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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Vanddråben 
 

Dato/årstal 
3. Juni 2021 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Michal Hoff 

Referent (pæd. konsulent) 
Joan Dybdal 

Deltagere 
Pædagog Jette, Leder Katrine, Områdeleder Michael, konsulent Joan  

 
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 
Fysiske læringsmiljøer, 
indretning af rummet, mulighed 
for fordybelse 
 

Indsatsområdet kobles sammen med arbejdet med den styrkedede 
læreplan. Fagligt fyrtårn har holdt oplæg på P-møde. Der har været 
drøftelser stuevis, der er givet midler stuevis til optimering af 
læringsmiljøer. Der afsættes tid på stuemøder, og der laves plan for 
indretning hvem gør hvad?  
 
Der er blevet ryddet ud i ting på stuen, dette ses også tydeligt i 
observationerne. Der er langt mindre visuel støj end tidligere. Der er 
fokus på at tænke legezoner på tværs af stuer. Hvordan kan børnene 
anvende rummende på tværs af børnegrupper? 
 
Der er en proces i hele område Øst i forhold til optimering af 
udendørs læringsmiljøer. 
 
Der ses i observationerne begyndende tegn på forandring, men det 
er også tydeligt, at der er en stykke vej før man er i mål. Det er helt 
forventeligt, da Vanddråben siden tilsynet i 2020 fået ny leder og 
handleplanen er udarbejdet i en fælles proces primo 2021.   
 
Vi drøfter hvilke muligheder for optimering der er i de forskellige 
zoner, herunder at væggene understøtter læringsmiljøet og at 
legetøjet stilles indbydende frem, i stedet for at det ryddes op og 
puttes i kasser. Vi taler om, at børnene aktivt kan være en del af at 
stille biler op på bilbanen, service og madvarer op på hylder i 
køkkenet osv. Vi ser billeder fra andre afdelinger med eksempler på 
tydlige læringsmiljøer. Vi drøfter muligheden for at leder og 
pædagog besøger disse afdelinger og lader sig inspirere.  
 

Indsatsområde 2 
 
Børneperspektivet, fokus på 
overgang og organisering i 
mindre grupper 

 
Der påbegyndes en proces hen over efteråret, hvor der skal være 
mere fokus på overgange, fokus på mindre grupper, fokus på at lege 
sig fra sted til sted, at børnene f.eks. hopper, eller går baglæns, når 
de skal ind at vaske hænder.  
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 I observationerne ses et behov for øget fokus på, at dele børnene op 
i mindre grupper ved overgange, i højere grad at forberede børnene 
på skift, samt særligt i vuggestuen at have fokus på dialogen med 
børnene, samtidig med at fokus fastholdes på at benævne ting, 
handlinger og følelser.  Vi drøfter, at en tydelig struktur skaber 
mulighed for nærværnede dialog med børnene i overgangene. 
 

 
Den pædagogiske konsulents observationer (med særligt fokus på afdelingens indsatsområder) 
 

 

Der er hos skrupperne tydeligere opdelte læringsmiljøer end tidligere, der er dog stadig plads til 

udvikling. Hos mariehønsene er der på stuen kun ét afskærmet læringsmiljø, den resterende plads 

er anvendt til borde og stole. Det ene “siderum” er “udefinerbart” det er ikke tydligt hvad man 

kan her. Det andet “siderum” er tumlerum. Der kan generelt ses på antal af rum til fysisk 

udfoldelse (Pt er der tre). I gangarealet i børnehaven er der et planteprojekt og et bil miljø. Begge 

områder kan optimeres og tematiseres. Det er f.eks. ikke stillet biler frem. Der er generelt ikke 

gjort klart og stillet indbydende op i læringsmiljøerne.  

Det ses dog tydeligt, at der sket en positiv udvikling i forhold til, at der er “ryddet op” og sorteret 

i tingene. 

 

I overgangen til legepladsen, er hele børnegruppen i garderoben. Her kan der ses på, at dele 

børnene op i mindre grupper, og derved skabe mere optimale forudsætninger for nærværende 

dialog mellem børn og voksne.  

