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Pædagogisk tilsyn i 
Københavns Kommune  

Det pædagogiske tilsyn skal sørge for, at alle institutioner i Københavns Kommune fungerer godt 
og overholder gældende lovgivning. Tilsynet ser på dagligdagen i institutionen og på det 
pædagogiske arbejde med børnene. 

Et tilsyn består af: 

• Løbende tilsyn via de pædagogiske konsulenters samarbejde i dagligdagen med dag- og 
fritidstilbud samt ét årligt tilsynsbesøg, hvor det daglige arbejde med børnene observeres af 
en pædagogisk konsulent.1 

• Et dialogmøde med ledelse og repræsentanter for medarbejdere og forældre. 

• En tilsynsrapport, der samler op på observationer fra tilsynsbesøg, og på dialogen med 
medarbejdere, leder og forældrerepræsentanter. 

 
Den færdige rapport skal afsluttes senest 30 dage efter tilsynsbesøget og offentliggøres på 
institutionens hjemmeside.  

Tidsplan for et pædagogisk tilsyn 
 

 
 
 
 
Tilsynsrapporten præsenteres og drøftes som et fast punkt på det årlige forældremøde. I klyngerne 
orienteres klyngebestyrelserne herudover om enhedernes tilsynsrapporter mindst en gang årligt. 
 
 
 
 
 
 

 
1 I institutioner, der i et tilsynsår har fået ”Vedligehold indsats” i alle pejlemærker, øges kadencen for det ordinære tilsynsbesøg til 
to år. Her gennemføres i stedet et light-tilsyn i form af en vedligeholdelsesdialog, men uden observationer. 

 

Udkast 
til tilsynsrapport 

10 dage 10 dage 10 dage 7 dage 3 dage 

Rapport færdiggøres 
og tilsyn afsluttes  
(senest 30 dage efter 
tilsynsbesøg) 

Rapport offentliggøres 
På institutionens 
hjemmeside 

Aftale om opfølgning Kommentarer 
fra institutionens forældreråd 
eller den selvejende bestyrelse 

Tilsynsbesøg 
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Seks pejlemærker for kvalitet 
Tilsynet tager udgangspunkt i Københavns Kommunes seks pejlemærker for pædagogisk kvalitet og 
sikrer, at alle love og regler for institutioner overholdes:  

1. Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag  

2. Inklusion og fællesskab – børne- og ungefællesskaber til alle  

3. Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog  

4. Forældresamarbejde - forældrepartnerskab  

5. Sammenhæng – også i overgange  

6. Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis Indledning 

Læsevejledning 
I rapporten på de kommende sider kan du læse konklusionerne fra det seneste tilsynsbesøg i 
institutionen. I slutningen af rapporten finder du institutionens kommentarer til tilsynsrapporten. 
Kommentarerne er udarbejdet i institutionens forældreråd, hvis institutionen er en del af en klynge, 
eller i bestyrelsen, hvis institutionen er selvejende.  

Vurderinger i tilsynsrapporten 
Det daglige arbejde i institutionen vurderes i forhold til de seks pejlemærker for pædagogisk 
kvalitet, dag- og fritidstilbud arbejder ud fra i Københavns Kommune.  
For hvert pejlemærke vurderer den pædagogiske konsulent arbejdet i institutionen og placerer 
indsatsen i en af de tre kategorier nedenfor. 
  

Den pædagogiske konsulent 
Alle institutioner i Københavns Kommune har en pædagogisk konsulent tilknyttet. Den 
pædagogiske konsulent rådgiver og vejleder løbende institutionen om blandt andet 
pædagogik, faglig udvikling og forældresamarbejde.  
Det er den pædagogiske konsulent, der gennemfører det årlige tilsynsbesøg og skriver 
tilsynsrapporten.  
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Vedligehold indsats 

Anerkendelse af institutionens 
arbejde 

 Tilpas indsats 

Anbefalinger til justeringer af 
institutionens arbejde 

 Ny indsats 

Anmærkninger til 
institutionens arbejde og krav 
om nye tiltag 

• Institutionen arbejder 
målrettet med 
pejlemærket, så det er 
synligt i børnenes 
dagligdag. 

• Pejlemærket er en del af 
den pædagogiske 
planlægning. 

