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Tilsynsdokument for uanmeldt 
opfølgende pædagogisk tilsyn på 
baggrund af påbud i vuggestuen 

 

Afdeling: 

Børnehuset Gundsømagle 

Dato/årstal: 

D. 29. november 2021 

Pædagogisk konsulent: 

Marlene Vorborg Jensen 

 

 

Observationer ved uanmeldt opfølgende tilsyn d. 29. november 2021 i 

vuggestuen i afdeling Hyldekær. 

 

Ved tilsynet træder den pædagogiske konsulent ind i vuggestuen ca. kl. 8.30. 

Fællesrummet er tomt og stille da alle børn og medarbejdere er fordelt på de tre stuer.  

 

Grundet Covid-19 er forældrene samme morgen blevet bedt om at aflevere deres 

børn i garderoben max én familie ad gangen, hvilket medfører kødannelse ude på 

legepladsen til aflevering. Personalet gør deres bedste for at tage godt i mod børnene, 

selvom situationen er præget af irritation fra nogle forældres side. 

 

Siden sidste tilsyn observeres en større ro fra morgenstunden. Alle børn og 

medarbejdere er godt fordelt på de tre stuer. Der observeres samlinger som foregår 

på gulvet og tager afsæt i et børneperspektiv. Der synges den samme goddag-sang 

og Lille Peter Edderkop. Børnene er deltagende og udviser glæde og interesse for 

samlingen. 

 

Der observeres fortsat store forskelle mellem personalet i deres tilgang til børnene.  

Nogle personaler er i relevant dialog med børnene og anvender et tydeligt kropssprog, 

inviterende mimik og positiv stemmeføring. Andre personaler er utydelige og sætter få 
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Side2/2 ord på for at understøtte barnets behov, oplevelser, følelser og intentioner og for at 

undersøge, om de har forstået barnet korrekt, dvs. i overensstemmelse med barnets 

egne oplevelser.  

 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af uanmeldt 

opfølgende tilsyn d. 30/11-21 

 

Det anbefales at vuggestuen fortsætter med den nuværende organisering fra 

morgenstunden, så der skabes ro og nærvær på alle tre stuer. Det anbefales 

endvidere at den nye struktur for samlinger fastholdes, således at alle børn tilbydes en 

samling med velkendte sange og fagter. 

 

Da der fortsat observeres store forskelle mellem personalet i deres tilgang til børnene, 

skal der fortsat arbejdes med at alle børn bliver mødt og set af de voksne, og at de 

voksne hjælper børnene med at blive involveret i leg eller konstruktiv aktivitet. Dette 

forudsætter bl.a. at alle personaler tilbyder børnene engagerede og længerevarende 

samspil om det fælles tredje og at de sætter relevante lege i gang i de forskellige 

legeområder.  

 

Der skal fortsat arbejdes med Gundsømagles valgte indsatsområde ”Samspillet 

mellem de voksne og børnene” samt det pædagogiske grundlag, således at alle 

personaler tager afsæt i det samme børnesyn og ved hvordan børnesynet helt konkret 

skal komme til udtryk i hverdagens rutiner, lege og aktiviteter. 

 

Der skal fortsat arbejdes med at rette op på kvaliteten i forhold til: 

1) de fysiske omgivelser indendørs 

2) relationen mellem personale og børn - herunder sprog i samspil 

3) den voksnes rolle i børnenes leg og aktivitet 

 

Den pædagogiske konsulent vil komme på uanmeldt tilsyn i løbet af december måned 

2021.  

 

 

Påbuddet i vuggestuen i Gundsømagle Børnehus fastholdes 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Marlene Vorborg Jensen 

Udviklingskonsulent

 


