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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 Vedligehol

d indsats 

 

Vedligehol

d indsats 

Tilpas 

indsats 

 

Tilpas 

indsats 

 

Vedligehol

d indsats 

 

Tilpas 

indsats 

 

2019 Tilpas 

indsats 

Tilpas 

indsats 

Tilpas 

indsats 

Tilpas 

indsats 

Tilpas 

indsats 

Tilpas 

indsats 

 

Generelle bemærkninger 

Her kan konsulenten ved behov angive informationer om institutionen, der vurderes 

at være relevante i forbindelse med det gennemførte tilsyn.  

 

Det pædagogiske tilsyn er gennemført under Covid-19 restriktioner hvilket har en 

begrænsning for hvilke pædagogiske indsatser der kan igangsættes, samtidig med at 

det kan skabe mulighed for nye kreative tilgange og indsatser i de fysiske lege- 

og læringsmiljøer. I KKFO’en (After School Care) har man valgt at dele klasserne 

op om eftermiddagen, så 0.-1. klasse er på 1.etage og 2.-3. klasse er i 

stueetagen. På den måde bliver der arbejdet aldersopdelt og med tydelig 

smitteopsporing. 
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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 
Det vurderes på baggrund af observationer og faglig dialog, at der er etableret 

en stabil indsats omkring sociale relationer i KKFO’en på Europaskolen. Denne 

indsats sætter tydelige spor i den observerede praksis på begge etager. Dette 

kommer f.eks. til udtryk ved at det næsten altid observeres: - En rar stemning 

mellem børn og voksne, samt børnene imellem.  - At børnene har mulighed for at 

indgå i tæt relation til det pædagogiske personale og alle børn bliver mødt med 

en anerkendende og anvisende tilgang. - At det pædagogiske personale er engageret 

i kontakten med børnene og udviser nysgerrighed overfor børnenes fortællinger, 

idéer og holdninger. - At det ofte ses, at det pædagogiske personale henvender 

sig til børn der sidder eller går rundt alene for at sikre sig, at barnet er i 

trivsel.  Det fremgår af den faglige dialog, at KKFO’en siden sidste år, har 

arbejdet med kaptajn rollen og derigennem sikret sig at alle børn bliver mødt med 

navn af en nærværende voksen. Kaptajnen har fx fået en fast og central plads, så 

alle børn får talt med en voksen i overgangen mellem skole og KKFO samt mellem 

aktiviteter. Deltagerne fortæller videre at de lige nu arbejder på at etablere en 

fast ressourcevoksen, der kan understøtte børnenes trivsel og sociale relationer 

til både kammerater og voksne hver dag. 

Anbefaling 
På baggrund af observationerne og den faglige dialog, anbefales følgende:  - At I 

arbejder videre med muligheden for at skabe en opsøgende ressource-voksen i KKFO-

tid, der kan understøtte og styrke børnenes sociale relationer ind i aktiviteter 

og lege. 
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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 
Det vurderes på baggrund af observationer og faglig dialog, at det pædagogiske 

personale har gjort en indsats i arbejdet med at alle børn skal opleve at være en 

del af et socialt fællesskab. Det vurderes også at børn der har behov for særlig 

støtte i hverdagen, lykkedes med at blive inkluderet og dermed er en del af et 

stærkt børnefællesskab.   Det kommer f.eks. til udtryk ved at det næsten altid 

observeres: - At der er etableret velfunderede aktiviteter, der sikrer alle børns 

deltagelse i et fællesskab, understøttet af nærværende voksne. - Gode 

inkluderende børnefællesskaber, hvor børnene giver plads til at kammerater kan få 

taletid, omsorg og opmærksomhed af en voksen.    - Der er mulighed for at deltage 