• Institutionen skal fortsætte 
det gode arbejde og 
løbende udvikle deres 
indsats. 

 • Institutionen arbejder med 
pejlemærket, men det ses 
ikke tydeligt i dagligdagen. 

• Pejlemærket er en del af 
den pædagogiske 
planlægning, men 
omsættes ikke til handling 
alle steder. 

• Konsulenten kommer med 
anbefalinger til, hvordan 
institutionen kan tilpasse 
deres indsats. 

 • Institutionen arbejder ikke 
bevidst med pejlemærket. 

• Dagligdagen lever ikke op 
til god pædagogisk praksis 
på alle områder. 

• Institutionen skal sætte 
gang i nye indsatser, der 
kan ses tydeligt i 
dagligdagen. 

• Konsulenten kommer med 
anbefalinger til nye 
indsatser. 

• Der er faste krav til 
opfølgning og evaluering 

Hvis du vil vide mere 
Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte lederen i institutionen. Er du 
forælder i institutionen, vil der i løbet af året blive afholdt et forældremøde, hvor rapporten 
præsenteres og drøftes.   
 
Du kan læse mere om, hvordan Københavns Kommunes institutioner arbejder med pædagogisk 
kvalitet og se den seneste kvalitetsrapport for hele dagtilbudsområdet på: 
www.kk.dk/kvalitetogtilsyn. 
 

  

http://www.kk.dk/kvalitetogtilsyn
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Tilsynsvurderinger for 
nuværende og sidste tilsynsår 

 Sociale 
relationer 

Inklusion og 
fællesskab  
 

Sprog-
indsatsen 
 

Forældre-
samarbejde  
 

Sammen-
hæng 

Krav om 
refleksion 
og metodisk 
systematik 

2020 Tilpas 
indsats 
 

Vedligehold 
indsats 

Tilpas 
indsats 
 

Vedligehold 
indsats 
 

Vedligehold 
indsats 
 

Vedligehold 
indsats 
 

2019 Tilpas 
indsats 

Vedligehold 
indsats 

Vedligehold 
indsats 

Vedligehold 
indsats 

Vedligehold 
indsats 

Vedligehold 
indsats 

 

Generelle bemærkninger 

Her kan konsulenten ved behov angive informationer om institutionen, der vurderes at være 
relevante i forbindelse med det gennemførte tilsyn.  
 
Der tages i observationerne højde for at KKFO skal organisere pædagogik og aktiviteter ud fra de 
aktuelle Covid-19 retningslinjer. 
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Pejlemærke 1:  
Sociale relationer – positiv 
voksenkontakt hver dag 

”Alle børn har ret til positiv voksenkontakt hver dag – og udsatte børn har et særligt behov for at 
blive set og få omsorg. Alle børn skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med 
respekt og anerkendelse” 

Indsats  
Tilpas indsats 

Begrundelse 
Nedenstående observationer er et udpluk af pointer, der vil være nyttige at arbejde videre med ift. 
KKFO ved Utterslev Skole pædagogiske praksis inden for nærværende pejlemærke. Ligeledes 
indskrives særlige opmærksomheder fra den faglige dialog, der er betydende for vurderingen af 
praksis inden for pejlemærket. Generelt set observeres det, at medarbejderne har rettet deres 
opmærksomhed på børnene. Der er meget få situationer, hvor medarbejdere taler sammen og feks 
koordinerer. Dagligdagen er velorganiseret og aktivitetsmæssigt tydelig for medarbejdere og børn. 
Tonen og dialogen med børnene og med andre er altid meget rolig, det observeres kun to gange at 
der i det store mylder af børn at en medarbejder tysser på børn. Der er variationer i, hvordan 
medarbejderne er imødekommende og lydhøre i deres kontakt med børnene. Det ses at primært 
medhjælpere der vikarierer i andre afdelinger end deres egen, er mindre responderende og 
involverende i børnene. Det observeres i disse sammenhænge at de der vikariere ikke er tydeligt 
involveret i aktiviteter eller leg med børnene.  Kl. 16.00 er der oprydningsstemning, og aktiviteterne 
lukker ned. De sidste børn samles i årgangs hyggegrupper, hvor der er god mulighed for at få god 
kontakt/relation med det enkelte barn, her læses og holdes "te-komsammen", der læses og eller 
medarbejderen drøfter børnenes historier har mere tid at være nysgerrig på børnenes perspektiv 
og børnenes trivsel.  Der er mange børn, medarbejderne er fordelt på aktivitetsrum, med en 
"runner" på hvert klassetrin, sidstnævnte har overblik over hvor børn er og den som hjælper børn ud 
til deres forældre. aktivitetsrums medarbejderne er generelt meget observante på de deltagende 
børn, det observeres at medarbejderne her involvere sig i alle de deltagende børn, deres gøremål 
og historier på en nærværende måde.  Runneren der også skal have kontakt til de børn der ikke er 
aktivitet er på "overarbejde" da der er mange børn og der også er megen støj i fællesrum eller 
basislokaler.  Det vurderes, at KKFOén arbejder med pejlemærket, men det ses ikke tydeligt i alle 
situationer i hverdagen. Pejlemærket er en del af den pædagogiske planlægning, men omsættes 
ikke til handlinger alle steder. 

