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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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Generelle bemærkninger 

Her kan konsulenten ved behov angive informationer om institutionen, der vurderes at være 
relevante i forbindelse med det gennemførte tilsyn.  
 
I den faglige dialog og i forbindelse med observationen, vil der ift. vurderingen af det fysiske 
lærings-miljø, være fokus på hvordan fritidscenteret, i denne særlige Covid-19 situation, har tilbudt 
børnene et alsidigt fysisk læringsmiljø inden for de aktuelle sundhedsfaglige rammer.  
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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  
Vedligehold indsats 

Begrundelse 
Nedenstående observationer er et udpluk af pointer, der vil være nyttige at arbejde videre med ift. 
Fritidscenterets 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 opleves en meget positiv imødekommende og rar stemning i alle 
fritidscenterets afdelinger. Det opleves meget konsekvent at børn og unge mødes med smil og en 
venlig imødekommende kommunikation af medarbejderne, det observeres at dette smitter af på 
børn og unges omgang med hinanden. Der er god øjenkontakt mellem børn/unge og 
medarbejderne, der aldrig har for travlt til at hilse på de børn/unge de møder. Der observeres 
generelt glade og trygge børn/unge i alle afdelinger. Det observeres, at børn/unge overvejende har 
positive forventninger til medarbejderne, det observeres at i langt de fleste møder mellem 
medarbejder og børn/ung er medarbejderen undersøgende og interesseret og det observeres 
generelt, at medarbejderne viser at de kan lide at være sammen med de børn/unge de er i kontakt 
med. Det observeres at medarbejderne er meget observante på hvorledes de skal formidle de 
sundhedsfaglige anbefalinger til børn og unge, fx observeres der ikke irettesættelser eller løftede 
pegefingre. I alle afdelingerne skal børn og unge registreres og afspritte /vaske deres hænder inden 
de går ind og der observeres konsekvent medarbejdere der formidler omsorgsfuldt og instruktivt, 
således at børn og unge får reflekteret over hvorfor der er fornuft i hygiejnen.  Der observeres hos 
alle medarbejdere en praksis, hvor der er opmærksomhed på børn og unges behov for at få respons 
på spørgsmål og handlinger, fx når de ikke møder op i fritidscenteret. Institutionen fortæller at dette 
har været særligt aktuelt under genåbningen i foråret hvor både børn/unge og forældre har være 
skeptiske ved at skulle i skole og begynde at bruge fritidscenteret igen. Det har været gavnligt for at 
bevare den gode relation til både børn/unge og forældre. dette har medarbejderne bla sikret ved at 
være opsøgende, der er fastholdt et højt fremmøde i alle afdelinger, hvilket kan bekræftes af den 
pædagogiske konsulents observationer. Det observeres at alle børn og unge får en god introduktion 
til dagens gøremål af medarbejdere og de grafiske oversigter der er i alle afdelinger af 
fritidscenteret. Det observeres konsekvent, at børn og unges opsøgenhed honoreres af 
medarbejdernes interesse for børnene og de unges forehavende og spørgsmål. Selv i situationer, 
hvor unge drenge optræder voldsomt og der er optræk til konflikt, sikrer medarbejderen at have 
fokus på kommunikationen mellem de voksne og unge, samt sikrer at der er fokus på, hvad de 
unges handlinger har af konsekvenser for samværet i klubben, samt for relationen mellem 
drengene og medarbejderen.  Fritidscenteret fortæller at der i forbindelse med genåbningen er sat 
flere initiativer i gang, bla har man erkendt at den gode medarbejdet-barn/ung relation kan 
understøttes digitalt. Det sociale medie Instagram er taget i brug og erfaringerne med at fastholde 
relation til medlemmer og forældre har været overvældende, brugen af dette medie understøtter 
sammen Facebook det fysiske møde med børn/unge og forældre.   Et aktiv i relationsarbejdet med 
børn og unge har bla været store fælles arrangementer i fritidscenteret. De fælles aktiviteter har 
man måtte renoncere på i forbindelse med de sundhedsfaglige anbefalinger. Men medarbejdernes 
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opfindsomhed sammen med børn og unge har udviklet en masse mindre og lokale aktiviteter der 
har styrket medarbejdernes kontakt til børn og unge. Det aktuelle brobygningsarbejde til skolerne, 
hvor der er tilknyttede opsøgende medarbejdere til frikvarter – der er understøttende 
medarbejdere på skolerne. Har bla knyttet tættere kontakt til de børn og unge der har brug for støtte 
og evt en tværfaglig kontakt via SSP eller SOF. Det er observeret at disse børn og unge føler sig 
trykkere ved kontakten i klubben når de har mødt medarbejderne på skolen tidligere.    Det vurderes, 
at Fritidscenteret arbejder målrettet med pejlemærket, og at det er synligt i børn/ og unges 
dagligdag. Pejlemærket er ligeledes en del af den pædagogiske planlægning. 

