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Faktuelt og lovmæssigt tilsyn 

Det lovpligtige tilsyn udføres i Hillerød Kommune på følgende måde: 

Institutionens leder udfylder kortfattet dette registreringsskema årligt. Det udfyldte skema sendes til Dagtilbud Børn 

hvorefter det forelægges dagtilbudsrådet og lægges på institutionens hjemmeside (Skema A). 

Hvert andet år vil institutionen desuden modtage et uanmeldt tilsyn. Efter det uanmeldte tilsyn vil den tilsynsførende 

konsulent indkalde til et tilsynsmøde, hvor indholdet af det uanmeldte tilsyn drøftes. Såfremt det vurderes at der er behov 

for yderligere opfølgning eller hyppigere tilsyn aftales dette med den enkelte institution. Som opfølgning på det uanmeldte 

tilsyn udarbejdes en tilsynsrapport, som ligeledes forelægges dagtilbudsrådet / bestyrelsen og lægges på institutionens 

hjemmesiden.  

 

Lovmæssig og faktuel vurdering (Skema A – udfyldes af leder) 

 

Navn på dagtilbud: Gadevang Asyl   Udfyldt af: Gitte Nielsen. Asylmoder 
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Indhold 
 

Kryds Bemærkninger 

Legepladsen 
Er der afholdt legepladstilsyn? – hvornår? 
Var der nogen bemærkninger? 
Er der en plan for udbedring i forhold til bemærkningerne? 
Udføres der daglig kontrol af sikkerheden på legepladsen? 
Er giftige svampe/planter fjernet? 
 

  
 Tirsdag d. 22 september 2020. 
 
Vi har ikke modtaget rapporten endnu. Der 
ligger dog faste aftaler med Ejedomme i 
forbindelse med vores byggeri, hvor jord skal 
køres over på arealet under svævebanen, til 

udbedring af faldareal. 
 
Der udføres dagligt kontrol og ser vi giftige 
svampe og planter fjernes de. 
 
 
 

Bygning 
Har der været udført bygningsgennemgang (inde/ude)? 
 

  
 Ikke siden oktober 2018, før det 2011 og 2008 

Arbejdstilsynet 
Har der været besøg af arbejdstilsynet det sidste år? 
Gav dette anledning til anmærkninger? 
 

 Nej 

Førstehjælp 
Har alle fastansatte medarbejdere et gældende 
førstehjælpskursus? 
 

 Nej. Vi skulle have haft opfølgningskursus i 
efteråret 2020. Men har ikke haft det pga 
Corona. Er ved at planlægge at det kommer på 
her i efteråret 2021 

Brand 
Er der udført brandøvelse? – hvornår? 

Er der udført brandtilsyn? – hvornår? 
Er der udformet en opdateret beredskabsplan? 
 

 7 maj 2021  
Januar 2021 

Maj 2021 
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Indhold 
 

Kryds Bemærkninger 

Fødevarekontrol 
Er der udført fødevarekontrol i køkkenet? – hvornår? 
Var der nogen bemærkninger? 
Er der en plan for evt. udbedring af dette? 
 

 25.02.2020 
Vi manglede regnskab for økologimærke og 
mistede det. 

Måltider 
Overholder forplejningen i institutionen de officielle 

ernæringsanbefalinger fra fødevarestyrelsen? 
 
 

 Ja 

Hygiejne 
Hvordan arbejder institutionen med hygiejne? 
 
 

 Vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger i 
denne coronatid. 

Politikker 
Har alle medarbejdere kendskab til  

- Fælles Børn – Fælles ansvar? 
- Personalepolitik? 
- Procedurer i dagtilbud på Hilda? 

 

 Ja 

Børne- og straffeattest 
Er der indhentet børne- og straffeattester på alle medarbejdere?  
 

 Ja 
 

Personaleomsætning 
Hvor mange er tilgået/ophørt det seneste år 
 

 1 er holdt op, en er gået på barsel 
 

Personalestabilitet 

Hvad er sygefraværsprocenten det sidste halve år? 
 

 2,6 
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Indhold 
 

Kryds Bemærkninger 

Personalesammensætning 
Hvordan er andelen af pædagoguddannet/ikke-
pædagoguddannet? 
 

 61/39 
 

 

APV 
Hvornår er der sidst gennemført APV? 
Er der fulgt op på evt. anbefalinger? 

Arbejdes der med stressforebyggelse? 
 

  
I januar/februar 2020 
Vi sidder netop og arbejder med at lave 

dialogmøder/handleplaner mv. Det er forsinket 
pga Corona 

Siden sidste tilsyn 
Hvilke udviklingspotentialer blev identificeret på sidste tilsyn? 
Hvordan er der arbejdet med disse? 
 

 Vi arbejder fortsat på at udvikle vores 
evalueringskultur. Det er dog i høj grad slået i 
stykker af Corona, som efterlader os med 
mange praktiske gøremål i dagens struktur. 
Vores evaluering fra de første to år med DSL 
har sigte på at vi skal arbejde med nogle af de 
elementer der er identificeret under Corona. 
DSL tilbage til den enkelte pædagog og 
udvikling af evaluering på stuen. 
Evalueringen vedhæftes mailen med 
registreringsskemaet. 

 

Gadevang Asyl 16.09.21 

Tilsynet er udført af Ebbe Søgård. Konsulent Hillerød kommune 

Ved tilsynet sås der aktive børn alle steder. Ideen med at arbejde med små børnegrupper var udbredt og havde gode kår her. De voksne var tæt på 

børnene og indgik i gode udviklende samspil. Det er et hus med mennesker, der er engagerede og i stand til at fordybe sig med den børnegruppe de 

er i gang med. Det er et sted for børn og voksne i området. Gadevang er en tydelig del af lokalsamfundet og lokalsamfundet indgår i deres aktiviteter. 