Anbefaling 
- Det anbefales at inst sikre at også medhjælpere i højere grad er bærere af den pædagogik der er 
aftalt, at de instrueres tydeligere.  - Det anbefales at der arbejdes videre med den actioncard model 
der er på den ene årgang. Således at den enkelte medarbejder/vikar ved hvad der skal ydes hver 
dag i alle hjørner af institutionen.  - Det anbefales at institutionen gennemgår sine rutiner for at se 
på hvorledes børn kan  indgå men også for at sikre et tydeligere medarbejderkendskab til formelle 
opgaver og roller. Der skal frisættes tid til relationsarbejdet!  - Det anbefales at den daglige 
organisering i højre grad kan tilgodese alle børn og ikke kun dem der delager i tematiserede 
aktiviteter.  - Det anbefales at KKFO i den kommende "børnemiljø vurdering" lægger vægt på at få 
børnenes svar på hvordan de oplever "Corona organiseringen"? Om der er aktiviteter til alle? og er 
der legemuligheder nok? Hvad er en god voksen? 
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Pejlemærke 2:  
Inklusion og fællesskab – 
børne- og ungefællesskaber til 
alle 

”Alle børn skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn med særlige behov skal 
inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt 
for børnenes egne kulturfællesskaber er central” 

Indsats  
Vedligehold indsats 

Begrundelse 
Nedenstående observationer er et udpluk af pointer, der vil være nyttige at arbejde videre med ift. 
KKFO ved Utterslev Skole, pædagogiske praksis inden for nærværende pejlemærke. Ligeledes 
indskrives særlige opmærksomheder fra den faglige dialog, der er betydende for vurderingen af 
praksis inden for pejlemærket. Det observeres at der i forbindelse med overgangen fra skole til 
KKFO er tydelige rammer for børnene, men at den lokaleorganisering der er til rådighed skaber en 
del uro og støj i et tidsrum på 10-15 min, personalet kalder det "ulvetimen", hvor børn er meget 
aktive mens de fordeler sig på aktiviteter eller finder deres legegrupper  Der observeres ikke så 
forberedte rum til børns leg. Der er flere basisrum og fællesarealer hvor børn kan lege, men 
rummene er ikke forberedt til legen. Der er få steder hvor der er gjort klar til, at børnene selv kan gå i 
gang - dels i fællesrummet med tegning, spil og læsning.  Det observeres at der meget rodet i de 
basislokaler KKFO overtager fra undervisningen og som skal ibrugtages af KKFO børn til leg.  Det 
blev observeret, at medarbejderne primært understøtter fællesskabet i forskellige spil og planlagte 
aktiviteter.  Der observeres flere situationer hvor børnene understøtter og hjælper hinanden, dette 
sker i værksteder og salen hvor børnene hjælper hinanden og medarbejderne med at forstå de 
opståede konflikter for derefter at hjælpe med at løse disse.  KKFO fortæller at der er stort fokus på 
børnefællesskaber og børneperspektiver, der er pt en fælles indsats sammen med skolen.  Det 
observeres ingen børnekonflikter, der er børn der i forskellige sammenhænge ikke er tilfredse, men 
de er i dialog med voksne eller jævnaldrene om løsning.   KKFO fortæller at den fælles organisering 
af deres indsats for børn i udsatte positioner er i et tæt samarbejde med skolen og ressource 
centeret, samarbejde forældrene også er inddraget i.  Det vurderes, at UFO'en arbejder målrettet 
med pejlemærket, og at det er synligt i børnenes dagligdag. Pejlemærket er ligeledes en del af den 
pædagogiske planlægning. 

