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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
 

Afdeling: 

Børnehuset Solstrålen 

Dato/årstal: 

D. 24. juni 2020 

Pædagogisk konsulent: 

Marlene Vorborg Jensen 

Mødets varighed: 

1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder): 

Katrine Bak 

Referent (pæd. konsulent): 

Marlene Vorborg Jensen 

 

Drøftelse af arbejdet med indsatsområder og anbefalinger i afdelingens handleplan 

 

Indsatsområde 1: 

Inddragelse af børneperspektivet 

Ifølge KIDS bærer Solstrålens rutiner og planlagte 

aktiviteter primært præg af voksenstyring. Vi vil 

derfor arbejde med: 

 At børnene er med til at præge hverdagen 

 At børnene oplever at de påvirker og har 

indflydelse på dagens rutiner og aktiviteter 

 At børnene oplever de bliver hørt og tør 

sige hvad de mener og tænker 

 At børnene er medspillere i hverdagen i 

Solstrålen 

 

Indsatsområde 1: 

Solstrålen har arbejdet med hvordan børnene 

løbende kan inddrages i arbejdet med temaer – 

personalet har besluttet et overordnet tema og 

børnene er blevet inddraget tidligt i processen. Der 

er kommet en større opmærksomhed på at lytte til 

børnene og inddrage dem ift. indhold og proces, 

men der skal fortsat sættes fokus på det. 

Personalet skal fortsat være nysgerrige på, hvad de 

skal gøre mere af og mindre af. 

Indsatsområde 2: 

Tydelige læringsmiljøer 

KIDS giver et billede af at vores læringsmiljøer kan 

videreudvikles samt være endnu mere tydelige i 

deres funktioner for børnene. Vi blev yderligere 

opmærksomme på, at vi har mange af de samme 

læringsmiljøer i huset. Vi vil derfor arbejde med: 

 At børnene aktivt benytter etablerede 

læringsmiljøer 

 At børnene selv bidrager til udvikling af 

nye eller etablerede læringsmiljøer 

 At læringsmiljøerne bidrager til trivsel, 

udvikling og læring for alle børn 

 

Indsatsområde 2: 

Der er status quo i forhold til arbejdet med 

udvikling af læringsmiljøer inde som ude. 

Indsatsområdet skal derfor fortsat prioriteres med 

afsæt i børnenes perspektiv. 

Anbefalinger:  

 At der skabes muligheder for, at børnene 

får større medindflydelse og oplever at de 

bliver inddraget i hverdagen. 

 

 At der skabes læringsmiljøer som er mere 

tydelige for børnene, både i forhold til 

hvad og hvordan man kan lege i 

læringsmiljøet, samt inspirere til udvikling. 

 

Arbejdet med anbefalingerne fortsætter. 
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Den pædagogiske konsulents observationer (med særligt fokus på afdelingens indsatsområder) 

 

Ved tilsynsbesøget er alle børn ude på legepladsen. Der er tydelige markeringer af zoner og børnene er 

opdelt i mindre grupper med faste voksne. Da børnene stort set ikke har været indenfor siden 

nedlukningen, er det vanskeligt for mig at vurdere om og hvordan børnene har været inddraget i 

læringsmiljøet indenfor. 

 

I vuggestuen er personalet godt fordelt mellem børnene. Jeg oplever flere gange at den voksne følger 

børnenes spor og forholder sig nysgerrigt til det børnene fortæller, fx lyden af flyvemaskine og naturfund 

i ”skoven”. Jeg observerer en voksenstyret aktivitet med billedlotteri for de ældste børn. Der er forskel 

på børnenes deltagelse og engagement, og sværhedsgraden på billederne er høj. Jeg oplever derudover 

forskellige aktiviteter hvor børnene kan gå til og fra, fx et bord med duplo – aktiviteten tiltrækker en del 

børn i den tid jeg observerer og den voksne ved bordet indgår i dialoger med børnene.  

 

I børnehaven fordeler børnene sig godt i deres zoner og jeg oplever børn i leg og dialog med hinanden. 

Personalet tilbyder aktiviteter som børnene kan gå til og fra fx vandmaling på fliser, et bord med papir og 

farver samt en vandbane. Jeg oplever en variation i måden personalet indgår i børnenes leg på – nogle er 

i øjenhøjde med børnene og har længerevarende dialoger, mens andre mere befinder sig i voksenhøjde 

og er tilgængelig hvis børnene har brug for hjælp. 

 

Da børnene er opdelt i de samme zoner hver dag på legepladsen bliver jeg nysgerrig på, om alle børn på 

sigt får tilbudt nok forskelligartede udfordringer i udemiljøet. 

 

 

Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 

 

Justeringer indsatsområde 1: 

 

Inddragelse af børneperspektivet 

Der skal fortsat arbejdes med indsatsområdet.  

 

Metoden med at arbejde tematiseret har været sat 

i bero under Covid-19, men påbegyndes så småt 

hen over sommeren og vil for alvor sættes i 

struktur efter sommerferien. 

Justeringer indsatsområde 2: 

 

Tydelige læringsmiljøer 

Der skal fortsat arbejdes med indsatsområdet både 

indenfor og udenfor. De gode erfaringer med at 

være ude hele dagen under Covid-19 skal drøftes 

og bringes med videre i arbejdet for at skabe 

endnu tydeligere læringsmiljøer på legepladsen.  

 

Generelt skal de fysiske læringsmiljøer optimeres 

og løbende evalueres med afsæt i børnenes 

perspektiv. 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 

 

Det anbefales at Børnehuset Solstrålen fortsætter arbejdet med at inddrage børnenes perspektiv både i 

det tematiserede arbejde, i dagligdagens rutiner og i de fysiske læringsmiljøer.  
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I kan med stor fordel sætte større fokus på personalets rolle i børns leg – herunder hvordan I bedst 

understøtter og udvikler alle børns deltagelse i leg. 

I kan evt. anvende dele af KIDS til at reflektere systematisk over nuværende praksis og sætte konkrete 

mål for de næste skridt.  

 

 

Den pædagogiske konsulents evt. påbud 

 

Ingen påbud 

 

 

  

 

 


