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Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

Afdeling 
Vuggestuen Solgården 

Dato 
12. januar 2021 
 

Pædagogisk konsulent 
Anette Nygaard Bang 

Mødets varighed 
2 timer 

Mødeleder 
Louise Juul Larsen 

Referent (pæd. konsulent) 
Anette Nygaard Bang 

Deltagere 
Pædagogisk leder Line Hagelund, pædagog Lisette Bach Burhenne, 
pædagogisk leder Betina Joost, områdeleder Louise Juul Larsen og 
udviklingskonsulent Anette Nygaard Bang 
 

Ekstern observatør 
Pædagogik leder Betina Jost 

 
Drøftelse og opsummering på baggrund af KIDS-rapportens resultater, samt opmærksomheder fra 
foranalysen og spørgeskema vedr. opfyldelse af lovgivning, retningslinjer for sikkerhed mv. 
 

Generelt Vuggestue Børnehave 

Særligt positive observationer Der er en imødekommende 
atmosfære i huset herunder en 
positiv modtagelse af børn og 
forældre. 
 
Personalet ser og lytter til børn 
og forældre. 
 
Tydelige og alsidige 
læringsmiljøer inde og ude. 
 
En høj faglighed blandt 
personalet, der møder børnene i 
deres nærmeste udviklingszone 
og personalet ser det enkelte 
barn. Der er ingen skæld-ud –  
der er tydelige voksne, der 
guider børnene.  
 
 

 
 

Særlige opmærksomhedspunkter 
 

På legepladsen var der på 
observationsdagen en tendens 
til, at der var børn der ikke blev 
kontaktet af voksne - børn der 
legede for sig selv. Det skal 
nævens at børnene ikke var kede 
af det eller på anden vis gav 
udtryk for behov, der ikke blev 
imødeset. 
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Der kan være behov for at gøre 
mere brug at stuernes forskellige 
læringsmiljø - at de voksne 
fordeler sig i læringsmiljøerne. 
 
At de voksne sætter lege i gang – 
vokseninitierede lege og 
aktiviteter der understøtter 
børnenes legekompetencer. 
 
Opmærksomhed på at skabe ro 
omkring børnene – skærme for 
larm og forstyrrelser. 
 
Fokus på selvhjulpenhed omkring 
måltiderne og når børnene skal 
sove. 
 

Tema   

Fysiske omgivelser Der er alsidige læringsmiljøer 
indendørs og udendørs og 
rummene anvendes fleksibelt.  
OBS på læringsmiljøer, hvor der 
er plads til at bruge kroppen 
indendørs. 
 
Alle m2 anvendes - der kan være 
behov for at have fokus det 
æstetiske læringsmiljø. 
 

 
 

Relationer Personalet er omsorgsfulde og 
det er tydeligt at vikarene også 
er nærværende og omsorgsfulde. 
Der er et stort engagement 
blandt personalet. 
 
God dialog og kontakt med 
forældrene og med små 
fortællinger fra dagen. 
 
Der er fokus på barnet og 
barnets perspektiv. 
 
 

 
 

Leg og aktiviteter Behov for at have fokus på 
vokseninitierede leg og aktivitet 
– herunder at lærer børnene at 
lege. Der kan være behov for 
mere legetøj, det er dog en 
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udfordring pt med diverse 
corona anbefalinger. 
 
Der er behov for at de voksne 
tager initiativ og er 
igangsættende for leg og 
aktiviteter.  
 
Der er meget sang, fagtesange, 
rim og remser både udendørs og 
indendørs. Sproget er i fokus – 
der bliver talt til og med børnene 
hele dagen. 
 
Organisering og struktur – der er 
en plan for dagens aktiviteter.  
 

 
Indsatsområder på baggrund af det omfattende tilsyn (max to indsatser) 
 

Indsatsområde 1 
 

Der er behov for at de voksne tager initiativ og er igangsættende for 
at udvikling af legen herunder guide børnene i at lege. At de voksne 
leger med i legen med henblik på, at udvikle børnenes 
legekompetencer. 
 
 

Indsatsområde 2 
 

 
 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

 
Opmærksomhed på superlativer i den skriftlige læreplan. 
 
 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

Ingen påbud 
 

 

 


