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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Børnehuset Præstemarken 

Dato/årstal 
29.03.22 

Pædagogisk konsulent 
Sarah Asseraf Olesen 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Mette Wegeberg 

Referent (pæd. konsulent) 
Sarah Asseraf Olesen 

Deltagere 
Pædagog Sarah Dyrborg, pædagogisk leder Anne Adamsen, områdeleder Mette Wegeberg og konsulent 
Sarah Asseraf Olesen 

 
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 
Vi ønsker at styrke 
børneperspektivet i den 
pædagogiske praksis.  
Med fokus på at involvere 
børnene i  planlægningen af 
aktiviteter og læringsmiljøer. 

Der er en rolig og imødekommende stemning i huset, samt en god 
pædagogisk atmosfære blandt børn og voksne. 
 
Den pædagogiske praksis fremstår velorganiseret, hvilket kommer til 
udtryk ved at alle tre grupper fra morgenstunden, er i gang med 
pædagogiske aktiviteter. I alle grupper synes aktiviteterne 
meningsfulde for børnene, på måder hvor der opnås en god fælles 
opmærksomhed i børnegruppen. 
 
I den ene gruppe foregår der dialogisk læsning. Rigtig god oplæsning 
og vedvarende højt engagement hos personalet under aktiviteten. 
Bogen fremstår aldersrelevant og meningsfuld for børnene, som 
lytter og byder ind undervejs. Der observeres god inddragelse af 
børnenes udsagn og perspektiver. 
 
Vi drøfter at der kan øges en opmærksomhed på, hvordan der kan 
skabes dialoger, uden spørgsmål der ligger op til besvarelser. Da det 
observeres at det hæmmer nogle børns deltagelse.  
Vi drøfter desuden at der kan arbejdes videre med hvordan 
dialogerne kan øges mellem børnene, således den voksne bliver 
faciliterende for de dialoger børnene kan have med hinanden om 
F.eks. det at være gode venner i børnehaven. 
 
Der observeres flere gode eksempler på det pædagogiske personale 
er lydhøre og imødekommende over for børnenes perspektiver og 
udsagn under de samlinger og øvrige aktiviteter der observeres.  
 
Det er mærkbart i de voksen og barn samspil der observeres at der 
er blevet arbejdet målrettet med at styrke inkluderende 
læringsmiljøer, der tager afsæt i det enkelte barns behov og 
ressourcer.  
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Eksempelvis observeres der ikke konflikter under tilsynet. Tværtimod 
sker der flere eksempler på at det pædagogiske læringsmiljø løbende 
justeres med afsæt i børneperspektivet. 

Indsatsområde 2 
Vi ønsker at styrke læringsmiljøer 
ude med afsæt i 
børneperspektivet. 
Vi vil have særlig fokus på at 
involvere børnene i etableringen 
af nye læringsmiljøer. 

Det er synligt at der arbejdes med at videreudvikle på 
læringsmiljøerne ude, med afsæt i et børneperspektiv. 
 
Der observeres desuden et godt eksempel på ovenstående, børn og 
voksne hjælpes ad med at bygge en politistation, som udspringer af 
børnenes egen ide. Børnene er deltagende i anvende værktøjet med 
støtte, mens de løbende videreudvikles på ideerne til læringsmiljøet 
undervejs.  
 
Etableringen af politistationen er et godt eksempel på, hvordan der 
skabes en pædagogisk aktivitet omkring det at videreudvikle på 
læringsmiljøer. og hvor børnenes ideer og perspektiver bliver 
styrende for både processen og det færdige læringsmiljø. 
 
Det sker et godt nærvær på legepladsen, men den længerevarende 
deltagelse i børnenes leg og aktivitet kan styrkes.  
Personalet er relevant opsøgende på børn, der ikke er i leg eller 
længerevarende deltagelse med andre børn og voksne. 

Anbefalinger 
 

Indsatsområde 1: 
Overvej gerne hvordan der kan skabes dialoger uden spørgsmål der 
ligger op til besvarelser. Det hæmmer nogle børns deltagelse, 
Desuden kan der arbejdes med hvordan dialogerne om historien kan 
øges mellem børnene, således den voksne bliver faciliterende for de 
dialoger børnene kan have med hinanden. 
 
Indsatsområde 2: 

 Introduktion til nye medarbejdere og anvisninger i praksis 
således de kan indgå og understøtte huset pædagogiske 
praksis. 

 Organisering af roller ude således flere kan være vedvarende 
deltagende sammen med børnene. 

 Klargøring af læringsmiljøer ude, således de vækker 
børnenes nysgerrighed og lyst til udforskning 

 

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

Der er en imødekommende stemning og rolig atmosfære der kendetegner Børnehuset.  
 
Stemningen er generelt god og inviterende. Det pædagogiske personale fordeler sig godt på stuer og i 
fællesrum. Der observeres rolige og anerkendende dialoger, hvor der bliver spurgt nysgerrigt ind til 
børnenes initiativer og understøttet tilpas. 
 
Obs. Til en start fremstår nogle personaler passive på legepladsen, mens der sker god organisering og 
deltagelse hos andre personaler. 
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Der bør være en opmærksomhed på at de faste medarbejdere, har ansvar for at instruere nye 
medarbejdere i organiseringen af personale på legepladsen og hvilke aktiviteter der kan igangsættes. 
 
Der kan arbejdes med at klargøre læringsmiljøer ude, således læringsmiljøerne fremstår inviterende og 
inspirerende for børnene. Anvend f.eks. læringskasser eller klargøring af relevante legeredskaber i 
miljøerne. 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1 
 

Der arbejdes videre med indsatsområdet med fokus på følgende: 
At fastholde systematikken for involveringen af alle børn i 
planlægning af aktiviteter og læringsmiljøer 

Justeringer indsatsområde 2 
 

Der arbejdes videre med indsatsområdet med fokus på følgende: 

 At styrke organiseringen af personalets roller og deltage på 
legepladsen med afsæt i børneperspektivet 

 At styrke klargøring af læringsmiljøerne ude med afsæt i 
børneperspektivet 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

Se ovenstående anbefalinger 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

Ingen påbud 
 

 

  

 

 


