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Tilsynsdokument for opfølgende 
pædagogisk tilsyn 

 

Afdeling: 

Børnehuset Arken 

Dato/årstal: 

D. 31. marts 2022 

Pædagogisk konsulent: 

Marlene V. Jensen 

Mødets varighed: 

1 ½ time 

Mødeleder 

(områdeleder): 

Stine K. Skytte 

Referent (pæd. 

konsulent): 

Marlene V. Jensen 

Mødedeltagere: 

Pædagogisk leder Anne, pædagog Pernille, pædagog Monika, områdeleder Stine og 

pædagogisk konsulent Marlene 

 

Drøftelse af arbejdet med indsatsområder og anbefalinger i afdelingens 

handleplan 

 

Indsatsområde 1: 

 

Indretning af legepladsen skal gøres mere 

tydelig og inspirerende. Herunder et fokus 

på hvordan fællesskabet kan styrkes og 

børnene kan inddrages i hverdagens 

praktiske gøremål og natur på legepladsen. 

 

Drøftelse af arbejdet med indsatsområdet: 

 

Der har været nedsat en arbejdsgruppe 

som har udarbejdet en mappe med 

optegninger over legepladsen og ønsker 

til indkøb.  

Der har været fokus på at anvende 

forsiden af børnehavens legeplads bedre, 

fx ved at en voksen fordyber sig med en 

mindre grupper af børn. 

 

Der er indkøbt brædder og legekasser til 

konstruktion samt mobile kasser til 

Sagsnr. 360859 

Brevid. 4061118 

 

Ref. MVJ 

 

Dir. tlf. 4032 2237 

marlenevj@roskilde.dk 

 



 

 

 

 

 

 

 

Side2/7 forskellig leg såsom lego, plus plus og 

bøger. Derudover har både vuggestuen 

og børnehaven fået BOB (børn og 

bevægelse) kasser med bl.a. bolde, ringe 

og konkrete forslag til lege. 

 

Personalet oplever at børnene bruger de 

nye indkøb. Det har skabt nye former for 

lege og mulighed for at flere børn kan 

konstruere og bygge sammen. 

 

Legepladsudvalget er ikke længere aktivt 

og det drøftes om arbejdet med 

indsatsområdet skal have en anden form.  

 

Det vurderes at der fortsat skal arbejdes 

med at skabe en tydelig fysisk indretning 

udenfor. Dette gælder også for den 

fysiske indretning indenfor i huset. Dertil 

kommer et særligt fokus på de voksnes 

roller og guidning i brugen af de fysiske 

læringsmiljøer og dermed også i 

børnenes leg.  

 

Indsatsområde 2: 

 

En drøftelse og undersøgelse af den voksnes 

rolle i leg. Hvornår skal pædagogen gå foran, 

ved siden af og bag ved børnenes leg? Hvad 

er den gode balance mellem børne- og 

voksen initierede lege og aktiviteter? 

Hvordan videreudvikler og inspirerer vi 

børnenes leg helt konkret? Hvilke 

forandringer vil vi skabe, og hvad gør vi hele 

konkret fremover? 

 

Drøftelse af arbejdet med indsatsområdet: 

 

I børnehaven arbejdes på at komme 

tilbage til den gode organisering som var 

tilstede før corona. Børnene skal opdeles 

mere på tværs af stuer og årgange.    

Skema til handling er blevet udfyldt 

systematisk og personalet øver sig fortsat 

på at tydeliggøre de pædagogisk formål 

med aktiviteter/temaer.  

 

Vuggestuen øver sig i at kvalificere 

overgange i løbet af dagen og er begyndt 

at opdele børnene i små grupper på tværs 

om formiddagen. Personalet kan på kort 

tid se, at det styrker venskaber på tværs 

af de to stuer, øger børnenes tryghed ved 

alle voksne samt udvikler børnenes sprog 

og sociale kompetencer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Side3/7 Pt. arbejdes med at skabe en tydelig 

struktur og organisering af hele dagen i 

både vuggestuen og børnehaven. 