Anbefaling 
Det anbefales at: KKFO arbejder med en tydelige tematisering og forbereder flere legezoner, feks 
med brug af de mobile muligheder der er; Dukker, Lego etc det vil være formålstjenesteligt at 
tydeliggøre minimum en legezone med rumopdeling, piktogram etc. i hvert af de basisrum der er 
rådighed til leg. KKFO arbejder videre med at klargøring af rum, at det der samarbejdes med 
lærerne om at lokaler ikke efterlades i rod og uorden. KKFO arbejder med at udvikle medhjælpernes 
forståelse af rutiner-praktiske opgaver-den pædagogiske rolle-feks gennem brug af de foreslåede 
actions cards 
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Pejlemærke 3:  
Sprogindsatsen – muligheder 
gennem sprog 

”Alle børn skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog” 

Indsats  
Tilpas indsats 

Begrundelse 
Nedenstående observationer er et udpluk af pointer, der vil være nyttige at arbejde videre med ift 
KKFO ved Utterslev skole pædagogiske praksis inden for nærværende pejlemærke. Ligeledes 
indskrives særlige opmærksomheder fra den faglige dialog, der er betydende for vurderingen af 
praksis inden for pejlemærket. Der observeres en fin sprogpraksis medarbejdere børn i mellem 
med flere turtagninger i dialogen, det observeres at medarbejderne udfordre børnenes sprog, er 
undersøgende og har en forståelse for at bruge de ti sprogstrategier. I de planlagte aktiviteter er 
medarbejderne optaget af at bruge sproget undersøgende og leger finurligt med børnene 
sprogligt. I eftermiddagens te-komsammen er der en livlig dialog om alskens emner der optager 
børnene, her læses der også historie. Det observeres også at medarbejdere i hektiske aktiviteter feks 
i sportshallen, laver en team-out og får tid til en dialog med børnene om aktuelle konflikter og om 
hvordan de kan løse dem, eller hvor medarbejderne får foldet temaer ud og udfordret børnenes 
holdninger. Det observeres at der er variation i denne sproglige praksis, der observeres 
medarbejdere enten ikke respondere på børnenes henvendelser eller er meget kortfattede i deres 
respons.  Børnenes muligheder for at finde stille hjørne hvor de kan læse er begrænset af de aktuelle 
Covid-19 restriktioner, det er svært for børnene at finde rolige hjørner hvor de kan fordybe sig.  Det 
iagttages at medarbejderne er optagede af at vejleder og rådgiver børnene omkring brug af sociale 
medier og digitale kommunikative muligheder i KKFO's IT værksted.  Det vurderes, at UFO'en 
arbejder målrettet med pejlemærket, og at det er synligt i børnenes dagligdag. Pejlemærket er 
ligeledes en del af den pædagogiske planlægning. 

Anbefaling 
Det anbefales at: KKFO understøtter alle medarbejdere i en anerkendende sproglig praksis, at bruge 
de ti sprog strategier.   KKFO udfordre den nuværende organisering af basislokaler og fællesrum så 
der skabes bedre muligheder for at føre dialog, læs mindre støj, samt muligheder for bedre 
medarbejder dækning.   KKFO arbejder med at genetablere et læsemiljø inden for COVID-19 
sundhedsfaglige anbefalinger.  KKFO arbejder videre med at udvikle arbejdet med IT og læring i 
forbindelse med inddragelsen af børn i udarbejdelsen af UFO avisen. 
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Pejlemærke 4: 
Forældresamarbejde - 
forældrepartnerskab 

”Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns 
udvikling og trivsel. Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses 
som del af et partnerskab” 

