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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Brorlil Søsterlil 

Dato/årstal 2021 
15 november  

Pædagogisk konsulent 
June M. Kampmark 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder 
Anne-Sofie 

Referent (pæd. konsulent) 
June M. Kampmark 

Deltagere 
Anne-Sofie Norring (konstitueret leder)  Konsulent June 

 
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 
Undersøge hvordan barnets 
perspektiv i højere grad kan 
inddrages i aktiviteter og rutiner i 
den pædagogiske praksis. 

Der har kun i begrænset omfang været arbejdet med 
indsatsområderne, idet lederen har været syg siden foråret. Anne-
Sofie har været konstitueret Leder i 6 uger fra oktober, og har taget 
fat på arbejdet fra start.  
 
Personalet har arbejdet med indsatsområdet på et personalemøde, 
hvor alle medarbejdere, har drøftet, hvordan der i højere grad kan 
inddrages børnenes ideer og kreativitet. Der er også drøftet fokus på 
at dialogen i højere grad skal gå over flere led. 
Personalet har taget børnenes ideer med i aktiviteten og ladet 
børnenes sjove ideer og kreativitet indgå i legene.  
Når der læses eventyr læser den voksne eventyret i 14 dage, således 
at børnene lærer udenad. Børnene leger herefter selv eventyr, og 
inddrager deres egne perspektiver og udvider eventyret i en 
børnekontekst.  
Der arbejdes bevidst med det efterlignelige, at de ældre børn viser 
de store børn, hvordan man gør. 
 
Vi taler om at personalet er opmærksomme på og bevidste om, ikke 
at blive for servicerende, men med fordel kan inddrage børnene i de 
daglige rutiner endnu mere. Her kan dialogen med børnene over 
flere led, blandt andet komme i spil på en naturlig måde. 
 
 
 
 
 

Indsatsområde 2 
Fokus på indretning af 
læringsmiljøer. Særligt, hvordan 
læringsmiljøet kan indrettes om 
morgenen, så børnene fra 
starten af dagen inspireres til leg. 

Om morgenen er blandt andet havestuen blevet ”klædt på” således 
at læringsmiljøet har været tydeligt. Det virker velkomment når 
legetøjet er stillet frem og indbyder til leg.  
 
De gange læringsmiljøet har været etableret, har det været synligt at 
de mere stille børn, som har lidt svært ved at komme ind om 
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Brug af skattekiste og andre 
opstillinger.  

morgenen, har været hurtigere til at sige farvel, samt til at indgå i 
leg.  
Ligeledes har personalet set tegn på at de opsatte læringsmiljøer 
også har positiv effekt på børn, som har behov for en mere visuel 
tilgang. 
Både i børnehaven og i vuggestuen, er der tematiserede 
læringsmiljøer, som er tilgængelige hele dagen, og hvor det er 
tydeligt hvad man kan lave. 
 
På legepladsen har man ligeledes opstillet læringsmiljøer, hvilket har 
givet den samme positive effekt i børnenes tilgang til at indgå i leg.  
 
Der er bevilliget penge fra bestyrelsen til indkøb af nyt legetøj, her vil 
man blandt andet indkøbe flere ting til legepladsen. 
 
Vi drøfter elementerne om forældreinddragelse samt det digitale 
element, som også er en del af den styrkede læreplan. Institutionen 
arbejder på, at den styrkede læreplan, bliver en integreret del af 
Steiner pædagogikkens grundlag. Institutionen vil være opmærksom 
på også at have et fokus på ovennævnte elementer og inddrage 
bestyrelse og personale i drøftelsen. 
 
  
 
 
 
 
  
 

Anbefalinger 
 

Det anbefales at der arbejdes videre på de nye initiativer, når Leder 
Julie Gregersen vender tilbage til december måned, efter 
længerevarende fravær.  