Børnene opdeles i mindre grupper med 

faste voksne både på tværs af stuer og i 

aldersopdelte grupper. Lige nu drøftes 

særligt rollefordelingen af personalet om 

eftermiddagen på legepladsen, hvor der 

som minimum skal være en fordyber, en 

hjælper og en flyver. 

 

Indsatsområdet har også fokus på at 

skabe en feedback-kultur hvor personalet 

øver sig i at stille undrende og nysgerrige 

spørgsmål samt give sparring på 

hinandens praksis.  

 

Anbefalinger fra tilsyn 2020:  

 

I er opmærksomme på at kommunikationen 

omkring børn tager udgangspunkt i et 

resursesyn. Undersøg om et arbejde med 

ICDP kan være noget for jer.  

 

I drøfter hvilken betydning organiseringen 

med inddelingen børn i aldersopdelte 

grupper har for alle børns 

udviklingsmuligheder – særlig udsatte børn. 

Hvordan tilrettelægges pædagogikken i 

denne organisering, så den tilgodeser alle 

børns udviklingsbehov? 

 

I drøfter, hvordan I åbner stuerne hver dag 

for børnene, så de fremstår mere 

inspirerende og indbyder til leg? 

 

Drøftelse af arbejdet med anbefalinger: 

 

ICDP er siden sidste tilsyn blevet 

undersøgt og der er en stor lyst hos alle 

personaler til fælles kompetenceudvikling. 

 

 

Der arbejdes i hele huset med opdeling af 

børnene i mindre grupper og der tilbydes 

mange forskelligartede aktiviteter. Der er 

fokus på variation i gruppedannelser og 

aktiviteter, og organisering og indhold 

justeres løbende ud fra hvad børnene 

viser og fortæller.  

 

Der arbejdes fortsat med at personalet 

skal gøre rummene indbydende og klar til 

dagen, så børnene inspireres til lege og 

aktiviteter.  

 

 

Den pædagogiske konsulents observationer (med særligt fokus på afdelingens 

indsatsområder) 

 

I vuggestuen er den ene stue i gang med at spise formiddagsmad ved to højborde. 

Der er en rolig og omsorgsfuld stemning.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Side4/7 I overgangen fra formiddagsmad til leg/aktivitet opstår en del uro og det er utydeligt 

hvad der skal ske. Børnene forberedes ikke på hvad de skal og personalet virker 

tøvende. En personale fortæller at der er udarbejdet en ugeplan med tydelig opdeling 

af børn og planlagte aktiviteter. Denne dag kan aktiviteterne dog først starte lidt 

senere. 

Efter noget tid tager to personaler en gruppe børn med ud på legepladsen og der 

falder mere ro på stuen. En personale putter et barn og den fjerde personale sætter 

en leg i gang med duplo klodser ved et højbord. Alle børn viser interesse for 

aktiviteten og der synges om de lego-dyr som børnene leger med.  

 

På den anden vuggestuegruppe er en medarbejder ved at feje og fem børn går rundt 

på stuen. Der er mærkbart stille og den voksne sætter meget få ord på egne og 

børnenes handlinger. På et tidspunkt kommer en anden medarbejder ind på stuen og 

sætter sig på gulvet i øjenhøjde med børnene. Medarbejderen har ligeledes en 

begrænset dialog og samtale med børnene. Under observationen ses ikke børn i 

fordybet leg og der sættes ikke vokseninitierede aktiviteter i gang. 

 

I vuggestuen observeres omsorgsfulde personaler som er imødekommende og 

udviser interesse for børnene. Der er samtidig forskelle mellem personalet i forhold til 

om der er dialog og samtaler mellem børn og personale, hvor samtalen ”har flere led”. 

Personalet kan sætte flere ord på børnenes handlinger og intentioner, de kan i højere 

grad deltage i børnenes leg samt skabe et mere stimulerende fysisk legemiljø. 