Indsats  
Vedligehold indsats 

Begrundelse 
Der er inden for nærværende pejlemærke ikke foretaget særlige observationer. Nedenstående er 
således udtryk for pointer fra den faglige dialog, der er betydende for vurderingen af praksis inden 
for pejlemærket. Forældrerepræsentanten oplyste, at man som forældre oplever en høj grad af 
lydhørhed, og at KKFO er imødekommende og åben over for  forældrene henvendelser og viden, 
det oplevers at der samarbejdes børnenes trivsel. KKFO fortæller at forældrerådet repræsenterer en 
bred forældregruppe, og har kontakt med mange forældre, og de får kun positive tilbagemeldinger 
både i forhold til formelle og uformelle møder. Der er en struktur for, at forældre og børn inddrages 
i både mindre og større indsatser for det enkelte barn og i samarbejde med skolen. Der er f.eks. 
skolehjemsamtaler, og både børn og forældre inviteres til at deltage i udviklingen af aftaler for 
barnets trivsel. Der er aftaler for forældremøder hen over året, samt hvem der deltager i hvilke 
møder. Der er mulighed for sparring omkring dialoger med forældre, som kan være svære, og ved 
behov deltager leder i møderne. Ledelse og personale stiller sig til hver tid til rådighed for samtaler 
med forældrene. KKFO har haft en tradition for at forældre har kunne samles om aktiviteter på 
skolens grund dette er under de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer sat på pause. Vi talte 
om udfordringen med, at der var mange forældre, og hvordan personalet kunne give forældrene 
indsigt i børnenes hverdag i institutionen. Denne dialog viste et konkret eksempel på, hvordan 
institutionen var åben og stiller sig til rådighed afhængigt af forældrenes behov. Det blev hurtigt 
klat i dialogen at KKFO kan lægge flere billeder af aktiviteter på AULA så forældre får større indblik i 
deres børns dagligdag, nu de ikke kan komme ind i KKFO pga de sundhedsfaglige foranstaltninger.  
Forældrerepræsentanten beskriver at den aktuelle modtage og afleverings procedure, KKFO har 
indrettet et "INFOtek" som fysisk portal hvor forældre kan aflevere og afhente deres børn, fungerer 
fint. Og at der på trods af den manglende adgang til KKFO er god positiv dialog med forældre.   Der 
skrives løbende INFO til alle forældre feks avis hver fjortende dag.  Når klassegrupperne er på tur i 
nærområdet anbefales det forældrene henter deres børn på den legeplads der besøges, således 
forældrene kan få en uformel dialog med personalet der altid stiller sig til rådighed.  Det vurderes, at 
KKFO arbejder målrettet med pejlemærket, og at det er synligt i børnenes dagligdag. Pejlemærket 
er ligeledes en del af den pædagogiske planlægning. 

Anbefaling 
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Pejlemærke 5:  
Sammenhæng - også i 
overgange 

”Alle børn skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et tilbud til et andet, skal barnet 
og deres forældre opleve, at der samarbejdes om at skabe en tryg og god overgang” 

Indsats  
Vedligehold indsats 

Begrundelse 
Der er inden for nærværende pejlemærke ikke foretaget særlige observationer. Nedenstående er 
således udtryk for pointer fra den faglige dialog, der er betydende for vurderingen af praksis inden 
for pejlemærket. KKFO arbejder med forskellige overgange, og det fremgår af nedenstående 
beskrivelser, at der er aftaler og en struktur, som hjælper og understøtter børnene i overgangene i 
løbet af deres tid i institutionen: I overgangen fra skole bliver børnene hver dag først informeret om, 
hvilke aktiviteter, de har mulighed for at deltage i, på sigt håber KKFO at den digitale præsentation i 
Aula, kan blive mere overskuelig for børnene. Efter præsentationen fa dagen aktiviteter spørger 
medarbejderne børnene, om de ved hvad de skal lave, og om de eventuelt har brug for hjælp fra 
andre børn. Hvis der er børn, som har behov for hjælp, tilbyder andre børn at hjælpe dem. Det er 
vigtigt for medarbejderne, at alle børn forlader den sidste time, således at alle børn har plan for at 
de skal i et fællesskab med andre. KKFO har en mentorordning for deres nye børn med fokus på 
matematik og dansk, således at et barn i KKFO fra 2. årgang hjælper et nyt barn. Det styrker børnene 
relationer og hjælper børnene i dagligdagen. dernæst bliver børnene fra 2. årgang mere bevidste 
om hvad de har lært. I Stærkt samarbejde er der aftaler dels for samarbejdet med børnehaver ind i 
KKFO og dels fra KKFO over i klublivet. Der er aftaler for gensidige besøg, og for at skabe 
genkendelighed for børne i den nye KKFO. Dernæst har KKFO skabt mulighed for, at forældrene kan 
understøtte den gode overgang, ved at de opfordres til at mødes på deres legeplads om lørdagen, 
som først var uformel, men nu er det formelt med plakater. Det er noget som alle forældre kan 
understøtte. KKFO har god gavn af mange vidensoverdragelser fra børnehaverne disse bruges feks 
fagligt ifht at kunne modtage børnene godt forberedt dels til klassedeling og dernæst til 
planlægning i tidlig opstart i KKFO. Der er dernæst særlige møder for videndeling om børn med 
særlige behov, for at stærke den faglige indsats for de børn. Det vurderes, at KKFO arbejder 
målrettet med pejlemærket, og at det er synligt i børnenes dagligdag. Pejlemærket er ligeledes en 
del af den pædagogiske planlægning 

