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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
 

Afdeling: 
Børnehuset Klostermarken 
 

Dato/årstal: 
21.august 2020 
 

Pædagogisk konsulent: 
Helle Mitzi Christiansen 
 

Mødets varighed: 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder): 
Mette Wegeberg 
 

Referent (pæd. konsulent): 
Helle Mitzi Christiansen 
 

 
Drøftelse af arbejdet med indsatsområder og anbefalinger i afdelingens handleplan 
 

Indsatsområde 1: 
 

Udvikle og skabe gode rammer for måltidet for børnene i Storehuset 
Mål: 

 At børnene spiser i Storehuset 

 At børnene inddrages mere i måltidet både i forberedelsen af måltidet, 
i dialoger under måltidet og afslutning på måltidet 

 At der spises i mindre grupper, gerne med faste voksne 

 At børnene taler sammen og lytter til hinanden under måltidet 

 At der hygges og børnene nyder måltidet i en rolig atmosfære 

 At der samarbejdes mere mellem pædagogisk personale og 
køkkenpersonale, så børnene kan spise i Storehuset 

 At evt. børn fra Storehuset og Mellemhuset spiser sammen. 

Indsatsområde 2: 
 

Styrke overgangen fra Mellemhuset til Storehuset 
Mål: 

 Samarbejdet på tværs styrkes 

 At børnene fra Mellemhuset følges med en kendt/kendte 
voksen/voksne til Storehuset 

 At børnene færdes frit og trygt i Storehuset ved start 

 At voksne i Storehuset har det fornødne kendskab til de børn, som skal 
starte i Storehuset 

Anbefalinger:  
 

Anbefalinger til det videre arbejde med måltidet 
Drøft fx: 
Hvilke normer og værdier har vi fokus på at lære børnene under måltidet? 
Hvordan skaber vi en god ramme om måltidet uden at begrænse børnenes 
muligheder for at deltage og opleve glæde ved maden? 
Hvordan arbejder vi for, at det social samspil ved måltidet kan inkludere alle 
børn? 
For inspiration:  
 
https://emu.dk/dagtilbud/maddannelse/bornenes-maddannelse-0 
 

 
Den pædagogiske konsulents observationer (med særligt fokus på afdelingens indsatsområder) 
 

Ved tilsynet i Mellemhuset legede børnene på legepladsen. En gruppe med de ældste børn gik på tur. 
Børnene spiste formiddagsmad og legede på legepladsen i deres grupper. 
 

https://emu.dk/dagtilbud/maddannelse/bornenes-maddannelse-0
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I Storehuset havde de største børn fælles samling med fælles lege på legepladsen. De øvrige børn var 
delt i tre grupper. En gruppe var på (eventyr-)tur, en anden legede på legepladsen og den tredje deltog 
i en rytmikaktivitet. Storegruppen spiste frokost i tre grupper. 
 
Tilsynet koncentrerede sig om Mellem- og Storehuset jf. indsatsområderne i handleplanerne. 
 
Observationer omkring måltidet i Storegruppen  

 Børnene spiste i mindre grupper med en voksen -  tilsynet observerede kun måltidet i én 
gruppe 

 Børnene blev ikke i særlig høj grad inddraget i forberedelsen af måltidet i dialoger under 
måltidet og afslutning på måltidet.  

 Grundet restriktioner forbundet med Covid19 havde pædagogen en meget servicerende rolle 
under måltidet. Kan det organiseres på andre måder?   

 Pædagogen forsøgte at styre måltidets samspil og børnenes adfærd, men der var gået pjat og 
sjov i drengegruppen. Det var svært at stoppe. Man kunne også spørge om pjat og sjov skal 
stoppes, når det ikke går ud over noget? Det så ud til at børnene hyggede sig og nød måltidet – 
i hvert fald drengene. Kunne man spørge til pigernes oplevelse? Drengene talte sammen og 
lyttede også til hinanden ind imellem. Pigerne observerede og lyttede til drengenes sjov og 
ballade.  

 Den voksne måtte forlade stuen for at hente mere mad. Kunne det organiseres anderledes? 
 
