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Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

Afdeling 
Vanddråben 

Dato 
7. april 2022 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 
 

Mødets varighed 
2 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Michael Hoff 

Referent (pæd. konsulent) 
Joan Dybdal 
 

Deltagere 
Katrine leder, Michael områdeleder, Joan konsulent, Jette pædagog 
 

Ekstern observatør 
Områdeleder Michael Hoff 

 
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 Imødekommende voksne der er i 
samspil med børnene. Der er 
stort fokus på børnene. 
 

Imødekommende voksne der er i 
samspil med børnene. Der er 
stort fokus på børnene. 
 

Særlige opmærksomhedspunkter 
 

Der er ikke klargjorte 
læringsmiljøer. 
 

Der er ikke klargjorte 
læringsmiljøer. 

Tema   

 
Fysiske omgivelser 

 
Der er fortsat gang i at udvikle de 
fysiske læringsmiljøer. Der er 
generelt mere bevidsthed om 
indretningen, og der er udviklet 
siden tilsynet i 2021.  
 
Læringsmiljøerne er etablerede, 
men de kan fortsat blive 
tydeligere. Der skal fortsat 
udvikles på at gøre 
læringsmiljøerne klar, så 
legetøjet er stillet indbydende 
frem. 
 
Der kan generelt optimeres på 
kvaliteten af legetøjet, og om det 
er aldersrelevant. 
 
Der er høj kvalitet på 
legepladsen, her er der gode 
muligheder for aktiviteter af høj 
og lav skala. 

 
Der er fortsat gang i at udvikle de 
fysiske læringsmiljøer. Der er 
generelt mere bevidsthed om 
indretningen, og der er udviklet 
siden tilsynet i 2021. 
 
Læringsmiljøerne er etablerede, 
men de kan fortsat blive 
tydeligere. Der skal fortsat 
udvikles på at gøre 
læringsmiljøerne klar, så 
legetøjet er stillet indbydende 
frem. 
 
Der kan generelt optimeres på 
kvaliteten af legetøjet. og om det 
er aldersrelevant. 
 
Der er høj kvalitet på 
legepladsen, her er der gode 
muligheder for aktiviteter af høj 
og lav skala. 
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Man vil gerne tilføre eks. 
brædder/ konstruktionslegetøj 
på legepladsen. Vi drøfter også 
muligheden for at arbejde med 
temakasser, der kan tages frem 
efter behov. 
 

 
Relationer 

 
Generelt godt relations arbejde. 
De voksne er i imødekommende, 
tilgængelige og i samspil med 
børnene.  
 
Der kan fortsat være 
opmærksomhed på at reducere 
voksensnak. Det er ikke markant 
men dog en vigtig 
opmærksomhed. 
 
Der arbejdes med et stærkt fokus 
på low arousal og i forbindelse 
med det, på en tydelig 
organisering og struktur. Der 
tages afsæt i at børnegruppen er 
mangfoldig, og at strukturen skal 
understøtte, at alle børn tilbydes 
en ramme de kan trives og 
udvikle sig. 
 

 
Generelt godt relations arbejde. 
De voksne er imødekommende 
og tilgængelige og i samspil med 
børnene. 
 
Der kan fortsat være 
opmærksomhed på at reducere 
voksensnak. Det er ikke markant 
men dog en vigtig 
opmærksomhed. 
 
Der arbejdes med et stærkt fokus 
på low arousal og i forbindelse 
med det, på en tydelig 
organisering og struktur. Der 
tages afsæt i, at børnegruppen er 
mangfoldig, og at strukturen skal 
understøtte, at alle børn tilbydes 
en ramme de kan trives og 
udvikle sig. 
 

Leg og aktiviteter  
Der ses en bredde i aktiviteter. 
Aktiviteterne er aldersrelevante 
og børnene er deltagende og 
motiverede. 
 
De voksne er deltagende i og 
understøtter børnenes leg.  
 
Overgangen fra stuen til 
alrummet sidst på dagen, kan 
blive bedre organiseret, så det 
bliver tydeligt for børnene i 
overgangen hvad de skal.  
 
  

 
Der ses en god samling hvor 
børnene er deltagende og 
interesserede.  
 
De voksne er deltagende i og 
understøtter børnenes leg. 
 
Overgangen fra stuen til 
alrummet sidst på dagen, kan 
blive bedre organiseret, så det 
bliver tydeligt for børnene i 
overgangen hvad de skal.  
 
Vi drøfter, at der er et ønske om 
at bruge uderummet mere til 
f.eks. bålmad, køkkenhaver m.m. 
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Indsatsområder på baggrund af det omfattende tilsyn (max to indsatser) 
 

Indsatsområde 1 
 
 

Der arbejdes fortsat med Low arousal,  udvikling af ”rummelige” 
læringsmiljøer, der giver mulighed for alle børns deltagelse 

Indsatsområde 2 
 
 

Fokus på overgang og organisering i mindre grupper med afsæt i 
børnenes perspektiv 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

 
Der observeres generelt en god kvalitet i Vanddråben. Her er gode muligheder for, at alle børn kan trives 
og udvikle sig.  
 
Jeg vil anbefale, som det også er drøftet på dette tilsynsmøde, at hele personalegruppen afprøver et 
område af KIDS for at blive mere fortrolige med materialet. 
 
I er i forbindelse med jeres fokus på low arousal, godt i gang med at udvikle rummelige læringsmiljøer, 
der giver mulighed for alle børns deltagelse. Det kombineret med indsatsområdet om indretning af 
rummene og mulighed for fordybelse, danner et godt grundlag for det videre arbejde. 
 
 
 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

 
 
Ingen påbud. 

 

 


