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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Skademosegård 

Dato/årstal 
8 juni 2021 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Michael Hoff 

Referent (pæd. konsulent) 
Joan Dybdal 

Deltagere 
Beth leder, Sofie pædagog, Michael 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 
De voksnes deltagelse, og 

understøttelse af børnenes leg 

både inde og ude. 

 

Der er udarbejdet fokuspunkter, hvor der er taget udgangspunkt i 
hvad der fungerer. Der er arbejdet med at ”overføre” det der virker 
indenfor, til det udendørs miljø. Der er bla. fokus på at dele børnene 
op i mindre grupper. Der er organiseret anderledes på legepladsen, 
så der er mere afgrænsede legeområder til de mindste børn. 
 
I observationen ses det, at der er flere opdelte læringsmiljøer til de 
mindste på legepladsen. Det ses tydeligere end ved tilsynsbesøget i 
efteråret 2020, at de voksne placerer sig i zoner på legepladsen. Der 
ses ligeledes en udvikling i forhold til, at de voksne i højere grad får 
øje på børnene. 
 
Der arbejdes fortsat med processen, og der er gode muligheder for 
at udvikle i fællesskab. Der planlægges at lave idekatalog med lege 
som kan igangsættes på legepladsen. Der arbejdes fortsat på at de 
voksne understøtter børnenes lege.  
 

Indsatsområde 2 
Udvikling af de fysiske 

læringsmiljøer udendørs. 

 

Skademosegård har modtaget midler fra legepladspuljen og der er 
sat gang i processen omkring at udvikle de fysiske læringsmiljøer 
udendørs.  

 
Den pædagogiske konsulents observationer (med særligt fokus på afdelingens indsatsområder) 
 
Indsatsområde 1_De voksnes deltagelse i og understøttelse af børnenes leg både inde og ude. 

 

Fra kl. 12 - voksne i leg med børn. Det virker som om, det er spontane børneinitierede aktiviteter. En 

voksen sammen med to til tre børn. En voksen samler en større gruppe børn på at tæppe hvor der synges 

og snakkes 

 

De andre børn leger frit. Der observeres børn der går alene rundt uden at finde ind i en leg. Her er der sket 

et positiv udvikling siden sidste besøg, da de voksne nu “opdager” disse børn hen ad vejen. De voksne 

tager kontakt og støtter dem i at komme i leg eller aktivitet enten med den voksne eller andre børn.  
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Personalet afvikler pause. Der gives ikke umiddelbart information til den voksne der afløser, omkring de 

enkelte børn, f.eks. at et barn har svært ved at finde ind i en leg. Flere voksne er forbi og opfordrer barnet 

til at deltage. En af de voksne går i tættere dialog med barnet, og forslår forskellige ting, men barnet har 

ikke lyst til at deltage. Det ender dog med at barnet går i sandkassen og graver med en voksen og et andet 

barn. 

 

Da alle har afholdt pause, tager en af de voksne initiativ til en koordinering ifht de voksnes placering. Hun 

placere sig sammen med en anden voksne i et område hvor mange børn er samlet.  

Det er tydligt at der har været arbejdet med Sommerfugle og snegle tema - børnene referer til det på 

legepladsen.  

 

Indsatsområde 2 Udvikling af de fysiske læringsmiljøer udendørs. 

 

Der er endnu ikke udviklet på de udendørs læringsrum (bortset fra området til de mindste børn), det var 

heller ikke forventet. 

Der er givet midler via legepladspuljen og processen er i gang. Dette punkt kræver tid og der er netop god 

tid til at udvikle på det frem til det omfattende tilsyn i foråret 2022 

 
 
 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1 
 
De voksnes deltagelse i og 

understøttelse af børnenes leg 

både inde og ude. 

 

Der justeres ikke på indsatsområdet. 

Justeringer indsatsområde 2 
 
Udvikling af de fysiske 

læringsmiljøer udendørs. 

 

Der justeres ikke på indsatsområdet. 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 
 

Der ses spor i praksis på, at der arbejdes med indsatsområderne. Jeg vil derfor anbefale, at der fortsat 
udvikles på organisering på legepladsen samt de voksnes deltagelse i og understøttelse af børnenes lege.  
Lad jer gerne inspirere af andre afdelinger i området, der ligeledes arbejder med dette fokus.  
 
Jeg vil anbefale et fokus på, at der finder en form for overlevering sted omkring de børn der f.eks. har 
svært ved at finde ind i en aktivitet eller leg, når personalet afløser hinanden i forbindelse med pause. 
  

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

 
Ingen påbud 
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