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Opfølgende pædagogisk tilsyn i Børnehuset Solsikken 2022 25. april 2022 

 

 

Tilsynsdokument for opfølgende 
pædagogisk tilsyn 

 

Afdeling: 

Børnehuset Solsikken 

Dato/årstal: 

D. 6. april 2022 

Pædagogisk konsulent: 

Marlene V. Jensen 

Mødets varighed: 

1 ½ time 

Mødeleder: 

Marlene V. Jensen 

Referent (pæd. 

konsulent): 

Marlene V. Jensen 

Mødedeltagere: 

Institutionsleder Reno, souschef Christina, forældre Stephanie og pædagogisk 

konsulent Marlene V. Jensen 

 

Drøftelse af arbejdet med indsatsområder og anbefalinger i afdelingens 

handleplan 

 

Indsatsområde 1: 

 

Det gode måltid i vuggestuen og 

børnehaven. 

Herunder fokus på måltidets organisering og 

rammer, for at der er: 

 nærvær  

 sproglig opmærksomhed og 
længerevarende samspil med flere 
turtagninger 

 ro til at spise 

 selvhjulpenhed 

 madglæde 

 

Drøftelse af indsatsområdet: 

 

Børnehaven: 

Der har været fokus på at alle børn skal 

tilbydes og deltage i samtale ved bordet. 

Personalet har anvendt observationer, 

video og har talt antallet af samspil. 

Undersøgelserne viste at der var flere 

samtaler end forventet under måltidet og 

at børnene havde forskellige venner at 

spejle sig i. 

 

Vuggestuen: 

Sagsnr. 360859 

Brevid. 4061121 

 

Ref. MVJ 

 

Dir. tlf. 4032 2237 

marlenevj@roskilde.dk 

 



 

 

 

 

 

 

 

Side2/7 Der er blevet arbejdet med en mere 

tydelig struktur og organisering for at 

mindske uro, støj og ventetid i 

overgange. Børnene har fået tildelt faste 

pladser og sidder nu blandet i alder ved 

bordene. Der anvendes som oftest to 

borde i et rum og et bord i siderum. 

Ændringen har gjort at måltidet varer 

længere end tidligere og giver mulighed 

for nærvær og dialog. 

 

Der er blevet arbejdet med madglæde og 

madmod gennem tematiserede projekter 

fx om blomkål. Personalet kan se at 

børnene profiterer af projekterne og får 

en øget lyst til at smage på nye ting. 

 

I hele børnehuset arbejdes der med 

Marte Meo for at opbygge en positiv 

kultur og et ressourceorienteret syn på 

barnet.  Personalet har bl.a. besøgt 

hinandens praksis for at observere og 

give feedback. 

 

Indsatsområde 2: 

 

Vuggestuen – Videreudvikling af 

læringsmiljøer 

Herunder et fokus på: 

 visuel sproglig understøttelse  

 æstetik   

 tydelighed 

 invitation til leg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børnehaven – Flere målrettede aktiviteter 

Herunder fokus på: 

Drøftelse af indsatsområdet: 

 

I vuggestuen er der blevet arbejdet 

videre med de fysiske omgivelser 

indenfor. Særligt har der været fokus på 

at gøre legeområderne mere indbydende 

fra morgenstunden. 

 

Personalet har besøgt hinandens stuer 

og givet feedback på hvad der virker og 

ikke virker. 

Siden sidste tilsyn er der ikke blevet 

anvendt KIDS systematisk i 

kvalitetsudviklingen af de fysiske 

læringsmiljøer. Til gengæld har 

vuggestuen foretaget målinger af to 

omgange, hvilket bl.a. er blevet drøftet 

på personalemøder.  

 

I børnehaven er strukturen blevet mere 



 

 

 

 

 

 

 

Side3/7  aktiviteter der styrker børnenes 
sproglige udvikling 

 at styrke barn/barn relationer særlig 
for børn i udsatte positioner. 

 

tydelig gennem aldersopdelte grupper 

hver formiddag. Dette har været med til 

at målrette leg og aktiviteter efter 

børnenes alder og optagethed. 

Personalet oplever at børnene profiterer 

af at personalet kan være mere 

nærværende og skabe flere 

fordybelsesrum.  

 

Der har også været et stort fokus på at 

styrke børnenes sprog gennem visuel 

understøttelse af hverdagens aktiviteter 

og literacy.  

 

Anbefalinger fra tilsyn 2021:  

 

Det anbefales vuggestuen at: 

 arbejde med og udvikle det 
pædagogiske læringsmiljø hvad 
angår relationer voksen/barn og 
barn/barn. Særlig med henblik på at 
alle responderer relevant på 
børnenes kontaktforsøg og sproglige 
initiativer, og for at sikre at alle børn 
får kontakt og samspil med voksne.  

 drøfte og lægge en plan for hvordan I 
kan viderebringe viden fra 
kompetenceudviklingen i ”1000 
dages programmet” i hele 
personalegruppen i vuggestuen. 

 børn i vuggestuen kun bruger sut, 
når de har behov for trøst eller skal 
sove. 

 alle personaler tager initiativ til at 
hilse og præsentere sig for forældre 
og gæster, de ser for første gang. 

