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Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

Afdeling 
Reden 

Dato 
29. oktober 2020 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 

Mødets varighed 
2 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Michael Hoff 

Referent (pæd. konsulent) 
Joan Dybdal 

Deltagere  
Pædagog Henriette, pædagog Lone, Rikke Leder, Michael 
områdeleder, Joan Konsulent 
 

Ekstern observatør 
Joan Dybdal 

 
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 God tone generelt God tone generelt. Der er 
generelt roligt tempo.  

Særlige opmærksomhedspunkter 
 

Der kan med fordel være endnu 
større opmærksomhed på at 
anvende sproget aktivt. 
 

Organiseringen af dagen og 
pædagogisk aktiviteter. 

Tema   

Fysiske omgivelser Der er en udfordring i Lærken 
ifht. belysning.  
Generelt en stor forskel i 
læringsmiljøerne fra rum til rum.  
Der kan udvikles så der skabes en 
større ensartethed i forhold til 
kvalitet i rummene.  
Der er mange gode eksempler i 
både Lærken og Reden, på gode 
læringsmiljøer som der kan tages 
udgangspunkt i.  
Der kan med fordel optimeres på 
legepladsen i Lærken.  

Stor legeplads med mange gode 
læringsmiljøer. God belysning og 
indbydende rum.  
 
Generelt høj kvalitet af de fysiske 
læringsrum, vær opmærksomme 
på at få stolet ned og gjort klar, 
så rummene er indbydende.  

Relationer  
Generelt god kvalitet. Mange 
gode eksempler på høj kvalitet i 
relationsarbejdet. Her ses voksne 
i børnehøjde og i tæt samspil 
med børnene.  
 
Der kan være fokus på højere 
grad af ensartethed, altså 
hvordan sikres det, at alle børn 
møder den samme høje kvalitet? 
 

 
God stemning og god tone 
generelt roligt tempo.  
Der kan udvikles på større 
opmærksom på at inddrage alle 
børn. 
Der kan med fordel kigges på 
organisering og 
personalefordeling generelt. 
 
Der kan udvikles på i højere grad, 
at tage afsæt i børneperspektivet 
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Der kan med fordel være endnu 
større opmærksomhed på at 
anvende sproget aktivt. 
 
Der er behov for at styrke 
overgangen fra vuggestue til 
børnehave, så der bliver en 
tydelig sammenhæng mellem 
vuggestueliv og børnehaveliv 
 

og give endnu mere plads til 
fordybelse og nærhed.  
 
 
Der er behov for at styrke 
overgangen fra vuggestue til 
børnehave, så der bliver en 
tydelig sammenhæng mellem 
vuggestueliv og børnehaveliv 
 

Leg og aktiviteter Generelt god kvalitet, de voksne 
er i børnehøjde og i leg og 
aktivitet med børnene.  

Der ses ikke så mange 
vokseninitierede aktiviteter 
Der kan skrues op for de voksnes 
aktivitet i legen og 
understøttelse af børnenes leg.  
 

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

Indsatsområde 1 
 

Struktur og organisering af dagen  

Indsatsområde 2 
 

Fokus på at inddrage børneperspektivet i det pædagogiske arbejde.  

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

 
Reden har været uden kontinuerlig ledelse siden 2019. Tilsynet er lavet i en tid hvor Børnehuset Reden 
og Lærken har arbejdet med corona retningslinjer. Tilsynet omfatter vuggestue, børnehave og 
basisgruppe. 
 
En del af de udviklingspunkter der peges på i dette tilsyn, peger tilbage på et behov for at skabe en 
struktur, der giver personalet mulighed for at arbejde mere målrettet pædagogisk. En mere tydelig 
organisering af den daglige pædagogiske praksis vil med stor sandsynlighed give plads og mulighed for, at 
personalet i højere grad kan være tilgængelige og i tæt samspil med børnene. Min anbefaling er derfor at 
I arbejder målrettet med organiseringen og strukturen. 
 
Der er flere gode eksempler på høj kvalitet i Reden, som jeg vil anbefale jer at tage afsæt i. 
 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

 
Ingen påbud 
 

 

 


