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Tilsynsdokument for op følgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Børnehuset Nova 

Dato/årstal 
20 maj 2021 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Michael Hoff 

Referent (pæd. konsulent) 
Joan Dybdal 

Deltagere 
Rikke Pædagogisk leder, Jonna Pædagog, Michael Områdeleder, Joan pædagogisk 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 
Fokus på høj kvalitet i 
overgange i løbet af dagen. 
 

Børnehaven 
Der er en proces i gang i forhold til at indrette gangareal så børnenes 
tøj kan være der frem for i garderoben. 
Der arbejdes med, at forberede børnene på, hvad der skal ske i 
garderoben/ved overgang. Der er i højere grad end tidligere en 
samlet rød tråd i børnehaven i forhold til hvad der skal ske i løbet af 
dagen. Dagsprogrammet understøttes af pictogrammer. Der 
arbejdes med børnene i mindre grupper, det skaber en ro hen over 
dagen.  
 
Der har på pædagogisk lørdag i maj været oplæg om Marte Meo, her 
var temaet bl.a. sprog og benævnelse. I forlængelse deraf arbejdes 
der med fokus på at benævne ting, handlinger og følelser. Personalet 
arbejder med videooptagelser af praksis. 
 
Der er frigivet tid til, at der kan planlægges pædagogiske aktiviteter 
også for storegruppen, der er ligeledes mere ensartethed i forhold til 
hvad der sker på stuerne, det skaber ro blandt personalet og hos 
børnene, at der er en klar plan for dagen. 
 
Vuggestuen  
Vuggestuen garderobe. Tøj tages med på stuerne i nogle af 
grupperne. 
 
Der er fokus på at dele børnene op i mindre grupper, der bør dog 
fortsat udvikles her, særligt når børnene opholder sig på legepladsen. 
Her kan der desuden udvikles på, at der i højere grad igangsættes 
aktiviteter og lege, og at der er legetøj tilgængeligt på legepladsen.  
 
Der er i hele huset skabt gode rutiner der er genkendelige for 
børnene og skaber ro. Man er godt på vej med at have udviklet en 
plan for hvad man gør hvis dagen ser anderledes ud end forventet. 
Personalet er i højere grad tro mod aftalerne. Der er har været tid til 
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at personalet kan arbejde med organisering af dagen og planlægning 
af aktiviteter 

 
Indsatsområde 2 
Fokus på sprog hele dagen 
 

 
Der arbejdes med dialogisk læsning i hele huset, der er 
pictogrammer på alle stuer der understøtter dialogen. 
Morgensamling på alle stuer, hvor der tales om hvad der skal ske i 
løbet af dagen. 
 
I vuggestuen arbejdes der med færre børn på badeværelset ad 
gangen før de skal sove. Dette giver plads til øget fokus på at støtte 
børnene i selvhjulpenhed, og at indgå i tæt samspil og dialog med 
det enkelte barn. Det ses tydeligt i observationerne, at der har været 
fokus på dette, og at det foregår på alle stuerne.  
 
I forbindelse med overgang fra vuggestue til børnehave etableres et 
overgangsmøde med forældre. Der gennemføres 3 års 
sprogvurdering i vuggestuen før børnehavestart.  
 
Det ses tydeligt at der arbejdes med et stærkt fokus på at benævne 
ting, handlinger og følelser. Der bør i vuggestuen skrues op for fokus 
på dialoen og de femturtagninger. 
 
Der er både i vuggestue og børnehave fokus på rim og remser. 
Personalet ser tydeligt at børnene anvender rim og remser i det 
daglige i højere grad end tidligere.  
I middagsstunden er børn og voksne fordelt i mindre grupper ved 
bordene. Der er en rolig atmosfære og fokus på dialogen. 
 
Det er en fast rutine i børnehaven hvor der er Mindfullness 10- min 
før frokost.  
Der er fine dialoger med børnene i børnehaven, personalet er 
opmærksomme på, at en del af børnene har behov for, at der skrues 
op for sproget, og der arbejdes derfor meget med gentagelser. 
 

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

Helt overordnet er der en rolig og imødekommende stemning i Nova. Der er voksne der er i nærværende 
dialog og samspil med børnene. Det er tydligt at børnene er vant til at de voksne er imødekommende og 
tilgængelige. 
 