 

For begge afdelinger anbefales at: 

 drøfte hvordan I kan få flere 
udviklende dialoger og lege og 
aktiviteter med et pædagogisk sigte i 
hverdagen. Det er godt at ”gå 
bagved” og ”ved siden af, men drøft 
også hvordan I kan ”gå mere foran”. 
Drøft hvilke børn der har særlig gavn 
af flere udviklende dialoger og 
målrettede pædagogiske aktiviteter i 
hverdagen og sats i første omgang på 

Drøftelse af arbejdet med anbefalinger: 

 

Der har været et fokus på at skabe 

udviklende øjeblikke gennem hele 

dagen. Personalet har anvendt Marte 

Meo ift. at vente på barnets respons og 

fx bekræfte og forstå barnets intentioner 

og signaler.  

 

Den fælles kompetenceudvikling er sket 

gennem personalemøder og 

efterfølgende besøg med observationer 

på hinandens stuer.  

 

Der er fortsat fokus på brugen af sut, da 

der opleves forskelle blandt personalet i 

deres holdninger.  

 

 

 

 

Begge afdelinger har drøftet hvordan 

man som personale kan være mere 

tilstede i legen - herunder hvordan den 

voksne kan skærme en leg og hjælpe de 

børn som har en tendens til at forlade 

legen hurtigt.  

I børnehaven kan personalet se at 

genkendelige samlinger og strukturerede 

lege særligt er noget som de yngste børn 



 

 

 

 

 

 

 

Side4/7 dem. 

 understøtte barn/barn relationer i 
begge afdelinger. 

 instruerer nye medarbejdere og 
vikarer så alle arbejder efter det 
pædagogiske grundlag. 

 

profiterer af. Børnene har fået mere mod 

på at lege selv og har flere fordybede 

lege. 

 

Siden sidste tilsyn er der udarbejdet et 

info-skriv til nye medarbejdere og koblet 

en fast medarbejder på den nye i 

opstarten. 

  

 

Den pædagogiske konsulents observationer (med særligt fokus på afdelingens 

indsatsområder) 

 

Vuggestuen 

På alle stuer observeres en indretning med rum i rummet og en god balance mellem 

steder, hvor man kan være aktiv, og hvor man kan finde ro. Der ses tematiserede 

legeområder med aldersrelevant legetøj.  

 

Områder med fokus på bøger er flere steder utydelige og mindre indbydende. Ud fra 

et børneperspektiv kan det fx være svært at overskue hvilke bøger jeg kan vælge, når 

alle bøger er samlet i en kasse på gulvet.  

 

På den ene stue afspilles musik fra en iPad over længere tid. Der er ingen børn i 

området og musikken er med til at give unødvendig baggrundsstøj. 

 

Formiddagsmad: 

Der observeres formiddagsmad på den ene stue. Børn og personale er placeret ved to 

borde. Personalet rejser sig en del og sidder sjældent ned i længere tid omkring 

bordet. Der observeres få nærværende dialoger, hvor samtalen har flere led. Under 

måltidet opstår en del uro og støj - særligt når børn skal afleveres og døren ud til 

garderoben står åben. På et tidspunkt slås et tredje bord ned, hvilket øger uroen og 

mængden af forstyrrelser.  

 

Efter formiddagsmaden skal alle børn og voksne ud. En mindre gruppe skal på tur og 

de andre skal ud på legepladsen. Børnene kommer ud i garderoben i små grupper og 

der gives tid til selvhjulpenhed. Børnene virker deltagende og der observeres 

nærværende samtaler mellem voksne og børn. 

 

Leg og aktiviteter: 

På legepladsen er personalet godt fordelt på udearealet og de voksne gør sig 

interessante og tilgængelige for børnene. Fx ved at sætte sig i sandkassen, tilbyde at 

gynge børnene og sætte sig på jorden og blive nysgerrige på sten, blade og andet. 

Der observeres dog forskelle i personalets samtaler med børnene. Nogle personaler 

har mange relevante dialoger med børnene, mens andre har få dialoger over flere led, 



 

 

 

 

 

 

 

Side5/7 hvor den voksne venter på barnets svar og taler med børnene om deres oplevelser og 

følger deres ”spor”. 

 

Generelt observeres en rar og omsorgsfuld stemning i vuggestuen. Personalet gør sig 

tilgængelige og udviser stor interesse for børnene. 

 

Børnehaven 

Ved tilsynet er børn og voksne godt fordelt indenfor og udenfor. På legepladsen 

tilbydes konstruktionsleg ved et bord – 1 voksen og 5-6 børn, og børnene kan gå til og 

fra aktiviteten. Der er gode og relevante dialoger om det som bygges, og den voksne 

deltager aktivt i legen og udfordrer og guider løbende børnene. 

