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

 

Afdeling: 

Børnehuset Gundsømagle 

Dato/årstal: 

D. 4. november 2021 

Pædagogisk konsulent: 

Marlene Vorborg Jensen 

 

 

Observationer ved uanmeldt opfølgende tilsyn d. 4. november 2021 i 

vuggestuen i afdeling Hyldekær. 

 

  

På dagen for tilsynet er alle faste personaler fra den samme stue fraværende og det 

resterende personale har derfor omorganiseret sig, så børnene stadig mødes af 

kendte personaler fra vuggestuen og en personale fra børnehaven i afdeling 

Hyldekær. 

 

Ved tilsynet træder den pædagogiske konsulent ind i vuggestuens fællesrum ca. kl. 

8.30 og rummet er præget af støj, gråd og uro. Mange børn går tilfældigt til og fra de 

to stuer og et lavt bord med puslespil i fællesrummet. Der observeres meget få børn i 

fordybet leg, aktivitet eller interaktion med andre børn eller personaler. Flere gange 

observeres børn som forsvarer deres legetøj ved at skubbe de andre børn eller børn 

som tager de andres legetøj eller sut. Personalet hjælper kun af og til de børn, der 

enten sidder passivt, ikke selv formår at komme ind i legen eller går formålsløst rundt, 

med at komme ind i eller vedligeholde en leg eller konstruktiv aktivitet.  

 

Efter noget tid med åbne døre mellem de to stuer og fællesrummet, deler personale 

og børn sig op på de tre stuer og der observeres en større ro og fordybelse.  

Sagsnr. 347841 

Brevid. 3965955 

 

Ref. MVJ 

 

Dir. tlf. 4032 2237 

marlenevj@roskilde.dk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side2/3  

Der observerer på alle tre stuer store forskelle mellem personalet i forhold til om 

børnene tilbydes engagerede og længerevarende samspil om det fælles tredje. Nogle 

stuer vælger at spise formiddagsmad med tydelig opdeling af børnene i mindre 

grupper, mens andre samler alle børn omkring borde tæt på hinanden. Nogle få 

personaler er i konstant og tæt dialog med børnene og anvender et tydeligt 

kropssprog, inviterende mimik og positiv stemmeføring. De resterende personaler er 

mere utydelige og sætter få ord på for at understøtte barnets behov, oplevelser, 

følelser og intentioner og for at undersøge, om hun har forstået barnet korrekt, dvs. i 

overensstemmelse med barnets egne oplevelser.  

 

Ved tilsynet observeres til tider en manglende forståelse for vuggestuebørns udvikling 

bl.a. i valg af aktiviteter, legetøj, sprogbrug og hjælp til inddragelse.  

 

Det er besluttet at hele børnehuset skal arbejde med den samme ”månedens sang” og 

ved tilsynet italesætter den ene stue at de ikke kender sangen. Dette blev også 

observeret på en anden stue ved sidste tilsyn, hvor det var en anden måneds-sang. 

 

I de fysiske omgivelser indenfor er der mange steder ikke gjort klar til dagen. Fx ligger 

der legetæpper i en rodet bunke i et hjørne og der er ikke stillet legetøj og materialer 

indbydende op. Der observeres en del plastic legetøj og mange rodede 

legetøjskasser, som ikke understøtter en tydelig sammenhæng til legeområderne. Ved 

tilsynet vil en personale fra børnehaven starte en leg i ”køkken-området” på den ene 

stue og hun efterspørger legetøj som kan anvendes til leg i området. Legetøjet viser 

sig at være spredt tilfældigt i alle kasser på stuen, hvilket gør det svært for den voksne 

at skabe gode vilkår for legen og for børnene at vide hvad de kan foretage sig i 

området. På trods af dette får den voksne aktivt inddraget børnene i at finde 

køkkenlegetøj og hun får sat aldersrelevante lege i gang i området. Børnene er meget 

engagerede og har fordybet leg over en længere periode.  

 

Da den ene stue skal på legepladsen efter formiddagsmad sker dette på en rolig 

måde. Børnene kommer i små grupper ud i garderoben sammen med en voksen. Det 

observeres at personalet sætter sig i øjenhøjde med børnene og bruger tid på at 

børnene kan være selvhjulpne. Der er dog en smule ventetid for de børn som er 

kommet først i tøjet og da døren åbnes ud til legepladsen, bliver det utrygt for et par af 

de børn som står tættest på døråbningen. 

 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af uanmeldt 

opfølgende tilsyn d. 4/11-21 

 

Påbuddet i vuggestuen i afdeling Hyldekær fastholdes. Begrundelsen er, at der stadig 

observeres store forskelle mellem personalet på alle stuer i deres tilgang til børnene. 

Der skal fortsat arbejdes med at alle børn bliver mødt og set af de voksne og at de 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side3/3 voksne hjælper børnene med at blive involveret i leg eller konstruktiv aktivitet. Dette 

forudsætter bl.a. at de voksne tilbyder børnene engagerede og længerevarende 

samspil om det fælles tredje og at de sætter relevante lege i gang i de forskellige 

legeområder.  

 

Der skal fortsat arbejdes med Gundsømagles valgte indsatsområde ”Samspillet 

mellem de voksne og børnene” samt det pædagogiske grundlag, således at alle 

personaler tager afsæt i det samme børnesyn og ved hvordan børnesynet helt konkret 

skal komme til udtryk i hverdagens rutiner, lege og aktiviteter. 

 

Der skal fortsat arbejdes med at rette op på kvaliteten i forhold til: 

1) de fysiske omgivelser indendørs 

2) relationen mellem personale og børn - herunder sprog i samspil 

3) den voksnes rolle i børnenes leg og aktivitet 

 

Den pædagogiske konsulent vil komme på uanmeldt tilsyn i løbet af december måned 

2021.  

 

 

Påbuddet i vuggestuen i Gundsømagle Børnehus fastholdes 

 

 

 

 

 