i aktiviteter med både high og low arousal. Fx legepladsen, der er sin egen zone 

med to synlige voksne i gule veste. En ’gårdvagt’ til opsamlende opgaver og en 

deltagende/legende voksen.  - En god, tillidsfuld og glad kontakt børn imellem 

samt mellem børn og voksne. Der observeres ingen konflikter mellem børn eller 

mellem børn/voksne.    Det fremgår af den faglige dialog at KKFO’en som noget 

relativt nyt, tilbyder børnene et stillerum, hvor man kun må hviske eller tale 

meget lavt, som aktivitet i KKFO-tid. Det er et attraktivt rum med en god 

fordeling af drenge og piger. Her er der mulighed for at trække sig og slappe af 

på en yogamåtte, sidde helt stille og tegne mv.  Det fremgår også af den faglige 

dialog, at personalet ønsker en fælles dialog om at fortsætte opdelingen i teams 

og etager efter Covid-19, dog med visse lempelser der sikrer en videreudvikling 

på aktiviteterne, så KKFO’en kommer tilbage til at tilbyde en mere 

aldersintegreret børnekultur, hvor større børn hjælper mindre.   I den faglige 

dialog fortæller deltagerne at personalet i samskabelse med lærerne, udarbejder 

TOPI på alle børn 2 gange om året.  Både lærere og pædagoger udarbejder hver 

deres TOPI og sammenligner resultaterne efterfølgende. Dette giver et godt afsæt 

for dialog om børnenes læring, trivsel og udvikling samt de videre tiltag, i 

arbejdet med børnenes zone for nærmeste udvikling. 

Anbefaling 
På baggrund af observationerne og den faglige dialog, anbefales følgende:  - I 

fortsætter med at holde fokus på jeres ressource syn på børnenes individuelle 

kompetencer og fællesskabernes sociale afsæt for udvikling af børnenes trivsel, 

læring og mod, evt. gennem positive forventninger. 
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Pejlemærke 3:  

Sprogindsatsen – 

muligheder gennem sprog 

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

Indsats  
Tilpas indsats 

Begrundelse 
Det vurderes på baggrund af observationer og faglig dialog, at der er etableret 

en fagligt funderet indsats omkring sprogindsatsen i KKFO’en på Europaskolen. 

Sprogindsatsen sætter spor i den observerede praksis, men er ikke tydeligt omsat 

i hele KKFO’en.  Det høres næsten hele tiden at de voksne kan navigere på minimum 

to sprog, så der er rig mulighed for at være i dialog med alle børn.  Der høres 

næsten hele tiden at der foregår kvalificerede samtaler mellem voksne og børn. De 

voksne er gode til at understøtte børnene i dialoger og byder ind med 

gentagelser, forklaringer og betydninger, på både dansk og engelsk. Det 

observeres også at de voksne i flere tilfælde bruger kropssproget til at 

kommunikerer med børnene – særligt i forhold til de franske børn.  Det høres også 

at de voksne er opmærksomme på at børnene taler uden bandeord og i det hele taget 

er observeres der et pædagogisk fokus på ’ordentlighed’ med sproget i forhold til 

kammerater. Det observeres at KKFO’en arbejder med Københavns kommunes 

læsepolitik. Det ses generelt et tydeligt læringsmiljø med fokus på 

billeddokumentation af aktiviteter og projekter, i form af 

sportavler/læringstavler i hele KKFO’en. Det bliver herved muligt for det enkelte 

barn at følge eget spor og genbesøge egen læring. I dialogen frem går det at 

børnene er tålmodige i at lære fra sig og oversætte for kammerater og voksne, 

hvis der skulle være et behov. Der er også en viden i deltagergruppen, om at der 

er børn der putter sig lidt i dialogerne, grundet sproglige udfordringer, så der 

er særligt fokus på at fastholde dialogen med denne gruppe af børn i dagligdagen.  

Der er opmærksomhed på at tale til børnene på deres foretrukne sprog, hvilket 

kræver løbende kompetenceudvikling af de voksne.  Af dialogen fremgår det 

desuden, at de voksne oplever at der er sproglige nuancer der går tabt i 

oversættelsen, særligt i forhold til det nyeste franske spor. Der bliver dagligt 

arbejdet med kropssprog, gestik og mimik, da ikke alle voksne er lige stærke i 

fransk. KKFO’en, skal have et forløb med Maria Neumann/UCC – om sprogets 

betydning. 