Anbefaling 
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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. 
Fritidscenterets pædagogiske praksis inden for nærværende pejlemærke. Ligeledes indskrives 
særlige opmærksomheder fra den faglige dialog, der er betydende for vurderingen af praksis inden 
for pejlemærket. I alle afdelinger er der observeret på læringsmiljøet. Der tilbydes nogenlunde de 
samme aktiviteter i alle afdelingerne med et klart større udbud i Ryac og TK der også er fysisk større. 
Generelt er PC cafe-alrum-hobbyværksted-motionsrum (bold eller styrketræning) prioriteret i alle 
afdelinger. Men miljøet bærer også præg af at de sundhedsfaglige forskrifter skal overholdes mht 
afspritning antal børn/unge i rum. Fritidscenteret har siden sidste pædagogiske tilsyn arbejdet med 
anbefalingerne om at styrke en indretning der i højere grad styrker børn og unges gruppedannelse 
og orientering efter aktiviteter. Der observeres nu en meget brugervenlig indretning hvor alle 
aktiviteter kan nås fra et centralt samlingsrum, dette har gavnet børn og unges overblik over 
aktiviteter samt hvem af deres kammerater der deltager. Det observeres at der i hele fritidscenteret 
har været fokus på at øge tydelighed og styrke de relevante tilbud.  Det fortælles under den faglige 
dialog at samarbejde med BY-RUM LAB har udviklet læringsmiljøet i fritidscentret senest har 
miljøet omkring dyreholdet i Ryac fået et boost, det observeres her at børn har et aktivt fællesskab 
omkring kaniners pleje og den nyetablerede kanin agilitybane. t i byrummet omkring fritidscentret. 
Det observeres, at der blandt medarbejderne er stor opmærksomhed på det enkelte barn/unge i 
fritidsklubben og samspillene mellem børnene. Medarbejderne er meget opmærksomme og 
opsøgende ift. alle børn - også de børn/unge, der ikke selv er så opsøgende på at få kontakt med 
andre . Medarbejderne er meget optagede af at sikre deltagelse for alle børn, dette ses bla ved den 
meget tydelige opsøgende tilgang medarbejderne har til alle børn og unge. Det fortælles i den 
faglige dialog, at det tætte skolesamarbejde befordrer et styrket børne/ungefællesskab(er) på tværs 
og for alle. Holberg skole har et tæt samarbejde på mellemtrin og udskoling med TK, der kvalificerer 
inklusionsarbejdet. Dette er understøttet af en fast medarbejder fra fritidscentret er ansat på skolen. 
Der er fast samarbejde med skolernes Ressourcecentre. I dialogen lægges der også vægt hvorledes 
fritidscentermedarbejderes deltagelse i den understøttende undervisning styrker samarbejdet med 
børn og unge, i særdeleshed samarbejdet med skolen om de udsatte børn og unge er styrket og 
kan bruges i ressourcecenter samarbejdet. Fritidscenteret fortæller at det nyetablerede 
frikvartersprojekt mellem de lokale folkeskoler og de opsøgende medarbejdere har skabt lavere 
konfliktniveau og større tryghed blandt børn og unge tilknyttet fritidscenteret. De samme viser det 
opsøgendes indsats i lokalområderne, her skabes tryghed sammen med  Det vurderes, at 
Fritidscenteret arbejder målrettet med pejlemærket, og at det er synligt i børn/ og unges 
dagligdag. Pejlemærket er ligeledes en del af den pædagogiske planlægning 
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Anbefaling 
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Pejlemærke 3:  
Sprogindsatsen – muligheder 
gennem sprog 

