
 

 

 

 

 

 

 

Åbningstider 

Mandag-torsdag 10-15 

Fredag 10-14 

 

Telefontider 

Mandag-fredag 09-14 

Børnehuset Knolden 

Ravnsholt 232 

4000 Roskilde 

Dagtilbud 

Rådhusbuen 1 

Postboks 100 

4000 Roskilde 

 

Tlf.: 46 31 30 00 

 

kommunen@roskilde.dk 

www.roskilde.dk 

Pædagogisk tilsyn i Børnehuset Knolden 2021 

 

 

Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk 
tilsyn 

 
Afdeling 
Børnehuset Knolden 

Dato 
7.maj 2021 
 

Pædagogisk konsulent 
Helle Mitzi Christiansen 

Mødets varighed 
2,5 timer 

Mødeleder 
(områdeleder) 
Mette Wegeberg 

Referent (pæd. 
konsulent) 
Helle Mitzi Christiansen 

Deltagere 
Pædagog Pernille Søndergaard Kristensen  
Pædagogisk leder Henriette Sonja Funch 
Områdeleder Mette Wegeberg 
Pædagogisk konsulent Helle Christiansen 

Ekstern observatør 
Mette Wegeberg 

 
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 
(Udfyldes kun af ekstern 
observatør) 

God og behagelig 
stemning – der mærkes 
en umiddelbar glæde i 
samspillet mellem børn 
og voksne. 
 
God indlevende og 
nærværende 
kommunikation med 
børn tilpasset børnenes 

Gode samspil - det er 
tydeligt at voksne har 
interesse i børnene og kan 
lide at være sammen med 
dem. 
 
Gode dialoger mellem 
voksne og børn tilpasset 
børnenes alder. 
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Side2/6 alder  Lavt støjniveau 

Særlige 
opmærksomhedspunkter 
(Udfyldes kun af ekstern 
observatør) 

Forskellighed i antallet af 
børn og voksne på 
stuerne. Der kan 
arbejdes med en mere 
ligelig fordeling. 

Fortsat fokus på at have et 
lavt støjniveau. 
 
Der kan være mere legetøj 
tilgængeligt for børnene. 
 
Legepladsen kan være 
mere ryddelig. 

Tema   

Fysiske omgivelser Observationer fra KIDS 
viser at der er god 
kvalitet i det fysiske 
læringsmiljø.  
 
Der er gode muligheder 
for motorisk udfoldelser 
på stuerne. 
 
Der er forskel på 
stuerne, i forhold til 
hvorvidt de er indrettet 
med tematiserede og 
tydelige læringsmiljøer. 
 
Legetøj er tilgængeligt 
for børnene. Der er 
tilstrækkeligt 
aldersrelevant legetøj. 
 
Indretningen giver ikke 
så store muligheder for, 
at børn kan trække sig og 
få ro, når der er behov 
for det.  
Der er fokus på at 
indrette læringsmiljøet 
så der bliver færre 
forstyrrelser.  
 
Atriumgården og et 
overdækket areal giver 
mulighed for at bruge 
udemiljøet mere end 
tidligere. 

Observationer fra KIDS 
viser at der er god kvalitet 
i det fysiske læringsmiljø.  
 
Da KIDS målingerne blev 
foretaget var der gang i en 
omrokering af børnene i 
huset og dermed også i 
indretningen af 
læringsmiljøerne. 
 
Man er i gang med at 
indrette gode 
tematiserede 
læringsmiljøer, som 
tilgodeser alle børns 
behov både for ro og for 
udfoldelse. 
 
Der er fokus på at skabe 
mere tydelighed og 
rammesætning af 
legemiljøerne. 
 
Der er ikke så meget 
legetøj tilgængeligt, som 
der kan være brug for. 
 
Legetøj er intakt både inde 
og ude. 
 
Legepladsen er stor, særlig 
fordi hele området 
omkring huset er 
inddraget.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Side3/6   
Vuggestuen har egen 
legeplads, men børnene 
kan se ind på 
børnehavens legeplads. 
Legepladsen giver 
mulighed for fysisk 
udfoldelse og forskellige 
former for leg og 
aktiviteter.  
 
Klatrestativet skal sættes 
i stand. 
Der er sandkasse og 
legehuse.  
 
Læring fra tiden med 
Corona og det større 
brug af udeliv generelt 
og på legepladsen har 
betydet, at børn og 
voksne bruger 
legepladsen på mange 
nye måder. 

 
Legepladsen er indrettet 
med mange 
forskelligartede og 
tydelige legeområder. 
 
Der er mulighed for både 
stille og mere fysisk aktive 
lege. 
 
Der er et snitteskur, som 
ikke anvendes så meget i 
hverdagen. 
 
 
 
 
 

Relationer Observationer fra KIDS 
viser at der er god 
kvalitet i relationer 
mellem voksen/barn og 
barn/barn.  
 
Samspillet ved 
modtagelsen foregår 
med smil, nærvær og 
navns nævnelse.  
 