Observationer omkring de yngste børns trivsel i Storehuset – overgang fra Mellem- til Storehuset  

 Børnene viste stolt deres stue frem med et væld af aktiviteter (krabbetema) de havde lavet i 
forbindelse med overgangen til Storehuet 

 De yngste børn i Storehuset legede på legepladsen i mindre grupper. Det så ud til at alle børn 
var trygge og havde legekammerater  

 Børnene havde mulighed for at afprøve motoriske udfordringer med støtte fra en voksen 

 En gruppe børn deltog i en rytmikaktivitet. Aktiviteten var tilrettelagt ud fra stor viden om hvad 
børnene skulle have ud af at deltage, og den blev ledet med engagement og indlevelse. Det var 
tydeligvis en god og meningsfuld oplevelse for børnene som både styrkede deres motorik og 
fællesskab. Stor koncentration hos både børn og voksne.  Atmosfæren var positiv og børnene 
havde mulighed for sige fra og se en aktivitet lidt an, hvis de ikke ville/skulle tage mod til sig for 
at deltage i en øvelse/leg.  

 
Øvrige observationer omkring det fysiske læringsmiljøet 

 Der er ryddet op, sorteret og prioriteret, så de fysiske læringsmiljøer fremstår meget tydeligere 
og mere inviterende til leg end tidligere 

 Rummene fremstår i dag mere indbydende og velholdte 

 Der var en god og glad atmosfære i børnehuset 

 Der var mange dialoger mellem børn og voksne 

 Der er balance mellem steder hvor der ske mange ting, og steder, hvor børn kan finde ro 
 
Øvrige observationer omkring relationer, leg og aktivitet 

 De voksne var engagerede, nærværende sammen med børnene 

 Der blev igangsat større fælleslege på legepladsen af voksne 

 De ældste børn havde indflydelse på samlingens indhold og trænede demokratiske 
beslutningsprocesser 

 Mål for ture var ikke planlagt på forhånd, så børnene kunne ikke forberedes på, hvad der skulle 
ske. Forberedelser til turen tog lang tid. Hvad betyder det for børnenes lyst til at deltage? For 
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børnenes muligheder for indflydelse? For børnenes følelse af tryghed? (En pædagog viste mig 
efter turen at de blev optaget af en larve og det havde været en stor oplevelse for børnene) 

 Ved tilsynet var der mange nye vikarer – hvordan sikres en god kultur?   
 

 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer 
indsatsområde 1: 
 

Der fortsættes med at udvikle videre med rammerne for måltidet, så de bliver 
endnu bedre. 
Handleplanen justeres derfor med følgende tiltag.   

 Børnenes perspektiv på, hvordan de synes måltidet skal være, for at det 
er rart for dem, inddrages.  

 Samarbejdes mellem det pædagogiske personale og køkkenpersonalet 
styrkes, således at det bedre kan lade sig gøre at afvikle måltiderne i 
Storehuset i stedet for i Spisesalen. 

 Måltidet skal rammes ind på en måde som er tydelig for børnene. Det 
drøftes om der eventuelt skal indføres rammer for måltidet som er 
genkendelige for børnene uanset om de går i Lille, Mellem- eller i 
Storehuset. 

 Drøftelser om gode rammer for måltider spredes ud i hele 
institutionen.  

Justeringer 
indsatsområde 2: 
 

Mellem- og Storehuset har gode erfaringer fra arbejdet med indsatsområdet.  
Fx tidspunktet for overlevering af informationer om børnene fra Mellem- til 
Storehuset.  
 
Handleplanen justeres med følgende tiltag: 

 De yngste børn fra Storehuset og de ældste børn fra Mellemhuset skal 
spise sammen en gang imellem for at styrke kendskabet til hinanden. 

 I september arbejdes med samme tema i hele huset: Sol, vand og ild. 
Dette giver børnene en fælles referenceramme, de kan bruge, når de 
leger sammen. 

 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

 Overvej at ramme måltidet tydeligt ind for børnene fx ved at indføre ritualer ved start og slut 

 Brug læringsgrupperne og drøft normer og værdier omkring måltider. Drøft også om der skal 
indføres fælles rammer for måltidet som en rød tråd i hele børnehuset. Se også i feltet med 
anbefalinger på baggrund af observationer for inspiration.  

 Brug jeres gode erfaringer omkring overlevering af viden om børnene fra Mellem- til Storehuset 
og overfør dem eventuelt i overgangsarbejdet fra Lille- til Mellemhuset. 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

 
Ingen påbud 
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