Anbefaling 
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Pejlemærke 6:  
Krav om refleksion og 
metodisk systematik i den 
pædagogiske praksis 

”Alle institutioner skal vælge en konkret metode, således at der – på mangfoldige måder - 
arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne skal skabe rum for refleksion over det 
pædagogiske arbejde og kunne indgå i en dialog omkring deres pædagogiske praksis. I valg af 
metode skal der tages afsæt i den enkelte institutions børnegruppe og øvrige lokale forhold” 

Indsats  
Vedligehold indsats 

Begrundelse 
Der er inden for nærværende pejlemærke ikke foretaget særlige observationer. Nedenstående er 
således udtryk for pointer fra den faglige dialog, der er betydende for vurderingen af praksis inden 
for pejlemærket.  KKFO arbejder med flere metoder til planlægningen og refleksion af det 
pædagogiske arbejde: - Der er beskrivelser af KKFOs arbejde med pejlemærkerne, som blev 
præsenteret løbende under den faglige dialog med konkrete eksempler fra pædagogiske arbejde 
med børnene fra medarbejderne. - De planlagte pædagogiske aktiviteter og projekter beskrives i en 
SMTTE model + I til didaktisk planlægning og evaluering af pædagogiske aktiviteter og projekter. 
Grunden til at de har I med i SMTTE modellen er institutionens fokus på det pædagogiske arbejde 
med inklusion og fællesskab. I den faglige dialog blev der fremvist to beskrivelse af projekter, som 
belyste deres arbejde med SMITTE modellen. - Dernæst arbejder institutionen med en metode, der 
hedder "Nysgerrig Per", som er en metode til at arbejde undersøgende med en given hypotese. - 
De arbejder med metoder til klasseledelse i samarbejde med skolen, og som også bruges udvikling 
af arbejdet med fællesskaber, da det skaber en enkelthed og genkendelig for børnene. - KKFO 
arbejde tillige med dokumentation i form af data, f.eks. er der udarbejdet en indsats på baggrund af 
KIDS og på baggrund af data fra børnemiljøvurderingen. - Der arbejdes systematisk med 
aktionslæring og børneinterview der fokuseres begejstring og belastninger for udvikling af 
pædagogikken. - Der er fast praksis for at skolepædagogerne udvikler det pædagogiske miljø  - 
KKFO har opbygget en "skattekiste" med en række metoder og redskaber, som er udviklet i et 
samarbejde mellem medarbejderne for at de kan vidensdele og inspirere hinanden, og således at 
medarbejderne har forskellige redskaber de kan trække på afhængigt af den enkelte medarbejderes 
kompetencer og ud fra den konkrete situation. Der er en struktur og organisering for møder og 
teamsamarbejde både internt i pædagogiske personalegruppe samt i forhold samarbejdet med 
skolen, således at der både er tid til didaktisk planlægning og refleksion af det pædagogiske arbejde. 
Det vurderes, at KKFO arbejder målrettet med pejlemærket, og at det er synligt i børnenes 
dagligdag. Pejlemærket er ligeledes en del af den pædagogiske planlægning. 

