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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Bullerby 

Dato/årstal 
9. november 2021 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Anni Glindorf 

Referent (pæd. konsulent) 
Joan Dybdal 

Deltagere 
Mette pædagog, Lone Pædagogisk leder, Anni Områdeleder, Joan Konsulent. 

 
Drøftelse af arbejdet med indsatsområder og anbefalinger i afdelingens handleplan, samt eventuelle 
opmærksomheder fra spørgeskema vedr. opfyldelse af lovgivning, retningslinjer for sikkerhed mv.  
 

Indsatsområde 1 
Overgange fra og til aktiviteter 

og rutiner set ud fra et 

børneperspektiv, hvad sker der 

i ”mellemrummet”. 

 

Der er en tydelig struktur, særligt i vuggestuen. Tydelige faste rutiner 
som er genkendelige for børnene. Rutiner og aktiviteter 
gennemføres i børnenes tempo. Der arbejdes med konkreter i 
overgangene. 
 
Vi drøfter, at der kan være mere fokus på, at lyd/musik og video/film 
understøtter den leg der foregår, og at lyd og video afsluttes når 
børnene mister interessen. 
 
Vi taler om de forskellige overgange, herunder overgangene fra 
gruppe til gruppe i vuggestuen, hvor børnene i gennemsnit er otte 
måneder på hver stue. Der er en tovholder på hver stue. Der holdes 
møde en gang om måneden, hvor der tales om hvilke børn der skal 
”flyttes” til næste gruppe. Der laves plan for overgang til næste 
gruppe. Forældrene inviteres til et møde med udgangspunkt i 
dialogprofil.  
Vi drøfter, at denne organisering stiller store krav til de voksne i 
forhold til at skabe en rød tråd for børnene, og sikre at viden om det 
enkelte barn overleveres. 
 
I forhold til overgangene i løbet af formiddagen, er der tydelighed for 
børnene i vuggestuen, her er der ligeledes fokus på at børnene f.eks. 
går i garderoben i mindre grupper, dette giver mulighed for fordybet 
samspil med den voksne. 
 
Vi drøfter desuden at der i børnehaven er forskel på strukturen og 
organiseringen fra stue til stue. Vi drøfter vigtigheden af at skabe en 
ensartethed, så børnene på de forskellige stuer oplever den samme 
kvalitet. 
 
Vi taler om hvordan ”mellemrummet” fyldes ud? Altså ventetid før 
frokost osv. Her er der bl.a. fokus på at børnene læser. 
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Bullerby er i gang med et forløb ”Mere Robust”. Det opleves, at det i 
høj grad bidrager til fælles kompetence udvikling, og at det er 
brugbart i den pædagogiske praksis.  
 
  

Indsatsområde 2 
Arbejde endnu mere i dybden 
med det relationelle 

Generelt voksne i samspil med børnene, mange gode udviklende 
dialoger. De voksne er opmærksomme og tilgængelige, dog med en 
variation fra stue til stue i børnehaven. 
 
Vi taler om, at der bør være et større fokus på, at den voksne går 
foran og ”tager styringen” i børnehaven. Der ses eksempler på, at 
børnene bliver usikre på hvad de skal, og der derfor opstår uro i 
gruppen. 
 
Fortsat også fokus på at være nysgerrige på barnets perspektiv, at 
være undersøgende på hvorfor barnet f.eks. ikke svarer, hvad ligger 
der bag? 
 
Vi taler om vigtigheden af at de voksne deltager og/eller 
understøtter børnenes leg, så børnene kan blive i legen med succes. 
 

 
Den pædagogiske konsulents observationer (med særligt fokus på afdelingens indsatsområder) 
 
 

I vuggestuen i overgangene observeres der gode eksempler på, at man går i garderoben med mindre 

grupper af børn. Der er en tydelig opdeling af børn i mindre grupper med en voksen. Der observeres 

nærværende samspil og dialog mellem børn og voksne. 

 

I børnehaven er der stort fokus på bage projektet. I en af grupperne foregår det på stuen, der er ro på og 

nærværende voksne. En anden gruppe er i køkkenet. Der er forskellige aktiviteter i gang på stuerne bla. 

bagning, børnene er engagerede i aktiviteten, og der er mange dialoger mellem voksne og børn. Der er 

umiddelbart flere voksenstyrede aktiviteter på én af stuerne, end på de to andre. Men overordnet en god 

stemning og gode lege i gang rundt omkring på stuerne. I en af børnehavegrupperne er forskellige krea 

aktiviteter i gang, og voksne der er i leg med børnene 

 

En gruppe børn leger i tumlerummet. Der opstår uoverensstemmelser og den voksne må konfliktløse. 

