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

 

Afdeling: 
Børnehuset Gundsømagle 

Dato/årstal: 
D. 19. august 2021 

Pædagogisk konsulent: 
Marlene Vorborg Jensen 

Mødets varighed: 
2 timer 

Mødedeltagere: 
Pæd. leder Kate, områdeleder 
Henriette og pæd. konsulent 
Marlene 

Referent: 
Marlene Vorborg Jensen 

 
Drøftelse af arbejdet med anbefalinger og påbud siden sidste uanmeldte tilsyn i juni 2021 
 

Anbefalinger og påbud fra foregående tilsyn: 
 
Der skal fortsat arbejdes med Gundsømagles valgte 
indsatsområde ”Samspillet mellem de voksne og 
børnene”. Dette gælder især for afdeling Hyldekær 
og i særdeleshed for vuggestuen, hvor der fortsat 
er markante forskelle mellem personalet.  
 
Tilsynet vækker bekymring i forhold til de store 
forskelle i vuggestuepersonalets engagement og 
samvær med børnene, og særligt de store forskelle 
mellem personalets kommunikation og dialog med 
børnene kan betyde, at børnene ikke får de samme 
betingelser for en god og varieret sprogudvikling. 
Det er fortsat meget stue- og personafhængigt 
hvilken kvalitet børnene tilbydes og der opleves 
ikke et professionelt læringsfællesskab blandt alle 
personaler i vuggestuen. 
 
Det anbefales at alle medarbejdere i vuggestuen 
anvender dele af KIDS til fælles faglig refleksion. 
Det kan særligt være med fokus på temaet ”Fysiske 
omgivelser – indendørs” og temaet ”Sprog og 
kommunikation”. 
 
Påbud: 
På baggrund af det opfølgende tilsyn får 
vuggestuen i afdeling Hyldekær et påbud om straks 
at rette op på de forhold som er beskrevet i 
tilsynsdokumentet.  
 
Der skal rettes op på kvaliteten i forhold til: 
1) de fysiske omgivelser indendørs 
2) relationen mellem personale og børn - herunder 
sprog i samspil 

Siden sidste tilsynsmøde i juni 2021 har den 
pædagogiske konsulent, pædagogisk leder og to 
medarbejdere fra henholdsvis afdeling 
Brumbassen og Hyldekær foretaget observationer i 
praksis ud fra KIDS. 
 
KIDS-observationer viser en tilstrækkelig kvalitet i 
forhold til de fire temaer: fysiske omgivelser, 
relationer, kommunikation og sprog samt 
relationer. 
Der scores lavere på de fysiske omgivelser 
indendørs end udendørs. Der er siden sidste tilsyn 
indrettet et par nye legeområder, men der skal 
fortsat være fokus på at skabe en større tydelighed 
og sammenhæng i læringsmiljøet. 
 
I forhold til relationer skal der arbejdes med at 
følge børnenes spor og der skal i særlig grad 
arbejdes med personalets støtte til børnenes 
indbyrdes relationer og venskaber. 
 
I forhold til leg og aktivitet scores i den lave ende 
af tilstrækkelig kvalitet og der skal særligt arbejdes 
med personalets støtte til børnenes leg og bedre 
inddragelse af børn i udsatte positioner i de 
vokseninitierede aktiviteter. 
 
Der scores jævnt på de fleste parametre af sprog 
og kommunikation og der skal fortsat arbejdes 
med at have dialog og samtaler, hvor samtalen 
”har flere led” og at der i den daglige praksis leges 
mere med sproget gennem rytmik, sproglege, 
vittigheder, sange o.l. 
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3) den voksnes rolle i børnenes leg og aktivitet 
 
Den pædagogiske leder skal senest en uge efter 
påbuddet sende en redegørelse til forvaltningen 
for, hvordan der rettes op på forholdene. Den 
pædagogiske leder skal inden uge 33 foretage 
observationer i vuggestuen ud fra KIDS temaerne: 
1. Fysiske omgivelser, 2. Relationer, 3. Leg og 
aktiviteter og 8. Kommunikation og sprog.  
 
Den pædagogiske konsulent vil komme på et 
uanmeldt tilsyn i vuggestuen og følge op på, om 
der er handlet tilfredsstillende på påbuddet.  
 

 
 
Siden sidste tilsynsmøde i juni 2021 har 
pædagogisk leder fremsendt en redegørelse for 
kommende tiltag for at få rettet op på kvaliteten i 
vuggestuen. Arbejdet med nogle tiltag er 
påbegyndt og andre udestår.  
 
 
 
Den pædagogiske konsulent var på uanmeldt 
tilsynsbesøg d. 16. august 2021. 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af uanmeldt opfølgende tilsyn d. 16/9-21 
 

På baggrund af anbefalinger og opmærksomhedspunkter fra tilsynet i 2020, konsulentens observationer i 
2021 og dialogen med den pædagogiske leder og områdeleder fastholdes påbuddet i Hyldekærs 
vuggestue.  
 
Den pædagogiske leder skal fortsat arbejde med at skabe en god organisering og systematik for arbejdet 
med indsatsområdet ”Samspillet mellem de voksne og børnene” og herunder have et særligt fokus på de 
seneste KIDS observationer og resultater. 
 
Den pædagogiske konsulent vil komme på endnu et uanmeldt tilsyn i løbet af september måned. 
 

 
Den pædagogiske konsulents fastholder påbuddet i vuggestuen Gundsømagle Børnehus 
 

 

  

 

 