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

Indsats  
Vedligehold indsats 

Begrundelse 
Nedenstående observationer er et udpluk af pointer, der vil være nyttige at arbejde videre med ift. 
Fritidscenterets 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 er oplagt i observationerne i fritidscenterets afdelinger, at medarbejderne 
bruger rutiner og praktiske situationer til lange og ofte også meget abstrakte samtaler med de unge 
om holdninger-kodeks-dannelse-hygiejne-fysik etc. Dette ses som en meget konsekvent tilgang i 
de observerede forløb i hele fritidscentret. Feks i forbindelse med den aktuelle sundhedsfaglige 
situation med megen fokus på afspritning og fysisk afstand, observeres flere dialoger hvor 
medarbejdere hjælper børn og unge med at perspektivere det sundhedsfaglige krav når barnet- 
den unge har svært ved at se alvoren. Det observeres at medarbejderne går ind i en god positiv 
dialog på børnenes oplevelser fra hjem-skolen-omverden, ofte observeres der meget dybe 
samtaler, om den aktuelle situation i samfund og omverden, mellem voksen og barn/ung hvor også 
de unges perspektiv udfordres og udvides undervejs i dialogen.  Fritidscenteret har etableret 
relevante interesse- og børne-/ungeråd, hvor børnene og de unge har indflydelse på aktiviteter og 
økonomi. Dette sker også igennem det nye initiativ BY-RUM, hvor børn og unge inddrages og har 
indflydelse igennem hele processen. Der er forskellige løsninger på de enkelte matrikler, fx har man 
i afdelingen Kantorparken netop valgt ambassadører for afdelingen, både piger og drenge 
ambassadører, der skal repræsentere deres klubmatrikel og interesser. Der er også fokus på, at der i 
alle afdelingerne er samarbejde med foreninger og skoler, så børnene og de unge får mulighed for 
at deltage i musiske, kreative og bevægelsesorienterede aktiviteter. Lokale sportsklubber bruger 
lokaler og inddrager de unge. Music life og andre musiske organisationer bruger lokaliteter i 
fritidscenteret til aktiviteter med børn og unge. Fastholdelsen af samarbejdet mellem foreninger og 
fritidscenter efter genåbningen har været udfordret da ikke alle foreninger har kunne fastholde 
kontakt til de børn og unge der har været i deres fold. Det er fast praksis at personalet i 
fritidscenteret er vejvisere og rådgivere i brug af sociale medier og digitale kommunikative 
muligheder, børn og unge inddrages også administrationen af fx fritidscenterets Instagramkonto. 
Det ses også i observationerne, at medarbejderne støtter børn og unge i at tage fælles beslutninger, 
medarbejderne uddelegere opgaver til de unge og hjælper dem med at tage ansvar for egne 
beslutninger.  Det vurderes, at fritidscenteret har gjort en særlig indsats for at styrke arbejdet med 
sprogindsatsen, som har sat tydelige spor i praksis. 