Anbefaling 
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Evt. drøftelse af den 
pædagogiske læreplan 

Arbejdet med den pædagogiske læreplan drøftes under de relevante pejlemærker i den faglige 
dialog. Hvis drøftelserne af den pædagogiske læreplan, udover drøftelserne under 
pejlemærkerne, har givet anledning til opmærksomhed, kan det angives her.  
 
Der arbejdes ikke med pædagogiske læreplaner på fritidsområdet. Derfor er dette afsnit kun 
relevant for daginstitutioner.  
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Opfølgning 
Her kan den pædagogiske konsulent notere særlige forhold, aftaler eller lignende, der er indgået 

med institutionen.  
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Institutionens kommentarer 

Institutionens kommentarer til tilsynsrapporten udarbejdes i institutionens forældreråd/den 
selvejende bestyrelse, hvor institutionen er repræsenteret med både et forældre-, et 
medarbejder- og et ledelsesperspektiv. Kommentarerne er således et udtryk for en 
tilbagemelding fra den samlede institution. 
 
Formålet med kommentarerne er at give læserne af tilsynsrapporten indblik i, hvordan 
institutionen vil arbejde med tilsynsrapportens vurderinger og anbefalinger. Konsulenten 
foretager ikke ændringer i rapporten på baggrund af institutionens kommentarer, medmindre 
der er tale om faktuelle fejl. 

Institutionens kommentarer 
 
Hvilke resultater vil institutionen fremadrettet være særligt optaget af at ændre? 
Følgende vil være UFOens nye indsatsområder: 1). At de 10 sprogstrategier anvendes dagligt og af 
alle medarbejdere. Skolepædagogerne skal blive dygtigere til at vidensdele f.eks i arbejdet i de 
pædagogiske team og årgangsteam. DSA-tovholder afholder faglig oplæg på p-møde omkring de 
10 sprogstrategier. KKFO-leder følger på på et TUS-møde. 2). Udarbejdelse af "medarbejder-
actioncard", hvis formål er at have fokus på medhjælperens rolle og ansvar. 3). Overgangen fra 
skole til UFO særligt på de årgange hvor skolepædagogerne afholder tværfagligmøde og hvor de 
perifere medhjælper overtager børnegruppen alene. 4). Overgangen fra skole til UFO - fokus på 
fælles aftaler med lærerne ift. fælles standard for oprydning. 
 
Hvordan vil institutionen imødekomme tilsynets anbefalinger? 
Vi vil udarbejde en procesplan, der går på to ben. Ben 1: udvikling af opgaver der kategorises inden 
for "de lavt hængende frugter" start december/januar. Ben 2: udvikling af opgaver der tager 
længere tid at implementere og kræver fælles fokus, refleksion, nye arbejdsgange og forståelse. Det 
er de 3 KIDS-superbrugere + KKFO-lederen der er tovholder for udviklingsopgaverne og følger 
processen/udviklingen tæt. UFOens 4 beskæftigelsesvogne vil blive taget i brug igen når det er 
sundhedsfagligt muligt. De forskellige læringszoner skal afklares ift. det tværfaglige samarbejde og 
i skoleledelsen og derefter reetableres. 
 
Hvordan vil institutionen sikre at en positiv udvikling fastholdes? 
Punkt på vores personalemøder og i de pædagogiske team. Fokus, opfølgning og evaluering. Vi vil 
anvende KIDS-metoden til indsamling af pædagogisk data ift. at se udviklingen indsatsområderne. 
Det er KIDS-superbrugerne og KKFO-leder der indhenter data, analyserer og fremlægger på et p-
møde eller på et tværfaglig møde. Data bruges til fælles refleksion, læring og udvikling. Punkt på 
forældrerådsmøde. 
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Bilag 1: Institutionens 
selvregistrering 
 

Spørgsmål i selvregistrering Lederens svar 

Er de forsikringsmæssige forhold vedrørende 
dagtilbuddet afklaret? 

 Ja 

Lever dagtilbuddet op til Sundhedsstyrelsens 
vejledning om pludselig opstået 
spædbarnsdød? 
(0-2 års institutioner) 

 Ikke besvaret 

Overholder institutionen cirkulære om 
barneseler? 
(0-2 års institutioner) 

 Ikke besvaret 

Overholder institutionen reglerne for 
befordring af børn? 

