene eller den anden måde, uden at det bliver tydeligt, f.eks. en 
voksen, der beder et barn om hjælp med at hente nogle materialer til legen, 
fremfor at bede ham om at sidde stille. På denne måde bliver han inddraget 
og bliver i aktiviteten.  

Personalet er opmærksomme på at sige det de gerne vil have børnene gør, 
fremfor det de ikke vil have. Det gør deltagelse nemmere for børnene. 
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Den pædagogiske læreplan  
Hvornår har dagtilbuddet 

sidst udarbejdet en 
pædagogisk læreplan 

(måned, år): 

Juni 2020 

Etablering af 
evalueringskultur i 

dagtilbuddet:  

Der bliver evalueret systematisk på personalemøder og stuemøder. Det er 
vigtigt for både ledelse og personale at dokumentet er et levende dokument, 

som alle føler ejerskab for, derfor arbejdes der kontinuerligt med den 
pædagogiske læreplan. 

Derudover bliver der reflekteret over hverdagen, når der er tid til det i 
hverdagen. 

Det pædagogiske 
læringsmiljø på tværs af de 
seks læreplanstemaer:  

I Helsinge Børnehuse arbejdes der, ud fra at aktiviteten findes først og 
derefter hæftes læreplanstemaerne på. Det gør at det bliver tydeligt om man 
når omkring alle temaerne eller om der er nogle der ikke så ofte er i spil. 

Bemærkninger: Der arbejdes med reflekterende teams på personalemøderne, for at holde 
fokus på udvikling og inddragelse af hele personalegruppen. 

 

Sprogvurderinger og sprogstimulering  
Sprogvurdering af 3-årige 

børn med sproglige 
udfordringer:  

Der sprogvurderes og der er sprogansvarlige i alle afdelinger. 

Tilrettelæggelse af 
sprogstimulering i 

dagtilbuddet: 

Helsinge Børnehuse har en stor andel af tosprogede børn og har derfor et 
godt og tæt samarbejde med kommunens tosprogspædagog. Disse forløb 

som tosprogspædagogen gennemfører i institutionerne, er der fokus på at 
inddrage personalet, så børnene oplever en sammenhæng i sprogarbejdet. 

Der er ugentlige sproggrupper i begge huse, hvor der arbejdes målrettet med 
sprog igennem lege og spil.  

Personalet er opmærksomme på at bruge sproget meget og sætte ord på 
deres og børnenes handlinger og følelser; ”Jeg kan se at det blev du ked af, 
har du brug for trøst?” eller ”Øv, det er svært, jeg vil gerne hjælpe” og være 
bevidste om at mimik og fagter matcher med det der bliver sagt.  

 

Bemærkninger:  Der er øget fokus på at få de tosprogede børn inkluderet i det store 

børnefællesskab, det kan være en udfordring da børnene er tilbøjelige til at 
lege med de børn, de deler sprog med. 

 

Børn i udsatte positioner  
Det pædagogiske 
læringsmiljø og børn i 
udsatte positioner. 

 Det pædagogiske læringsmiljø i Helsinge Børnehuse arbejder ud fra at alle 
børn er lige vigtige og at det er personalets opgave at skabe de rammer og 
den struktur, der gør at alle børn føler sig som en del af fællesskabet. 

Der er fokus på at have et tæt og godt samarbejde med de familier, der har 
brug for lidt ekstra. Men også at have positive forventninger til familierne og 
stille krav, de kan leve op til. Personalet er bevidste om at møde familierne 
hvor de er og være nysgerrige, åbne og have respekt for det familierne 
kommer med. 

Den forebyggende 
konsultative indsats (FKI), 

Samarbejdet med FKI fungerer godt og personalet oplever, at de får den 
hjælp de har brug for og ved hvor de skal henvende sig, når de har brug for 
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den fremskudte 
Socialfaglige Indsats (FSI 
og Gribskovmodellen: 

hjælp. 