Anbefaling 
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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 
Nedenstående er et udpluk af pointer, fra den faglige dialog ift. Fritidscenterets pædagogiske 
praksis inden for nærværende pejlemærke. Der er ikke foretaget observationer af praksis inden for 
pejlemærket. Fritidscenteret fortæller det har inddraget forældrebestyrelsen i definitionen af, hvilke 
værdier fritidscenteret bygger sit forældresamarbejde- og partnerskab på, og har opstillet konkrete 
mål for forældresamarbejdet. At fritidscenteret under de nuværende Covid-19 vilkår ikke har kunne 
arrangere forældrearrangementer, men har måtte benytte sig af at være meget mere i kontakt med 
forældre over telefonen og på Facebook/email. Især ifht de forældre der har været meget bekymret 
pga Covid-19. Fritidscenteret fortæller at der ifht de nye forældre samt en del af de udenlandske 
forældre der bruger Ryac, har brugt megen tid på dialog for at bestyrke dem i at fritidscenteret er 
vigtig for deres børn og dette trygt kan bruges.   Når der f.eks. udarbejdes trivselsskema efter TOPI-
metode og medlemmerne vurderes gul og rød, kontaktes forældre automatisk. Forældrene 
kontaktes når der sker forandringer positive som negative i deres barn/unges udvikling. Forældre 
kontaktes konsekvent når der er bekymringer for børn og unge trivsel, dette opleves af 
medarbejdere, men også i sidste ende af forældre samt børn/unge som meget positivt. 
Fritidscenteret indgår i forældrepartnerskaber i forhold til individuelle handleplaner. Der er 
forældreråd i alle afdelinger, forældrene inddrages ifht klubbens funktion, samarbejdet mellem 
interessenter som skoler og foreninger. Alle forældre der har ønske om at deltage, inviteres ind i 
forældrerådet. Kommunikationen med forældrene sker på sociale medier og analogt. Forældrenes 
behov for kollektiv information daler med børnenes alder, og de bliver mere og mere 
individorienterede, så bl.a. TK sender mail til alle forældre hver uge. Det vurderes, at fritidscenteret 
arbejder målrettet med pejlemærket, og at det er synligt i børn og unges 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 tilsynsdialogen, der er betydende for vurderingen af praksis inden for 
pejlemærket. Fritidscenteret fortæller at det siden sidste tilsyn har udviklet sit overgangsarbejde. 
Bla er der ifbm overgangen til fritidsklub fra KKFO opstartet 3. kl. projekt der skal styrke 
sammenhænge mellem skole og fritidscenter og dermed styrke overgangen fra KKFO til 
fritidscenter. Fritidscenteret fortæller at der er også er opstartet frikvartersprojekter med de lokale 
folkeskoler. Her er det opsøgende team tilstede ved skolernes frikvarterer, men ude på de offentlige 
områder uden for skolen. Projektets hovedformål er at være konfliktforbyggende og skabe 
brobygning til fritidscenteret. Det fortælles også at den understøttende medarbejder fritidscenteret 
har haft ”udstationeret” på Lundehus skole har haft god kontakt til unge der umiddelbart ikke har 
ville møde frem i klubben, men som har tilkendegivet at mødet med medarbejderen har motiveret 
dem til at møde op i fritidscenteret. Fritidscenteret bidrager med fagligt kendskab til børn og unge i 
det tværfaglige samarbejde med skolen, herunder i forhold til trivsel, og den formelle og uformelle 
læring. Der arbejdes med at holde fritidscenteret åbent for og mod foreningslivet og andre aktørers 
fritidstilbud, samt bryde de bygningsmæssige grænser og lægge aktiviteter uden for 
fritidscenteret. Der skabes gode overgange dertil! Der har efter Corona genåbningen været pres på 
fra foreningernes side til at bruge fritidscenterets faciliteter. Medarbejdernes opsøgenhed ifht 
forældre for at få medlemmer til at møde frem, ifht skole og projektdeltagelse har styrket 
fremmødet i fritidscenteret. Fritidscenteret udarbejder et årshjul med konkrete overgangsaftaler 
vedr. overgang fra fritidsinstitutionen til fritidscenter og fra fritidscenter for de større børn til 
fritidscenter for unge 14-17(25) årige, her mulighed for at de yngste har særlige aftenmøder hvor 
de oplever ungdomsklubbens kultur. - Fritidsinstitutionen samarbejder med skolernes 
ressourcecentre ud fra de konkrete mål og indsatser der er formuleret i samarbejdsaftalerne under 
’Stærkt samarbejde’ - Fritidscenteret indgår i samarbejde med alle relevante aktører, herunder 
skoler, SSP, socialforvaltningen fremskudte medarbejder i fritidscenteret, foreningslivet, 
boligsociale medarbejdere mv.. - Fritidscenteret tilbyder vejledning og rådgivning om muligheder 
for ungdomsuddannelse og job - Fritidscenteret samarbejder med andre fritidscentre og de lokale 