Overgang/ garderobe inddrage gangareal 
Vuggestuen: 
Ved overgang fra legeplads, går første gruppe(stue) børn ind i mindre grupper, der er god tid til at støtte 
børnene i selvhjulpenhed. Her kunne der godt være mere fokus på sprogunderstøttende dialoger. Anden 
gruppe går alle børn og voksne ind på samme tid (10 børn og 3 voksne). Der er i anden runde mere uro, 
og det er vanskeligere at skabe nærvær. Der observeres dog flere sprogunderstøttende dialoger. 
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I børnehaven er der “ryddet ud” i garderoben. Efter frokost er det svært at få øje på en struktur for at 
børnene går i garderoben på skift, der er flere børn fra flere stuer på en gang, der opstår ligeledes lidt 
tumult og uro i puderummet. På tilsynsmødet bliver det klart, et dette hører til undtagelserne, 
medarbejder og leder oplever altså generelt, at der er langt mere ro i overgangene, og at planen i højere 
grad følges, end det var tilfældet den dag jeg observerede.  
 
Opdelte i mindre grupper 
Tydeligt fokus på dette i børnehaven, I vuggestuen er er mange børn samlet på legepladsen, der er ikke 
tydeligt opdelte grupper. En enkelt stue er fordelt inde og ude (der er nyt barn i opstart) den voksne 
leder efter regnorme med børnene.  
Jeg ser ikke på legepladsen i vuggestuen, at børnene fordeles i mindre grupper i de forskellige 
læringsrum. 
 
Vugge struktur for skifte /putte 
Der er tydeligt fokus på, at børnene kommer på badeværelset i mindre grupper, fokus på selvhjulpenhed 
og nærvær og dialog. Der er variation fra stue til stue i forhold til, om der sættes en aktivitet i gang med 
børnene på stuen, mens der pusles. Der er ligeledes en variation i forhold til hvornår der tørres borde af 
og fejes.  
 
På en af stuerne er der en del uro, to voksne på badeværelset og en voksen der putter ude, ingen voksen 
på stuen med børnene for at skabe ro. Overordnet ses det dog, at den ønskede struktur langt hen ad 
vejen er implementeret. 
 
Sprog rim og remser ved pusle og i garderobe 
Der observeres ikke særligt fokus på rim og remser i puslesituationen. Der er dog fint nærvær mellem de 
voksne og barnet/børnene og der er ligeledes fokus på at tale til/med barnet. Der observeres dog ikke 
særligt fokus på f.eks. “de fem turtagninger” i dialogen. 
 
Legepladsen bhv. Storegruppen + en anden gruppe er på tur. De resterede børn leger på legepladsen. De 
voksne er fordelt og i samspil med børnene. Der er forskellige aktiviteter der understøttes af de voksne. 
Derudover børnene initierede lege med voksen deltagelse. Rolig stemning.  
 
 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

 
Justeringer indsatsområde 1 
 

 
Fokus på høj kvalitet i overgange i løbet af dagen. 
Der justeres i forhold til at have mere fokus på opdeling i mindre 
grupper i vuggestuen primært udenfor.  
I børnehaven fokus på at fastholde opdeling i garderoben og knager 
på gangen. Der er fokus på at udvikle området ved gavlen på 
legepladsen i børnehaven, så det i højere grad kan anvendes som 
lærings rum. 

 
Justeringer indsatsområde 2 
 

 
Fokus på sprog hele dagen 
Der Justeres så der arbejdes endnu mere med fokus på dialogen i 
vuggestuen. Fokus på samtale hvor børnene kommer til orde (de fem 
turtagninger) 
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Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

 
Der ses tydeligt i praksis, at der er udviklet på de to indsatsområder - I er godt på vej.  
 
Der er dog fortsat udviklingspotentiale i de to indsatsområder. Derfor er min anbefaling, at I fortsat 
arbejder med indsatserne, og at I justerer som drøftet på tilsynsmødet og som beskrevet i dette 
dokument. 
 
I kan i forlængelse af implementeringen af pictogrammer, med fordel være endnu mere opmærksomme 
på hvordan arbejdet med f.eks. rim og remser kan tydeliggøres/visualiseres, så det bliver endnu mere 
nærværende og tydeligt for børn og voksne.  
 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

Ingen påbud. 
 

 

  

 

 


