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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Trehøje 
 

Dato/årstal 
21. september 2021 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Anni Glindorf 

Referent (pæd. konsulent) 
Joan Dybdal 

Deltagere 
Miriam leder, Anni områdeleder, Natasja pædagog, Joan konsulent 

 
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 

Udvikling af de indendørs 
læringsmiljøer 

Der er sket stor udvikling af de indendørs læringsmiljøer. Der er 
mange afgrænsede inspirerende læringsmiljøer. Man er virkelig 
kommet langt siden tilsynet i efteråret 2020. Der er en plan for, 
hvordan væggene skal understøtte miljøerne, og de ting der er 
indkøbt kommer stille og roligt op på væggene i den kommende tid. 
Der er ligeledes en proces i gang, omkring hvordan alrummet kan 
indrettes mere optimalt. 
 
I dialogen drøfter vi, hvordan det er tydeligt for personalet, at 
børnenes lege i højere grad understøttes i læringsmiljøerne. Det er 
blevet nemmere for børnene at gå i gang med at lege. Man oplever 
ligeledes, at børnene passer bedre på tingene. Det er blevet tydeligt 
for personalet, hvor meget det betyder, at læringsmiljøerne er 
tydlige og tematiserede. 

Indsatsområde 2 

Udvikling af voksen- og 
børneinitieret leg 

Der udarbejdes månedsplaner, og der er plan for børn og voksne 
hver dag. De voksne har forskellige roller herunder at enten fordybe 
sig med børnene eller at indtage ”flyver” rollen. 
 
Legepladsen er opdelt i to, så børnehavegrupperne har en del hver. 
Der byttes hver uge. Personalet oplever, at det derved er nemmere 
for børnene at fordybe sig, og at det bidrager til overskuelighed for 
børnene. Der er ture på tværs af grupperne, så de store børn, er på 
tur med de mindre børn. 
 
Personalet oplever, at den tydelige struktur gør det nemmere for 
børnene at komme ind i lege. Derudover er nemmere for de voksne 
at sikre, at alle børn kommer ind i lege.  
 
I observationen ses den beskrevne organisering og struktur tydeligt. 
Den voksne igangsætter og understøtter lege. Der er børn uden for 
legezonerne der leger selvstændigt, de voksne er opmærksomme og 
veksler mellem to grupper af børn og byder ind - meget fint og 
nærværende. Der er en god fordeling af børn og voksne. De voksne 
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er i aktivitet eller leg med børnene, der er gode nærværende 
dialoger i øjenhøjde mellem børn og voksne. 
 

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

I børnehaven er der mange inspirerende afgrænsede læringsmiljøer. Der er lige blevet malet, og 
der mangler stadig lidt finish, i forhold til at lade væggene understøtte miljøet. Der er stillet 
legetøj frem i de forskellige zoner.  
 
På legepladsen er der ligeledes mange afskærmede læringsmiljøer. Der er stilet duplo frem på et 
bord/bænk sæt, og tegnesager ved et andet bord. Det er tydeligt, at de voksne har organiseret 
sig, så alle børn ses og støttes i deres leg. De voksne veksler fint mellem børnegrupperne. 
 
Mellemgruppen går roligt ind og børnene sætter sig til samling. Børnene ved hvad der skal ske, 
og de følger roligt rutinen og guides af de voksne. Der er en god stemning og fin dialog mellem 
børn og voksne. 
Ved de store børns samling, er der lidt mere uro.  
 
Efter samling – er en krea aktivitet i gang med en voksen og en gruppe børn indenfor. 
 
Der er syv børn og fire voksne i vuggestuen på dagen. En gruppe med fire børn og to voksne går 
på tur. To voksne er tilbage med de tre mindste børn på stuen. Der leges og der er god kontakt 
mellem de voksne og børnene. Fint med sprog.  
Der er i vuggestuen ligeledes sket en positiv udvikling ifht. læringsmiljøerne. Her er der også 
stadig gang i processen. 
 
Generelt:  
Rigtig meget plads at boltre sig på både inde og ude. Der er tydeligt sket en positiv udvikling, 
man er nået langt med tydelige opdelte læringsmiljøer. Det er ligeledes tydeligt, at der er en klar 
struktur og organisering, som de voksne arbejder ind i. Det er tydeligt at børnene kender denne 
struktur, og at den bidrager til at skabe ro omkring lege og aktiviteter. 
 
 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1 
 

Ingen justeringer 

Justeringer indsatsområde 2 
 

Der arbejdes videre med endnu mere fokus på, at den voksne guider 
og deltager i børnenes leg. 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
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Det er meget imponerende, hvor langt I er nået med at skabe tydelige tematiserede læringsmiljøer siden 
tilsynet i efteråret 2020. I har styr på organiseringen og rollefordelingen og skaber derved 
forudsigelighed for børnene. I forhold til at understøtte børnenes leg, er I ligeledes godt på vej.  
 
Min anbefalingen er derfor, at I fortsætter i samme spor og fortsat videreudvikler og forfiner på de to 
indsatsområder.  
 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

 
Ingen påbud. 

 

  

 

 