folkeskoler om et mangfoldigt udbud til børn og unge i området. Der er ansat en fast medarbejder 
fra fritidscenteret på Holberg skole, som varetager kontakten mellem børn, skole og fritidscenter. 
Alle indsatser evalueres løbende for effekt og justeringer.  Det vurderes, at fritidscenteret arbejder 
målrettet med pejlemærket, og at det er synligt i børn og unges 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 tilsynsdialogen, der er betydende for vurderingen af praksis inden for 
pejlemærket. Under den faglige dialog fortælles det at der arbejdes meget systematisk didaktisk 
med de udfordringer der opstår undervejs. Fx når det bliver klart for fritidscenterets medarbejdere 
at børn/unge og forældre er skeptiske ved at møde i corona genåbningen tages dette op i 
personalegrupperne hvorefter det besluttes hvorledes man skal styrke forskellige indsatser offensivt 
for at bestyrke forældrene i at det er sikkert at møde i op i fritidscenteret. Ifht kontakten til børn og 
unge under corona nedlukningen beslutter personalet hurtigt at afprøve digitale former for at 
fastholde kontakten.  Dette kommer f.eks. til udtryk ved at fritidscenteret har udarbejdet et tydeligt 
årshjul der understøtter systematik for refleksion og metodisk udvikling af det pædagogiske 
arbejde, dette afspejles bla i den justering af praksis, afledt af de Corona sundhedsfaglige forskrifter, 
som fritidscenteret har foretaget for at sikre kontakt til medlemmer. Det ses i øvrigt i praksis at der 
arbejdes metodisk med mål, planlægning og evaluering af aktiviteter i fritidscenterets afdelinger. Fc 
bruger data til udarbejdelse af klubbydelsplan, observationsskemaer bruges til udviklingsmøde og 
forældresamtaler i arbejdet mellem forældre og personale. Aktivitetsplaner og deres 
pejlemærkefokus indgår i den daglige planlægning og i årshjul for FC’s aktiviteter for medlemmer 
og personale. Det fortælles også at der systematik for samarbejdet med socialforvaltningens 
rådgivning, samarbejdet med de lokale skoler. Der er faste p-møder - p-dage med struktur og 
metode for arbejdet med medlemmer og aktiviteter. Det fortælles at for at sikre at der er fokus på 
kerneopgaven, arbejdes med målsætningerne og pejlemærker for 10-18 år. Dette arbejde 
understøttes af at der tilbydes medarbejderne løbende efterdannelse  Det vurderes, at 
Fritidscenteret arbejder målrettet med pejlemærket, og at det er synligt i børn og unges 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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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? 
Vi har et stort ønske om mageskifte ved Emdrup Søgård/Skrammel, således at vi i stedet for 2 
klubber med 3 ansatte i hver, får 1 med 6 ansatte. Den proces er i gang i hos bestyrelser og 
forældreråd.  Vi er også stærkt involveret i investeringscasen Det gode fritidsliv, ønsker bl.a. andet at 
udvikle på mulighed for mentorordninger via Fritidscenter og reetablering af netværk til 
Uddannelsesambassadører.  Massivt fokus på uddannelse og udvikling af den enkelte medarbejder 
gennem uddannelse og coaching i MUS-samtaler, og andre tiltag  Fortsat fokus på at være et 
kraftcenter i lokalområdet i forhold til samarbejdspartnere og skoler 
 
Hvordan vil institutionen imødekomme tilsynets anbefalinger? 
Alle pejlemærker er i vedligehold, og der er ingen anbefalinger 
 
Hvordan vil institutionen sikre at en positiv udvikling fastholdes? 
Fortsat fokus på udviklingsmuligheder, uddannelse, indretning af dannelsesmiljøer og systematik i 
pædagogisk refleksion. 
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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? 
(0-5 års institutioner) 

Nej 

Overholder institutionen cirkulære om 
barneseler? 
(0-5 års institutioner) 

Nej 

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 
ernærings-anbefalinger fra Fødevarestyrelsens 
vejledning? 
(0-5 års institutioner) 

Nej 

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

Nej 
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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) 

Nej 

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) 

Nej 

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) 

Nej 

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) 

Nej 

På hvilke datoer afholder institutionen de op til 
7 mulige lukkedage? 

 

Er institutionens lukkedage planlagt i 
overensstemmelse med Københavns 
Kommunes retningslinjer for lukkedage? 

Nej 

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 
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Overholdes reglerne for medicinhåndtering? 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 

 
 
 