Der er to aktiviteter (perler og tegne) i gang ved to borde i alrummet - en voksen ved hvert bord, 

fin dialog med børnene. En gruppe på tur og en gruppe på legepladsen. På legepladsen leger de 

voksne med børnene, god dialog. Der er en vokseninitieret bus leg i gang, en voksen støtter hele 

tiden legen og sikrer at alle børn får tur osv. Rigtig god leg med meget nærvær og dialog, 

børnenes perspektiver inddrages i høj grad. Alle børn er i leg, og de voksne har blik for alle børn. 

 

I vuggestuen er børnene på legepladsen, de voksne leger med sand med dem, leder efter myrer 

osv.  

I vuggestue såvel som i børnehave ses fint relations arbejde, her er nærværende og 

imødekommende voksne, og det er tydeligt at børnene er vant til at blive mødt, set og hørt af de 

voksne.  

 

 

I vuggestuen kl. 10:45 gør en voksen opmærksom på, at børnene skal ind at spise. De voksne 

“samler” hurtigt børnene og går ind med alle på en gang (i grupper til stuerne) Børnene bliver 

ikke adviseret. Flere børn bliver løftet ned fra fugleredegyngen under små protester. Børnene 

bliver hurtigt placeret ved bordene. Der er ikke særligt fokus på selvhjulpenhed, f.eks. selv at 

kravle op på stolen. Det virker som om tiden løb fra de voksne. Obs på her at forberede børnene 

på, hvad der skal ske. På tilsynsmødet taler vi om, at det netop det dette med at forberede på skift 

osv der skal arbejdes med i udviklingsområde 2.  

 

I bhv ved frokost bliver børnene lidt tilfældigt bedt om, at vaske hænder, og får at vide at de skal 

spise udenfor. Jeg spørger en pige hvad de skal nu, hun fortæller at hun skal køre med bussen. 

Hun er ikke klar over, at de skal i gang med at spise. Der bliver givet mange beskeder, og 
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børnene går ind og vasker hænder, efterhånden som de voksne får formidlet, at det er det de skal. 

Alt forgår i god ro og orden.  

 

De børn der har været på tur kommer hjem, de løber på legepladsen og råber glade, at de skal 

spise udenfor.  Efter et par minutter går to pige ind til de voksne, der er gået i køkkenet, og 

spørger hvor de skal sidde.  Der er lidt uro og flere beskeder mens børnene finder på plads. De 

fleste børn går hen og spørger den voksne, hvor de skal sidde.  

Vi drøfter at det er dette der skal arbejdes med under indsatsområde 2. 

 

 

Generelt: 

Overordnet god dialog og samspil med børnene.  
 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1 
Fysiske læringsmiljøer, 
indretning af rummet, mulighed 
for fordybelse 
 

Der arbejdes videre med, indsatsområdet. Der justeres i forhold til at 
have fokus på, at gøre klar til dagen ved sammen med børnene, at 
stille legetøj og materialer indbydende op. 

Justeringer indsatsområde 2 
Børneperspektivet, fokus på 
overgang og organisering i 
mindre grupper 
 

Der arbejdes videre med indsatsområdet. Ingen justeringer. 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

 
Vanddråben er et rart sted at være, der en rolig og imødekommende stemning, og de voksne er i 
nærværende samspil og dialog med børnene. Der er i vanddråben et solidt fundament i det gode 
relations arbejde. Min anbefaling er, at I med afsæt i dette videreudvikler på de to indsatsområder som 
beskrevet i dette tilsyn.  
 
Altså at søge inspiration i andre afdelinger i området ifht indretning af læringsmiljøer. At udarbejde en 
struktur for overgang og organisering i mindre grupper, herunder fokus på, at forberede børnene på 
hvad der skal ske. Organiseringen i mindre grupper skaber mere optimale forudsætninger for 
nærværende dialog mellem børn og voksne. Ligesom mere tydelige læringsmiljøer understøtter 
børnenes lege og perspektiver.  
 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

 
Ingen påbud 
 

 



4 

 

  

 

 


