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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Peblingevej 

Dato/årstal 
15. september 2021 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Anni Glindorf 

Referent (pæd. konsulent) 
Joan Dybdal 

Deltagere 
Christine leder, Anni områdeleder, Joan konsulent, pædagog ikke til stede. 

 
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 
Udvikling af børneperspektiv i 

leg og rutiner. 

Der ses flere gode eksempler på, at børnenes perspektiver inddrages 
i leg og rutiner. En god tone og nærværende voksne. Vi drøfter, at 
der bør være en særlig opmærksomhed på, at også de ”stille” børn 
kan byde ind. 
Vi drøfter, at de voksne er meget nærværende og aktivt deltagende i 
de vokseninitierede aktiviteter. Der er fortsat et udviklingspotentiale 
i forhold til at inddrage børnenes perspektiver, og i forhold til, at de 
voksne aktivt indgår i børnenes lege.  
 
I børnehaven er der gang i en udvikling af de fysiske læringsmiljøer. 
Der er fortsat et udviklings potentiale her. Vær særligt 
opmærksomme på, at væggene understøtter temaet i rummet. 
 
Udendørs er læringsmiljøerne fine, der er mange afgrænsede zoner 
og mange muligheder, der suppleres med finmotoriske aktiviteter.  
 
I vuggestuen er de voksne aktive i, at understøtte børnenes lege 
såvel som at igangsætte aktiviteter. På dagen for observation er der 
en rigtig god normering idet en del børn er fraværende.  
Alt forgår i et stille og roligt tempo, der gives tid til det enkelte barn.  
 
Der er i vuggestuen ligeledes fokus på at udvikle på læringsmiljøerne, 
der ses allerede gode eksempler på afgrænsede og tematiserede 
legezoner, som der fint kan videreudvikles på. F.eks. en 
opmærksomhed på at udvikle ”læserummet” 
 

Indsatsområde 2 
Udvikling af sprogligt fokus 
 

Vi taler om, at man i den kommende tid går i gang med at arbejde 
målrettet med dette indsatsområde. Det er helt efter planen. 
Vi drøfter, at det i observationerne er tydeligt, at sproget anvendes 
aktivt i mødet med børnene i vuggestuen såvel som i børnehaven. 
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Den pædagogiske konsulents observationer (med særligt fokus på afdelingens indsatsområder) 
 

Indsatsområde 1: 
 

Gul stue: God fordeling af børn og voksne ved samling - Den voksne fortæller børnene, at de skal deles op 

i to grupper. Mellemgruppen skal ud og lave stafet. Den voksne forklarer hvordan der laves stafet. 

Børnenes navne næves (de der skal gå ud) børnene hjælper til med navne 

Der tales om, hvem der skal være inde, der skal være sanglege. Børnene byder ind med hvad de gerne vil 

være -  en frø siger et barn, så må vi finde på noget hvor du kan være en frø siger den voksne.  

Det er ikke tydeligt, at der er fokus på at alle børn byder ind (de stille børn) 

 

Orange stue - børnene er opdelt ved to borde. Den voksne spørger, om nogen ved hvad de skal, når de har 

spist. Vi skal lege siger børnene.  Ja vi skal udenfor og lege, og lege siger den voksne. 

En voksen fra gul stue kommer ind, og spørger de voksne, (studerende) om de har en plan for hvad der 

skal ske?  Den voksne fra gul foreslår at orange laver samme plan som gul. Det aftales.  

De voksne fortsætter derefter dialogen med børnene ved bordene.  

 

Storegruppen er udenfor. Nogle af børnene skal indenfor og male. De andre børn skal lege udenfor. Hvad 

skal I lege? spørger den voksne. Børnene byder ind med forskellige forslag. Det lyder spændende, siger 

den voksne. I bestemmer helt selv hvad I vil lege. Et par børn kommer til den voksne for at få hjælp til at 

indgå i en leg. Den voksne byder ind med løsningsforslag. Det observeres ikke at den voksne deltager 

aktivt i legen med børnene. 

 

Der igangsættes stafet med en gruppe børn - efter 10 min går legen i opløsning. Kl. 9:45, er de fleste børn i 

storegruppen samt orange stue og gul stue på legepladsen (fri leg) 

Der sættes en vokseninitieret aktivitet i gang ved to borde på legepladsen. Derudover er en gruppe børn fra 

storegruppen indenfor og male 

En voksen igangsætter en løbeleg hvor børnene selv kan vælge hvilken rute de vil løbe 

 

Vuggestuen - Begge stuer går på legepladsen, incl 4 voksne. Der er en gruppe af børn der klipper ved et 

bord på legepladsen.  

 

De voksne er fordybet i leg med børnene.  

 

Der ses generelt i børnehave såvel som vuggestue imødekommende nærværende voksne, der er i samspil 

med børnene. God og tryg atmosfære. Det er meget tydeligt, at børnene er trygge i mødet med de voksne. 

 
Indsatsområde 2: 
Vuggestue: Der er aktiv dialog mellem personalet og børnene. Der sættes ord på ting, handlinger og 

følelser. Fint med sprog. Børnenes perspektiver inddrages, og der tales om hvad der skete, hvad der sker 

og hvad der skal ske. Et barn hjælper med at dække bord, der sættes ord på af den voksne. God rolig 

overgang til frokost med stille musik på gul stue.  

 

Meget god normering i de to vuggestuer: 3 voksne 6-7 børn. Dette åbner mulighed for 1:1 for de børn der 

kunne have behov. Der ses et eksempel på, at en voksen på legepladsen fordyber sig med et barn - der 

hænges koste op, og tages koste ned, meget nærvær her, sproget kobles også fint på med relevante 

gentagelser. 

  

Børnehave: Der er fin dialog med børnene. Der gives plads til at børnene byder ind.  
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Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1 
 

Det skal sættes endnu mere fokus på de voksnes deltagelse i og 
understøttelse af børnenes lege.  

Justeringer indsatsområde 2 
 

Ingen justeringer 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

Det op følgende tilsyn er en status på, hvordan der arbejdes med de to indsatsområder.  
 
I mine observationer er det tydeligt, at der arbejdes med indsatserne, og at man er på vej. Det er 
ligeledes tydeligt at der, helt som forventet, er et stykke vej før man er i mål. Det er min anbefaling, at I 
fortsat arbejder med indsatserne, og skruer op for fokus på de voksnes deltagelse i og understøttelse af 
børnenes lege. 
 
 I Peblingevej er der stærkt fokus på, at etablere en fælles kultur, og at skabe et fundament for høj 
pædagogisk kvalitet. Jeg vil anbefale, at dette fokus fastholdes, idet den fælles kultur og det fælles 
fundament, danner grundlag for at udvikle den pædagogiske kvalitet generelt, og særligt i forhold til de 
to indsatsområder.  
 
 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

 
Ingen påbud 

 

  

 

 