At arbejde med lokalsamfundet er jo også en vigtig del af den styrkede pædagogiske læreplan.  En pædagog er ”gået fra” og arbejder med at skrive 

videre på den styrkede pædagogiske læreplan – ”det er det bedste sted jeg har arbejdet fortæller hun helt uopfordret”. God pædagogik handler også 

om at planlægge og evaluere – der arbejdes med skemaer de selv har lavet og det giver medejerskab til læreplanen og aktiviteter i hverdagen.   
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Legepladsen simrer af små børnegrupper i leg – alle steder er der en voksen er inden for rækkevidde og støtter dem i deres leg. De der ikke selv finder 

på bliver inddraget – ”skal vi ikke lege sammen” og sætter i gang med hulahopringe. Det lokker flere til. Nu bliver der nye muligheder for at skabe en 

længerevarende fordybelse og få børnene til at lege med børn, de ikke tidligere legede med.    

Nogle børn er ved at lave et brændenældehus med hekse. Det består af grønne blade og noget mere – for et af dem stak så det blødte. Børnene var 

tydeligvis vant til at hjælpe hinanden – også når det blødte en ven henter selv en pose vand, der kan puttes på der hvor det gør ondt. De er 

selvhjulpne og opfindsomme. ”Vi er fem år og leger her – det er det bedste sted i børnehavene”. Der fortælles og sættes mange ord på – de er i et 

miljø, hvor de er vant til blive hørt – og støttet i selv at kunne. 

Nogle andre børn fortæller, at de er i gang med et eventyr med hekse og huse – de har lige været i skoven og arbejdet med at bygge et hus som i 

eventyret. Temaet der arbejdes med findes i børnenes leg – og i det de fortæller til tilsynet. 

Et sted leges der med nogle andre legehuse – nogle der kan klatres op på. Først er det to drenge, så to piger. En vil vise sin mormor der er kommet for 

at hente, at hun kan klatre op uden på huset. En anden pige siger: ”se mig” og viser hvordan hun kan rutsje ned. De er gode til at klatre og bruge deres 

krop. Et andet sted råbes der: ”Hvem vil ha et smadret æble - det er gratis”. En anden falder i: ”Kom og køb æbler”. Legen udvikler sig. De tager 

stedets muligheder ind i deres lege.  

I vuggestuen arbejdes der også med små børnegrupper. Der er en voksen tæt ved alle børn – der er en rar og god stemning. Der sættes ord på det der 

gøres, så børnene også bliver sprogligt stimulerede.  

Efter at have sovet mødes børnene af en særlig atmosfære. De voksne taler stille og rolig og lader børnene vågne efter deres egen rytme. Senere 

mødes de af voksne der igangsætter lege, bygge og vælte tårn, mad-ting, noget med hjul mv. Alle er med i leg på gulvet – enten i samspil med en 

voksen eller parallelt.   

Den rare imødekommende stemning stiger, da der synges. Her er alle med på den ene eller anden måde. Den falder igen da noget elektronisk legetøj 

giver lyd og da stuerne lægges sammen – og børnene får nu flere voksne at forholde sig til.  

En børnehavebarn er lidt senere lidt lang tid om at ordne sit tøj. Børnene stilles krav om selvhjulpenhed, men med tilbud om hjælp tæt på. ”Det er 

noget være noget med alle de krav … pyh ha man kan blive helt forpustet”. Der er voksne i nærheden, med lyst til at understøtte og stille krav, når det 

behøves – og med et glimt i øjet. Tilsynet så mange eksempler på praksis af en høj kvalitet. 
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Der er fokus på at arbejde videre med at udvikle den gode praksis og skabe nye udviklings- og læringsmuligheder via arbejdet med den styrkede 

pædagogiske læreplan. Herunder hører også evalueringskulturen. Arbejdet med dette sker i et tæt samarbejde med medarbejderne - og med øje for 

forældreindflydelse og ressourcer fra lokalsamfundet.  

Opsamlende konklusion på baggrund af tilsynet (til hjemmesiden):  

Ved det uanmeldte tilsyn sås der aktive børn alle steder - der var i gang i mange lege og voksenstyrede aktiviteter både indenfor og udenfor. 

Desuden var nogle børn på tur i skoven i en lille gruppe. Ideen med at arbejde med små børnegrupper er udbredt og har gode kår her. De voksne 

er tæt på børnene og indgår i gode udviklende samspil. Det er et hus med mennesker, der er meget engagerede og i stand til at fordybe sig med 

den børnegruppe de er i gang med. Børnene indgår i længerevarende fælles opmærksomhed med de voksne, hvilket sammen med de andre 

kvaliteter fremmer børns trivsel, læring og udvikling. Børnene ses og de understøttes tydeligt i lege og aktiviteter med de andre børn. Det er et 

godt sted for børn og forældrene i området. Der ses mange eksempler på pædagogisk praksis af høj kvalitet.  

Der er fokus på at arbejde videre med at udvikle den gode praksis - og at skabe nye udviklings- og læringsmuligheder via det fortsatte arbejde med 

den styrkede pædagogiske læreplan. Der er fokus på at åbne op for at gøre noget mere på tværs – også i en corona-tid hvor mange aktiviteter har 

været på stuerne. Desuden er der fokus på at videreudvikle evalueringskulturen, hvor der er et særligt fokus på at medarbejderne får flere 

muligheder at evaluere på. På denne måde kan evalueringen tilpasses den børnegruppe eller opgave/udfordring de står med.  

 

 