Anbefaling 
På baggrund af observationerne og den faglige dialog, anbefales følgende:  - At I 

tænker I at visualisere jeres sprogarbejde i 3 spor, med særligt blik for det 

franske, Fx med fransk skrift ”coursiv” - At I på et personalemøde drøfter og 

aftaler hvordan I hos jer, kan arbejde med den nonverbale kommunikation, da det 

er en stor del af at være mange sprog sammen. Brug evt. supporten til sparring 

ind i emnet. - At I får fælles viden om, hvordan I bevidst kan understøtte børn, 

der ikke er så insisterende i deres kommunikation med voksne. 
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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  
Tilpas indsats 

Begrundelse 
I KKFO’en er det en grundholdning, at forældrene er eksperter på deres børn og at 

det er pædagogernes opgave at understøtte og guide forældre ind i den viden.  Der 

arbejdes fortsat på at dele viden om KKFO’en ud til alle forældre, da det ikke er 

alle kulturer der er bekendte med KKFO.   Der er fortsat en oplevelse af at 

forældrene prioriterer skolen højere end KKFO’en, når det kommer til at deltage i 

møder, arrangementer mv.  Det er etableret et stærkt samarbejde mellem skolen og 

KKFO. Pædagogerne deltager i skolesamtaler og det er primært gennem 

skolepædagogen forældresamarbejde ligger, da det er meningsfuldt at tale direkte 

med den voksne, der har mest viden om barnet og klassen.  Forældresamarbejdet via 

klassepædagogen, erstatter delvist samarbejdet mellem skole/KKFO. 

Anbefaling 
På baggrund af observationerne og den faglige dialog, anbefales følgende: - At I 

rykker KKFO hjemmesiden frem på forsiden, så det er let tilgængeligt for forældre 

at hente viden om jeres KKFO/ASC (After School Care) - At I arbejdere videre med 

at visualisere jeres dagligdag, projekter, årsplan mm. for forældre gennem 

videoer på hjemmesiden. Det er let tilgængeligt for alle forældre og det taler et 

universelt sprog. 
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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 har i opstarten til skole 2020 været gode erfaringer med 0. klasserne. Fx har 

det givet mere ro i overgangen fra skole, at de starter med at være ½ time på 

legepladsen, mens de øvrige børn får talt med den voksne der har ’kaptajn’ rollen 

og tjekker sig ind på aktiviteter i KKFO’en. På den måde ankommer børnene nu i 

mindre hold, hvilket giver en bedre kontakt til de voksne og en bedre start på 

KKFO-tiden. I den faglige dialog drøftede deltagerne muligheden for at fortsætte 

ind krydsninger til KKFO i klasserne. Det blev også drøftet hvordan det kunne 

lade sig gøre at have ’hjemmebaser’ for 0. klasserne i den første periode frem fx 

frem til efterårsferien, for at tilgodese børnenes tryghed i deres færden i nye 

omgivelser.     Europaskolens KKFO er udfordret på at gå i stærkt samarbejde med 

børnehaverne, da de fleste børn kommer direkte fra hjemmet/hjemlandet eller fra 

en international børnehave. Overgangen fra børnehave til KKFO foregår den 1. 

august og foregår ved at der bliver sendt et opstartsprogram hjem til familien. I 

opstartsprogrammet får familien viden om KKFO’en værdier i forhold til venskaber, 

dagligdagen og det pædagogiske arbejde omkring børns fritidsliv.  Samarbejdet i 

forhold til overgangen til klub, har stået stille under Corona, men er i 

udvikling. Der har været en udfordring i at ’sælge’ klubben til børnene fra 

Europaskolen, men samarbejdet med klubberne er i fokus og der arbejdes på at 

finde en løsning snarest. 