Uroen fortsætter og det observeres at den voksne irettesætter. OBS deltag og understøt børnenes leg, så de 

kan blive i legen med succes. 

 

Overgang på en af stuerne – en gruppe børn kommer hjem fra tur – før de går ind forberedes de af den 

voksne på, hvad der skal ske når de kommer ind. Der observeres en god fordeling af børn og voksne i 

garderoben. Da alle er kommet ind på stuen er der en del uro. Det virker uklart for børnene hvad de skal. 

En voksen siger, at de skal sætte sig ved bordene. Der observeres på en af de andre stuer ligeledes 

uklarhed hos børnene ved overgangen. OBS på mere tydelighed og mere styring fra de voksne. 

 

Det observeres ved formiddagsmåltidet at et barn sidder ved bordet, men virker træt/uoplagt. Det 

observeres ikke, at den voksne spørger ind til barnet, og er nysgerrig på hvordan barnet kan hjælpes 

videre. En anden voksen kommer til for at forsøge at hjælpe barnet, det lykkes til sidst, men primært på 

barnets eget initiativ. OBS på sensitivitet i mødet med barnet. Spørg ind og vær nysgerrig på barets adfærd 

og reaktioner. Hjælp barnet videre i ord og handlinger. Gå foran, ved siden af og bagved. 
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I vuggestuen er der to mindre grupper af børn der går på legepladsen. God fordeling af børn og voksne i 

mindre grupper. 

 

I en af vuggestuegrupperne er der en voksen og fem børn. Børnene leger, og der bliver vist en film på 

storskærm med traktorer der kører i mudder. Den voksne taler med børnene om hvad der sker på skærmen. 

Der er en del støj fra filmen, og meget snak om filmen. Umiddelbart er kun et enkelt barn interesseret i 

filmen. De andre børn leger andre steder på stuen. Filmen fortsætter nu med reklame, fortsat meget højt. 

OBS på nærvær med hele gruppen af børn. OBS på lydniveau, og om der er et pædagogisk formål for 

gruppen af børn. 

 

I en anden vuggestuegruppe er der tre voksne på stuen med børnene der leges og interageres - en forælder 

er der med et barn i opstart. Tydeligt fokus på børnene og tæt samspil mellem børn og voksne. 

På legepladsen er de voksne i leg med børnene.  

 

 

GENERELT 

 

God og tryg stemning - Generelt godt relations arbejde og en tydelig struktur. De voksne er tilgængelige 

og nærværende. Jeg kan stadig få øje på, at nogle børn særligt i børnehaven, har behov for mere 

opmærksomhed/nærvær/stimulation. 

 

Generelt tydeligt at planerne følges. Der observeres dog en variation, særligt i børnehaven, i forhold til 

organiseringen, på de enkelte stuer.  

 

 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1 
 

Endnu større opmærksomhed på, at den voksne tager styring i 
overgangene.  
 

Justeringer indsatsområde 2 
 

Mere fokus på de voksnes sensitivitet, opmærksomhed på barnets 
kropslige, sproglige kommunikation om dets behov, oplevelser, 
intentioner, følelser og på hvordan barnet har det. 
 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

Der foregår meget målrettet pædagogisk arbejde af høj kvalitet i Bullerby. Der er særligt i vuggestuen en 
tydelig organisering, der skaber forudsigelighed for børn og voksne. Der er gode udviklende lege, rutiner 
og aktiviteter. Der er et tydeligt fokus på den nære relation voksen barn. 
 
I børnehaven er der ligeledes gode eksempler på målrettede pædagogiske aktiviteter. Der er overordnet 
en god kontakt mellem voksne og børn. Organiseringen er ikke så ensartet som i vuggestuen, det vil jeg 
anbefale, at I har fokus på at udvikle.  
 
Jeg vil ligeledes anbefale, at I fortsætter det gode relations arbejde med et skærpet fokus, særligt i 
børnehaven, på de voksnes sensitivitet i mødet med barnet. 
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Jeg vil anbefale, en fortsat opmærksomhed på de skift børnene oplever i vuggestuen. Det stiller store 
krav til et tæt og koordineret samarbejde mellem personalet og med forældrene, for at sikre at vigtigt 
viden ikke går tabt, og for at sikre at der er tydelig sammenhæng for det enkelte barn. 
  

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

 
Ingen påbud 

 

  

 

 


