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Oplysninger om strukturelle forhold 

 
Andel af uddannet/ikke-uddannet personale pr. oktober 2022 

 
48/52 

 
Personaletimer pr. oktober 2022 

 
Pædagogtimer: 184 
 
Pæd. assistent/medhjælpertimer: 198,5  

 
Antal indmeldte børn pr. oktober 2022 
 
Vuggestuebørn: 16 

 
Børnehavebørn: 45 

 

Andet:  
 

 

Siden sidst; oplysning om tidligere iværksatte tiltag herunder bl.a. skærpet tilsyn: 

 
På baggrund af det pædagogiske tilsyn i 2021 blev det besluttet at aflægge 

børnehaven Bakkehuset 2 uanmeldte tilsyn med efterfølgende dialog, feedback og 
sparring med dagtilbudslederen. Efter de to uanmeldte tilsyn samt dialog vurderes 
det, at dagtilbuddet arbejder tilfredsstillende med tilsynets anbefalinger – og at 
positive forandringer ses i praksis. 



  
 

 
Tilsyn 2022 - Opsamlende vurdering af kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø: 
 

God indsats: 5 temaer (Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan; Etablering af 

pædagogiske læringsmiljøer; Interaktion mellem voksne og børn; Leg; Børn i udsatte positioner) 
 

Fokuseret indsats: 1 tema (Kommunikation og sprog) 

 
Ny indsats: 0 
 

Den opsamlende vurdering giver anledning til: Ingen bekymring  
(Ingen bekymring / Bekymring / Alvorlig bekymring) 

 
Begrundelse:  

Det er tilsynets vurdering, at der er en god opmærksomhed på, at elementer fra det 
fælles pædagogiske grundlag skal afspejle sig i den pædagogiske praksis; der er et 

godt blik for at give børnene medbestemmelse, og på at etablere pædagogiske 
læringsmiljøer med udgangspunkt i børnenes perspektiver, forudsætninger og 

behov.  
Der er fokus på at give børnene nærvær, omsorg og tryghed.  

I planlægning og gennemførelsen af pædagogiske forløb synes der at være en god 
opmærksomhed på, at aktiviteterne skal bidrage til arbejdet med de pædagogiske 
mål for de seks læreplanstemaer. 
Det er tilsynets vurdering, at børnene mødes med positive forventninger – og at 

organiseringen i mindre grupper understøtter muligheden for, at alle børn kan indgå 
i positive og anerkendende relationer med medarbejderne.  

 
 

 

Tilsynets vurdering er drøftet med dagtilbudslederen d. 01/11-22 
 

Der er givet flg. anvisninger eller udviklingsmål: 
 

På baggrund af tilsynets observationer, ved det uanmeldte tilsyn, anbefales det at 

drøfte, hvordan der kan etableres et stærkt sprogligt miljø – som er kendetegnet 
ved en pædagogisk praksis, hvor alle medarbejdere i højere grad inviterer børnene 

til meningsfulde dialoger, benævner børnenes initiativer og handlinger, spejler 
barnets nonverbale initiativer, gentager børnenes verbale initiativer og sætter ord 

på det, der sker omkring. 
 

 
 
 

 

 