Anbefaling 
På baggrund af observationerne og den faglige dialog, anbefales følgende: - At I 

drøfter og aftaler, hvordan I kan intensivere og justere den pædagogiske praksis 

omkring overgangen fra 0. klasse til KKFO, så alle børn føler sig trygge i deres 

nye omgivelser. Evt. med fokus på perioden fra sommerferie til efterårsferien.  - 

At I videreudvikler på samarbejdet med klubområdet, så børnene får muligheden for 

at fortsætte det gode fritidsliv hos dem fremfor at blive hængende på skolen. 
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Pejlemærke 6:  

Krav om refleksion og 

metodisk systematik i den 

pædagogiske praksis 

”Alle institutioner skal vælge en konkret metode, så der – på mangfoldige måder - 

arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne skal skabe rum for 

refleksion over det pædagogiske arbejde og kunne indgå i en dialog om deres 

pædagogiske praksis. I valg af metode skal der tages afsæt i den enkelte 

institutions børnegruppe og øvrige lokale forhold” 

Indsats  
Tilpas indsats 

Begrundelse 
Der er udarbejdet en BMV (BørneMiljøVurdering) der viser at børnene føler at de 

kender og kan få hjælp af de voksne i KKFO-tid. BørneMiljøVurderingen bruges 

aktivt til planlægning og udvikling af fokusområder sammen med børnene.  

Deltagerne fortæller at TOPI nu bliver udarbejdet på alle børn og at det både er 

lærer og pædagog der udarbejder en TOPI, hvorefter de sammenligner placeringer. 

På den måde kommer lærer/pædagog teamene ind i et refleksivt rum, omkring børnene 

hvor de kan udarbejde og iværksætte handleplaner, og det bliver dermed mere 

overskueligt at lave differentieret indsatser.  Deltageren fortæller videre at de 

som en fast rutine, arbejder med SMTTE modellen for planlægning og evaluering, 

men at der pt også arbejdes på at etablere nye styringsværktøjer som 4D modellen 

og læringstrekanten af Knud Illeris, der kan supplere den nuværende SMTTE- model 

som pædagogisk metode. Der er stort fokus på kompetenceudvikling af personale, 

både enkeltvis og i arbejdsfællesskaberne fx bliver der i forbindelse med det 

franske spor, sendt personale afsted på franskkursus, dette for at kunne indgå i 

dialog med børnene på deres foretrukne sprog. Der er også planlagt et forløb med 

Maria Neumann omkring ’Sprogets betydning’ for at styrke alle i arbejdet med 

oversættelser i hverdagen. 

Anbefaling 
På baggrund af observationerne og den faglige dialog, anbefales følgende: - Det 

anbefales at I på et p-møde drøfter hvordan et nyt styringsredskab kan og skal 

supplere jeres pædagogiske praksis for refleksion, planlægning og evaluering. - 

At I øger jeres fokus og udvikler på lære/pædagog teamene fx til videndeling og 

sidemandsoplæring af kollega og andre teams, så I sikrer en fælles viden om børn, 

der er i udsatte positioner. På den måde kan I intensivere jeres indsatser 

omkring de børn, der har et faktisk behov. 
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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.  

 

 

 

  



  13 

European School After School Care - 2020 

Opfølgning 
Her kan den pædagogiske konsulent notere særlige forhold, aftaler eller lignende, 

der er indgået med institutionen.  

Den faglige tilsynsdialog er gennemført uden en forældrerådsrepræsentant. 

Skolelederen, KKFO leder og det pædagogiske personale var stærkt repræsenteret. 
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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? 

 

 

Hvordan vil institutionen imødekomme tilsynets anbefalinger? 

 

 

Hvordan vil institutionen sikre at en positiv udvikling fastholdes? 
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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) 

Ja 

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 

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) 

 27,28,29 og 30 december 2020 og 30 april 

og 14 maj 2021  

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? 

1 

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 

 

 

 

 


