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Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

Afdeling 
Børnehuset Sankt Hansgade 

Dato 
27. november 2020 
 

Pædagogisk konsulent 
Anette Nygaard Bang 

Mødets varighed 
2 timer 

Mødeleder (områdeleder) 
Louise Juul Larsen 

Referent (pæd. konsulent) 
Anette Nygaard Bang 

Deltagere 
Pæd. Leder Jeannet Bendtsen, pædagog Louise Holgersen, 
områdeleder Louise Juul Larsen og udviklingskonsulent Anette 
Nygaard Bang 
 

Ekstern observatør 
Louise Juul Larsen 

 
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 Legepladsen har mange 
forskellige tematiserede 
områder, hvor der er plads til 
fordybelse. 
 
Der arbejdes i mindre grupper og 
de voksne følger børnene. 
 
Der er en omsorgsfuld tone. 

Legepladsen har mange 
forskellige tematiserede 
områder, hvor der er plads til 
fordybelse. Der er forskelligt 
tilgængeligt materialer  
på legepladsen – tegneredskaber 
osv. 

Særlige opmærksomhedspunkter 
 

Der er behov for at genetablere 
de indendørs læringsrum. 
 
 
 
 
 
 

Der er behov for at genetablere 
de indendørs læringsrum og 
fællesrummet. 
 
Der er behov for at de voksne 
følger børnene på hele 
legepladsen.  

Tema   

Fysiske omgivelser Corona tiden har præget 
kvaliteten af indretningen både 
ude og inde, og har begrænset 
udbuddet og mængden af 
legetøj.  
 

Corona tiden har præget 
kvaliteten af indretningen både 
ude og inde, og har begrænset 
udbuddet og mængden af 
legetøj. 
 

Relationer Der er en god tone og stemning i 
vuggestuen. Der bliver sat ord på 
følelser og handlinger, og det 
enkelte barn bliver mødt. 

Der er en god tone og stemning 
og børnenes ideer bliver grebet 
og det enkelte barn bliver mødt. 
 
Der er behov for mere 
medbestemmelse og 
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børneinddragelse omkring 
måltidet samt dialog.   
 
Der er behov for at have fokus på 
børn i udsatte positioner som har 
tendens til at være mere i 
periferien.  
 
Der er behov for at have fokus på 
stemningen og tonelejet ved 
guidning af børn. 

Leg og aktiviteter Der er mange gode 
alderssvarende voksen initierede 
lege og aktiviteter særligt 
indendørs. 
 
Et større fokus på at skabe flere 
vokseninitierede lege og 
aktiviteter på legepladsen. 
 
 
 
 

Der er mange gode 
alderssvarende voksen initierede 
lege og aktiviteter særligt 
udendørs. 
 
Et større fokus på, at der skal 
være plads til lidt mere vilde lege 
både børne- og voksen initierede 
lege. 

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

Indsatsområde 1 
 

Der er behov for mere medbestemmelse og børneinddragelse 
omkring måltidet samt fokus på at skabe et pædagogisk læringsrum i 
den daglige rutine. 
 

Indsatsområde 2 
 

Etablering af tematiserede læringsrum med plads til fordybelse i 
vuggestuen og i børnehaven. 
 
 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

 
Der igangsættes en proces for indsatsområderne som suppleres med sparring fra udviklingskonsulent.  
 
 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

Ingen påbud 
 

 

 


