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Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

Afdeling 
Børnehuset Skrænten 

Dato 
D. 21. oktober 2020 

Pædagogisk konsulent 
Anette Nygaard Bang 

Mødets varighed 
2 timer 

Mødeleder (områdeleder) 
Louise Juul Larsen 

Referent (pæd. konsulent) 
Anette Nygaard Bang 

Deltagere 
Pæd. leder Betina Joost, pædagog Bøg Valter Rolsted, områdeleder 
Louise Juul Larsen og udviklingskonsulent Anette Nygaard Bang 
 

Ekstern observatør 
Anette Nygaard Bang 

 
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 Meget omsorgsfulde personaler 
som er gode til at være i 
børnehøjde og være tilstede i 
nuet sammen med børnene. 
 
Der er et nærværende samspil 
ved modtagelsen. 
 
Der er et tæt 
forældresamarbejde.  

Meget omsorgsfulde personaler 
som er gode til at være i 
børnehøjde og være tilstede i 
nuet sammen med børnene. 
 
Der er et nærværende samspil 
ved modtagelsen. 
 
Der er et tæt 
forældresamarbejde. 
 
Æblestuen har sjove og kreative 
voksen initierede aktiviteter som 
favner hele børnegruppen.  

Særlige opmærksomhedspunkter 
 

Sikre at der er et gensidigt 
samarbejde mellem vuggestue 
og mellemgruppen med henblik 
på at skabe en sammenhæng i 
børnenes overgange. 
 
 
 
 
 
I forhold til legepladsens areal 
kan der etableres flere tydeligere 
tematiserede læringsmiljøer. 
 
Sprogaktiviteter i mindre 
grupper. 
 
 

Fokus på børn i udsatte 
positioner som at være ny på 
stuen eller at have sproglige 
udfordringer. 
 
Det gode måltid, hvordan bliver 
der skabt en god stemning 
omkring måltidet og sikre 
børnenes medbestemmelse. 
 
I forhold til legepladsens areal 
kan der etableres flere tydeligere 
tematiserede læringsmiljøer. 
 
Sprogaktiviteter i mindre grupper 
 
OBS på udeforholdene for 
Æblestuen. 
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Fokus på at drøfte det 
pædagogiske grundlag, hvad står 
vi på og hvilken vej vil vi gå? 
 
 

Fokus på at drøfte det 
pædagogiske grundlag, hvad står 
vi på og hvilken vej vil vi gå? 

Tema   

Fysiske omgivelser Corona tiden har præget 
kvaliteten af indretningen både 
ude og inde, og har begrænset 
udbuddet og mængden af 
legetøj.  
 
Legepladsen kan med fordel 
udvikles og lokalområdet kan 
ligeledes medtænkes som et 
læringsrum.  
 
Der er behov for at genetablere 
det indendørs læringsmiljø med 
tematiserende læringsrum.  
 
 

Corona tiden har præget 
kvaliteten af indretningen både 
ude og inde, og har begrænset 
udbuddet og mængden af 
legetøj. 
 
Der er behov for at være 
opmærksomhed på større 
adgang til forskellige materialer 
og friere adgang til 
værkstedslignende aktiviteter. 
 
Der kan med fordel arbejdes 
med at tydeliggøre de forskellige 
tematiserede læringsrum 
udendørs og udvikle 
legemulighederne. 
 

Relationer Der scores generelt højt på 
relationer, hvilket er af stor 
betydning for at skabe en høj 
kvalitet. 
 
Der er behov for at  
nytænke inddragelse og 
selvhjulpenhed omkring 
måltiderne med de nuværende 
retningslinjer. 
 
Et fokus på at alle børn bliver set 
og får den fornødne støtte til at 
blive involveret i leg og fælles 
aktiviteter. Der er behov for at 
personalet skal være mere 
opmærksomme på tage kontakt 
til de børn som er mere stille og 
befinder sig i perferien. 
 
Der kan med fordel arbejdes i 
mindre grupper med henblik på 
at styrke relationen og nærværet 
med alle børn. 
 

Der scores generelt højt på 
relationer, hvilket er af stor 
betydning for at skabe en høj 
kvalitet. 
 
Der er behov for at have 
nytænke inddragelse og 
selvhjulpenhed omkring 
måltiderne med de nuværende 
retningslinjer. 
 
Et fokus på at alle børn bliver set 
og får den fornødne støtte til at 
blive involveret i leg og fælles 
aktiviteter. Der er behov for at 
personalet skal være mere 
opmærksomme på tage kontakt 
til de børn som er mere stille og 
befinder sig i perferien. 
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Leg og aktiviteter Der kan med fordel være en 
større variation i leg og 
aktiviteter udendørs.  
 
Idendørs lege aktiviteter og 
legetøj kan med fordel anvendes 
udendørs. 
 
 
 
 
 

Der kan med fordel være en 
større variation i leg og 
aktiviteter udendørs.  
 
Idendørs lege aktiviteter og 
legetøj kan med fordel anvendes 
udendørs. 
 
Der er behov for at være 
opmærksomhed på større 
adgang til forskellige materialer 
og friere adgang til 
værkstedslignende aktiviteter. 
 
 

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

Indsatsområde 1 
 

Der er behov for at arbejde med det sproglige læringsmiljø hele 
dagen og have fokus på den daglige sprogstimulering herunder at 
arbejde i mindre grupper. 
 

Indsatsområde 2 
 

Etablering af flere tydelige og tematiserede læringsmiljøer særligt 
med fokus på legepladsen.  
 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

Fysiske læringsmiljøer:  
Der skal særligt arbejdes med at skabe flere tematiserede læringsmiljøer på legepladsen som er synlige i 
form af tegn, signaler og artefaktor. Legesager der typisk er en del af det indendørs læringsmiljø kan med 
fordels inddrages udendørs med et legekatalog, så børnene selv kan vælge hvilke lege og aktiviteter de 
vil lege med. Der er behov for at være opmærksomhed på større adgang til forskellige materialer og 
friere adgang til værkstedslignende aktiviteter. 
 
Det anbefales at I inddrager børnene i idéfasen, udsmykningen, tilblivelsen og den løbende evaluering og 
justering af de fysiske læringsmiljøer. 
 
Sproglige læringsmiljø:  
Der er behov for at arbejde med det sproglige læringsmiljø hele dagen herunder adgang til bøger/ 
læsehjørner, ugens bog, tilgængelig skrive og tegneredskaber, fagbøger, sprogstimulerende legetøj, 
vokseninitierede sproglege og dialoger over flere led med alle børn.  
Der kan med fordel arbejdes med literacy i dagligdagen. 
 
Relationer: 
Behov for at have fokus på at de voksne er opmærksomme på alle børn også de børn som ikke selv 
opsøger kontakt eller giver udtryk for egne behov. 



4 

 

  
 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

Ingen påbud 
 

 

 