Samling på stuen foregik 
med stort engagement. 
På en indlevende måde 
var der en præsentation 
af, hvad der skulle ske 
om formiddagen. 
Præsentationen vakte 
interesse og godt humør 
hos børnene. 
 
Det fremgår tydeligt at 

Observationer fra KIDS 
viser at der er god kvalitet 
i relationer mellem 
voksen/barn og 
barn/barn.  
 
Børnene leger godt 
sammen og er gode til at 
invitere hinanden ind i 
lege. Der er meget få 
konflikter børnene 
imellem. 
 
God fordeling af børn og 
voksne i mindre grupper. 
 
Voksne er 
imødekommende og er til 
rådighed og tilbyder deres 
hjælp, når børn har brug 
for det. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side4/6 pædagoger tager 
ledelsen af 
pædagogikken og 
organiseringen af det 
pædagogiske arbejde på 
sig. 
 
Voksne er 
opmærksomme på 
børnenes kropslige og 
sproglige kommunikation 
omkring deres behov, 
følelser og det, de gerne 
vil. 
 
Der er en god tone og 
voksne sætter ord på 
børnenes udtryk, så 
børnene føler sig 
forstået. 
 
Kommunikationen er 
naturlig og tilpasset 
børnenes sproglige 
udvikling.  
 

Voksne er opmærksomme 
på børnenes kropslige og 
sproglige kommunikation. 
 
Den gode rammesætning 
og tydelige struktur 
omkring 
børnefællesskaberne og 
de daglige rutiner samt 
forudsigeligheden i 
overgangene mellem 
aktiviteterne gør børnene 
trygge. 
 
Kommunikation mellem 
voksne og børn er afstemt 
til børnenes sproglige 
udvikling.  
 
Voksne har blik for at alle 
børnene inddrages. 

Leg og aktiviteter Observationer fra KIDS 
viser at der er god 
kvalitet i lege og 
aktiviteter. 
 
Om morgenen tilbydes 
børnene forskellige 
aktiviteter sammen med 
en voksen fx leg med 
værktøj og mosaik. 
 
De voksne er 
nærværende og 
igangsættende med lege 
og aktiviteter med 
børnene. 
 
Voksne fordeler sig godt 
på legepladsen, så 
børnene tilbydes 

Observationer fra KIDS 
viser at der er god kvalitet 
i lege og aktiviteter. 
 
Voksne igangsætter 
mange gode og forskellige 
aktiviteter. 
 
Børn leger godt sammen. 
Børnenes opleves som 
meget socialt kompetente 
fx i gruppeaktiviteter. 
Børnene er gode til at 
skiftes og til ikke at 
forstyrre hinanden, når de 
kan se, at nogen er i gang 
med noget. 
 
Voksne sørger for at 
børnene har adgang til 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side5/6 aktiviteter flere steder 
på legepladsen.  
 
Voksne er 
opmærksomme på at 
tilføre børnenes leg 
noget nyt, der giver ny 
inspiration og sproglig 
opmærksomhed. 
 
Der er opmærksomhed 
på at vende situationer, 
der kan udvikle sig til 
konflikter, til et 
konstruktivt samvær.  
 

forskellige legeformer. 
 
Voksne støtter de børn, 
som har brug for hjælp til 
at indgå i legen. 
 
Voksne er gode 
rollemodeller. De bruger 
de muligheder der er til 
rådighed i forhold til at 
tilføre legen nye 
muligheder og fantasi. 
 
 

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

Indsatsområde 1 
 

Knolden har indført ny struktur i forhold til 
overgangen fra vuggestuen til børnehaven pr. 1. maj 
21.  
Ændringen i strukturen giver anledning til at fokusere 
på den fysiske indretning af læringsmiljøerne med nye 
øjne. Fx Hvordan indretter vi læringsmiljøerne efter 
børnenes behov? Og hvordan inddrager vi aktivt 
børnenes perspektiver? 

Indsatsområde 2 
 

Knolden har arbejdet grundigt med organiseringen af 
det pædagogiske arbejde og den voksnes rolle siden 
sidste tilsyn, hvilket KIDS målingerne har vist. Nu skal 
der fokus på at fastholde og forankre de gode 
erfaringer i den nye struktur. Derfor fortsætter 
indsatsen med at fokusere på organiseringen af det 
pædagogiske arbejde, og den voksnes rolle i leg og 
aktiviteter. 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

 Fortsæt med at bruge de gode erfaringer fra tiden med Corona fx brug hele 
huset, fokuser på udeliv og løbende udvikling af jeres læringsmiljøer. 

 Knoldens gode erfaringer med at arbejde med at være gode rollemodeller og 
overlevere pædagogisk viden og organisering af det pædagogiske arbejde til 
nye ansatte kan med fordel bruges i hele området.  

 Brug læreplanen til at skabe sammenhæng mellem det praktiske og der 
skrevne mere systematisk. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side6/6 Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

 
Ingen påbud. 
 

 

 

 

 