Bemærkninger:  Ingen bemærkninger 

 

Samarbejde med forældre  
Forældresamarbejde: 

• Forældremøder 
• AULA/intra  
• forældrebestyrelsen 

Der er et godt forældresamarbejde i Helsinge Børnehuse. Forældrene oplever 
et godt børnemiljø og oplever glade børn og en tydelighed fra personale, der 
giver tryghed. 

Forældrebestyrelsen er ikke den mest aktive, men når der er sociale 
arrangementer og forældremøder, er der stor opbakning. 

Forældrene oplever, at de får den nødvendige information fra personalet. 

Børneintra fungerer og personalet er gode til at bruge det. 

Bemærkninger: Forældrene har et ønske om at personalet inddrager forældrene mere i de 
pædagogiske overvejelser, da det kan give en større forståelse for alt det 
gode arbejde der bliver gjort, f.eks. at fortælle forældrene, hvor vigtigt det er 
for børnene at kunne selv. 

 

 

Samarbejde med skoler og 

lokalsamfund  
Samarbejde med skoler: 

• brobygningsmøder 
• overleveringspapirer  

Helsinge Børnehuse leverer primært børn til Nordstjerneskolen og har et 
godt velfungerende samarbejde.  

Dette samarbejde består bl.a. af kvartalsvise besøgsdage, 
forventningsmøder og mulighed for ekstra brobygning, hvis det er 
nødvendigt. 

Det er vigtigt for Helsinge Børnehuse at give børnene en god og tryg 
overlevering, hver indkøring er vigtig. Dette sikres bl.a. ved at bruge 
overleveringspapirerne fra Hjernen og Hjertet. 

Der er en oplevelse af at den rullende skolestart fungerer godt og tilgodeser 

børnenes individuelle behov. 

Når der er børn, der skal på andre skoler i området, laves der også 
brobygning med dem. 

Inddragelse af lokalsamfund: 
(biblioteker, museer, 
erhvervsliv, idrætstilbud, 
ungdomsskolen/HUC mv.) 

Børnehaven går Lucia på Hillerød Sygehus og på det lokale plejehjem. 

Der er også besøg i kirken til jul og det er en mulighed at besøge præstens 
”have”. 

Det lokale bibliotek bruges og børnehavebørnene er på skift i svømmehallen 
en gang om ugen. 

Helsinge Børnehus deltager i ”Bag for en sag” og hjælper med at indsamle 
ting og sager til både udsatte familier og til Mødrehjælpen. 

Væksthuset skal deltage i et projekt omkring særligt intelligente børn og 
deltager ydermere også i Fællesskabsstafetten, der går igennem hele 
kommunen. 
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Bemærkninger:  Helsinge Børnehus holder sig opdateret om lokale tiltag og deltager gerne. 

 

 

Tilsynsbesøgets vurderinger 
Anbefalinger på baggrund af 
tilsynsbesøget: 

Tilsynsbesøget vurderer, at Helsinge Børnehuse er et velfungerende 
dagtilbud. 

Begge huse har en faglighed og en pædagogisk tilgang til børnene, der lever 
op til Gribskov Kommunes forventninger. 

Det anbefales at der under måltidet er øget opmærksomhed på at skabe ro 
omkring måltidet, da det er et tidspunkt hvor der er rigtig god mulighed for 
at øve sprog, turtagning og sociale kompetencer. F.eks. at forberedelsen til 
måltidet sker inden børnene sætter sig, det skaber mindre uro under 
måltidet. 

Det anbefales, at Helsinge Børnehuse har fokus på, hvordan de kan styrke 
inddragelsen af forældrene i de pædagogiske overvejelser i hverdagen, for 
herved at skabe større sammenhæng mellem læringsmiljøet i 
daginstitutionen og hjemme.   

Henstillinger på baggrund af 
tilsynsbesøget: 

Konkrete aftaler/handlinger: 

Ingen henstillinger 

Opfølgning på tilsynsbesøget:   Almindelig kadence 

 

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet: (dato og navn) 

 17.09.2020  

Mie Stensgaard Hansen 

 

 

 

 

 

 