 Ja 

Overholder institutionen kravene i 
bekendtgørelsen om legetøjsstandard? 

 Ja 

Overholder institutionen reglerne om røgfri 
miljøer? 

 Ja 

Overholder institutionen Sundhedsstyrelsens 
vejledning om hygiejne i daginstitutioner? 

 Ja 

Overholder institutionen anvisningerne i 
Fødevarestyrelsens vejledning om godkendelse 
af køkkener? 

 Ja 

Overholder maden i institutionen de officielle 
ernæringsanbefalinger fra Fødevarestyrelsens 
vejledning? 
(0-5 års institutioner) 

 Ikke besvaret 

Er der gennemført madvalg i institutionen 
inden for de sidste 2 år? 
(0-5 års institutioner) 

 Ikke besvaret 

Hvis institutionen er nybygget: er der et frit 
gulvareal på 3m2 pr. barn i vuggestuen og 2 
m2 pr. barn i børnehaven? 
(0-5 års institutioner) 

 Ikke besvaret 

Ovenstående spørgsmål er ikke relevant 
(0-5 års institutioner) 

 Ikke besvaret 
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Har institutionen udarbejdet og offentliggjort 
en pædagogisk læreplan med udgangspunkt i 
det pædagogiske grundlag, de seks 
læreplanstemaer og mål for sammenhængen 
mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns 
læring? 
(0-5 års institutioner) 

 Ikke besvaret 

Indsæt link til institutionens pædagogiske 
læreplan 
(0-5 års institutioner) 

 

Har institutionen inden for de seneste to år 
gennemført og offentliggjort en evaluering af 
arbejdet med læreplanen med udgangspunkt i 
de pædagogiske mål? 
(0-5 års institutioner) 

Ikke besvaret 

Indsæt link til seneste evaluering af arbejdet 
med den pædagogiske læreplan 
(0-5 års institutioner) 

 

Har institutionen valgt at arbejde med  
temaerne i den pædagogiske læreplan for 
dagtilbud? 
(6-9 års institutioner) 

Nej 

Har institutionen valgt at arbejde med de seks 
kompetenceområder, der gælder for 
børnehaveklassen i perioden fra børnenes start i 
KKFO'en eller fritidsinstitutionen frem til 
skolestart? 
(6-9 års institutioner) 

Ja 

Har institutionen udarbejdet en 
børnemiljøvurdering inden for de sidste 2 år? 
(6-9 års institutioner) 

 Ja 

Arbejder I indenfor de mål og rammer der er 
beskrevet i "Målsætninger for fritidshjem og 
KKFO'er"? 
(6-9 års institutioner) 

 Ja 

Lever i op til kravene i ’Målsætninger for 
klubber’? 
(10-18 års institutioner) 

 Ikke besvaret 

På hvilke datoer afholder institutionen de op til 
7 mulige lukkedage? 
(0-9 års institutioner) 

 1/5, 22/5, 5/6, 24/12, 28/12, 29.12, 30.12, 31/12 
2020 

Er institutionens lukkedage planlagt i 
overensstemmelse med Københavns 
Kommunes retningslinjer for lukkedage? 
(0-9 års institutioner) 

 Ja 
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Hvor mange pædagogiske dage (dage hvor 
hele personalegruppen er samlet i 
udviklingsøjemed) har I afholdt i det forløbne 
år? 

0 

Er der gennemført APV i institutionen inden for 
de sidste 2 år? 

 Ja 

Er der særlige sundhedsmæssige 
problemstillinger i jeres institution? 

 Nej 

Overholdes reglerne for medicinhåndtering?  Ja 

Overholder institutionen lovgivningen for 
journalisering, arkivering og brug af 
netværksdrev? 

 Ja 

Har I sikret, at der er lavet 
arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for jeres 
faremærkede produkter? 

Ja 

Har institutionen en beredskabsplan? Ja 

Gennemføres der to årlige brandøvelser i 
institutionen? 

Ja 

Følges brandøvelserne op af en skriftlig 
evaluering? 

Ja 

 
 
 
 