 

I den anden ende af legepladsen tilbydes balanceleg og motoriske lege ved 

legetårnet. Der er lagt balancebrikker ud og tårnet bruges aktivt i legen. Børnene er 

deltagende og engagerede.  

 

Indenfor tilbydes forskellige kreative aktiviteter. Der leges både på gulve og ved 

højborde. På gulvet sidder en personale og nogle børn som bygger en zoologisk have 

med dyr og magneter. Den voksne er deltagende i legen og bevæger sig både ved 

siden af og bag ved legen, samt guider børnene efter behov. 

 

Inden frokost ryddes op, vaskes hænder og gøres klar til afslapning. To børn er valgt 

til at dække bord og gøre klar til frokost. De andre børn er i siderummet hvor der lyttes 

til rolig musik og hvor børnene opfordres til at mærke deres krop. Dernæst får børnene 

mulighed for at række hånden op og fortælle om det de har på hjerte. Børnene lytter 

delvist til hinanden. Det opleves mest som en dialog mellem den voksne og det 

pågældende barn, og ikke som en samling hvor alle er deltagende. Da de to børn er 

færdige med at gøre klar til frokost, inviterer de deres venner ind til frokost én efter én. 

Dette sker på en rolig og velkendt måde. Selve frokosten opleves rolig og 

nærværende. Der samtales om maden, hvad børnene har foretaget sig i weekenden 

og hvad der ellers kommer op. 

 

Under frokosten på den anden stue opleves et højere støjniveau. Der er mange 

samtaler mellem børn og børn/voksne, men færre dialoger hvor samtaler har flere led. 

 

Generelt observeres der i børnehaven en tydelig struktur i overgange og rutiner, og 

børnene navigerer trygt og velkendt i dem. Der er en rar og indbydende tone mellem 

børnene og mellem børn og voksne.  

 

 

Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 

 

Justeringer indsatsområde 1: 

 

Indsatsområdet afsluttes i 

børnehaven. 



 

 

 

 

 

 

 

Side6/7 Det gode måltid i vuggestuen og børnehaven 

 

Indsatsområdet fortsættes i 

vuggestuen med særligt fokus på: 

- struktur og organisering 

- den voksnes rolle og placering 

- sprog i samspil 

 

Justeringer indsatsområde 2: 

Vuggestuen – Videreudvikling af 

læringsmiljøer 

 

Børnehaven – Flere målrettede aktiviteter 

 

Indsatsområdet afsluttes i 

vuggestuen. 

 

 

Indsatsområdet for børnehaven 

fortsættes med særligt fokus på: 

- strukturerede lege 

- børns tryghed i legen 

- den voksnes rolle i leg og aktiviteter 

- sprog i samspil 

 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 

 

I vuggestuen kan områder med fokus på bøger gøres mere tydelige, tematiserede og 

indbydende. Nogle steder kan bøgerne præsenteres mere overskueligt for børnene 

fremfor kun at forefindes i en kasse. Der kan også skrues op for den visuelle 

udsmykning med billeder af de mest læste bøger, rim og remser mv. Der ses mini-

lænestole på to af stuerne, men tænk også gerne i indretning som indbyder til at 

børnene kan opsøge og kigge i bøger på andre måder fx ved hjælp af en madras, 

puder, tæpper og lavt bord.  

Det kan endvidere overvejes at erstatte et af jeres højborde på hver stue med et lavt 

bord. Bordet kan være med til at øge de ældste børns selvhjulpenhed under spisning 

og derudover anvendes som legebord for alle børn gennem hele dagen. Det 

anbefales at anvende KIDS systematisk i arbejdet med den løbende justering af de 

fysiske omgivelser. 

 

I vuggestuen anbefales endvidere at fastholde et fokus på at arbejde med sprog i 

samspil. Der skal være en opmærksomhed på at alle personaler har dialoger, hvor 

samtalen har flere led, og at alle personaler taler med børnene om deres oplevelser 

og følger ”børnenes spor”. Det anbefales at I systematisk anvender KIDS tema 2: 

Relationer, og tema 8: kommunikation og sprog til løbende at vurdere kvaliteten af 

jeres arbejde. 

 

I børnehaven kan I med stor fordel arbejde videre med at skabe pædagogiske 

læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende. Det anbefales at tage afsæt i tema 

materialet ”Kort om leg” fra EVA, som giver bud på at fremme en rig legekultur ud fra: 

1) at gå bagved og skabe stimulerende rammer for leg; 2) at gå ved siden af og guide 



 

 

 

 

 

 

 

Side7/7 legen og 3) at gå foran og støtte legemuligheder. Materialet indeholder endvidere 

dialogkort og en Power-point med vidensindspark og øvelser. 

 

 

Den pædagogiske konsulents evt. påbud 

 

 

Ingen påbud 

 

 

  

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Marlene Vorborg Jensen 

Udviklingskonsulent

 