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

 
Jeg starter tilsynet i vuggestuen kl. 8.30, hvor børnene leger.  Der er en rolig og imødekommende 
stemning på stuen. 
En voksen deltager i legen i køkkenområdet, en anden voksen læser med tre børn. Et barn sidder alene 
ved et højbord med et stykke legetøj. Den tredje voksne rydder op.  
Børnene samles til morgensamling. Der synges sange med fagter. Der benyttes redskaber som 
understøtter sangens fortælling, og som inddrager børnene i sanglegen f.eks en kost og en hat, når der 
synges ”skorstensfejer sang”. Der synges en navnesang, hvor alle børn, som er tilstede, bliver nævnt. 
Børnene sidder på gulvet på et tæppe.  
Samlingen er vokseninitieret, og det er tydeligt at børnene kender sangene, de synger med og laver 
fagter.  
Efter samlingen sidder børnene ved højborde og får brød, frugt og vand. Der er en del voksen snak 
omkring bordet.  
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Efter maden skal vuggestue børnene på legepladsen, børnene kravler selv ned fra trip trap stolene, og 
går i garderoben. Børnene guides og hjælpes i en rolig og anerkendende tone med at få tøjet på.  
 
Vuggestuen er indrettet med to høje borde, med stole omkring i den ene ende af rummet.  
I den anden ende er der indrettet børne køkken område med køkkenting, samt en gammeldags sofa, 
hvor der står bøger i en tallerkenrække på gulvet. Legetøjet er i børnehøjde. Der er lagt tæpper over 
nogle stole og sofaen, således at børnene kan lege hule. 
 Valget af møbler og lamper giver indtryk af en hjemlig indretning og stemning. 
Der er indrettet voksenkøkken i både vuggestue og børnehaves grupperum. I vuggestuen produceres 
mad til hele institutionen.   
 
I børnehaven er der ligeledes morgensamling ved tilsynet. Børnene står i en kreds, de synger sange, som 
er de samme, jeg observerer fra vuggestuen, men med et tydeligt sværere lærings niveau, som svarer til 
børnenes kompetenceniveau. Der benyttes udklædnings genstande som dramatiserer sanglegen. 
Børnene deltager med interesse i sangene og i sanglegen. Aktiviteterne i samlingen er voksen initierede 
og voksen struktureret. De voksne er velforberedte og engagerede.  
Efter samlingen deler en voksen brød ud, og der spises brød, børnene kaldes i hold til køkkenet, hvor der 
skænkes vand. De voksne møder børnene i en anerkendende og rolig tone. 
Ved tilsynet var det ikke muligt at observere om der har været opsat læringsmiljøer om morgenen. 
 
Rummet er indrettet med dæmpede farver på væggene. Legetøjet er naturmaterialer i form af kurve 
med legetøj. Der er indrettet læringsmiljøer med børnekøkken område, med køkkenredskaber, så det 
tydeligt fremgår hvad man kan lege. Et andet læringsmiljø, er indrettet med kæpheste, og 
Udklædningstøj. Der er hylder med biler, både, samt en borg/slot. Alle materialer i træ. Legetøjet står i 
børnehøjde og er tilgængeligt. Det er tydeligt for børnene hvad man lege. 
Rummet er indrettet æstetisk med farvevalg og materialevalg. 
 
Legepladsen fremstår uden meget legetøj. Der ligger byggebrædder som børnene kan gå på, der er 
bakker, som børnene løber op og nedad, der er opsat borde, der kan kravles op på og kravles nedad.  Der 
er kun vuggestuebørn på legepladsen, alle børnehavebørn er på tur. De voksne følger børnenes initiativ. 
Der er kun få redskaber som kan benyttes i sandkassen.  
 
 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1 
 

Der arbejdes videre med indsatsområdet i praksis.  

Justeringer indsatsområde 2 
 

Institutionen fortsætter det gode arbejde med at udvikle 
læringsmiljøerne, særligt om morgenen. Der arbejdes videre med 
inddragelse af børnenes perspektiv i både leg og aktivitet. 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

Selvom der kun er arbejdet med indsatserne i begrænset omfang, oplever jeg et børnemiljø, som er 
æstetisk og med gode materialer. I både vuggestue og børnehave oplever jeg engagerede og 
anerkendende voksne som arbejder i børnehøjde.  
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Det anbefales at der i vuggestuen synges langsommere, med henblik på den sproglige stimulation, der 
kan med fordel synges sange med en mere simpel tekst, igen med henblik på den sproglige 
understøttende praksis. 
 
Det kan overvejes, om det er hensigtsmæssigt at produktionen af mad sker i vuggestuen, da der er 
mange forstyrrelser forbundet hermed. Og også et sikkerhedsmæssige aspekt i, at køkkenet er på stuen. 
 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

Ingen påbud           
 

 

  

 

 