 

I fællesrummet er storbørnsgruppen i børnehaven i gang med at øve teaterstykket 

Klodshans, som de skal vise for deres forældre. Der er et højt aktivitetsniveau og 

børnene virker engagerede og udviser glæde. Efter øvning bliver tre piger i 

fællesrummet hvor de skal klippe og pynte hovedbeklædning til teaterstykket, og 

resten af børnegruppen går på legepladsen (på forsiden af huset). Senere observeres 

børnegruppen ude på legepladsen, hvor de sammen med en voksen har gang i en 

boldleg. Der er et højt aktivitetsniveau og alle børnene er aktivt deltagende. Der er 

overskud hos børnene til at rumme legens regler og der er mange gode samtaler og 

højt humør. 

  

Legepladsen: 

På børnehavens legeplads er der en god balance mellem steder, hvor der sker mange 

ting, og steder, hvor børnene kan lege roligt. Under halvtaget sidder en personale som 

tilbyder en kreativ aktivitet ved et bord-bænkesæt. Ved et andet bord ud fra en af 

stuerne tilbydes leg med ”eventyrlegetøj”. Under tilsynet er børnene centreret omkring 

sandkassen og legeområderne tættest ved stue-indgange. Personalet fordeler sig på 

legepladsen og ses primært på den side som vender mod huset. Der observeres 

mange børn i leg og interaktion med hinanden. Der forhandles i legene og børnene 

virker engagerede og idérige. Under tilsynet observeres forskelle mellem personalet i 

deres barn-voksen-relation ud fra hvor meget de taler med børnene om 

legen/aktiviteten og følger ”børnenes spor”.  



 

 

 

 

 

 

 

Side5/7  

På børnehavens legeplads observeres tre børn som over længere tid går rundt for sig 

selv og ikke er fordybet i leg eller aktivitet. Personalet henvender sig ikke til børnene 

og børnene opsøger ikke de andre børn eller voksne. 

 

På vuggestuens legeplads er der gode muligheder for at køre på motorcykler/ løbe 

stærkt på den ene langside af huset. Legepladsen virker lidt slidt – der ses gamle 

køkkenmoduler i sandkassen og det er ikke alle steder tydeligt hvad legeområderne 

kan bruges til. Der er en ”tunnel” mellem to hække som børnene bruger til at gemme 

sig i. Børnene griner højlydt og bruger lang tid på at løbe frem og tilbage.  

På et tidspunkt vil en storesøster gerne ind og give hendes lillebror i vuggestuen et 

kram – dette italesættes af en personale fra vuggestuen og pigen hjælpes ind på 

vuggestuens legeplads og giver lillebror et kram. 

 

De fysiske omgivelser indenfor: 

Når man træder ind i vuggestuen fra fællesrummet mødes man af en lang mørk gang, 

som ikke opleves inviterende eller inspirerende. De mange døre er markeret med 

tekst i voksenhøjde, hvilket hjælper til at finde rundt som voksen. Ud fra et 

børneperspektiv kan det være svært at overskue og føle sig velkommen.  

 

Grupperum i vuggestuen er præget af højborde og højstole. Der er indrettet med 

områder hvor børnene kan være aktive og hvor de kan finde ro. Der er flere steder 

visuelle billeder i børnehøjde af rim og remser og andre genkendelige begreber. Der 

ses få tydelige og tematiserede legeområder. Visse steder mangler legetøj i 

legeområdet til fx køkkenleg, og legetøj og materialer er ikke stillet indbydende op. En 

del legetøj og materialer er ikke i børnehøjde, så børnene selv kan tage det i 

anvendelse. 

 

I børnehaven bruges vægge på gangarealet til at dokumentere lege/aktiviteter/temaer. 

Ud fra et børneperspektiv kan man gå på opdagelse og genbesøge hvad man har 

arbejdet med.  

 

Under tilsynet bruges det ene grupperum til mødeafvikling og der observeres derfor 

hos Pingviner og Bjørne. Begge grupperum er meget ens i deres indretning. Der er 

indrettet med rum i rummet og der ses nogle afgrænsede og tematiserede 

legeområder. En del materialer og legetøj er tilgængelige for børnene, så de selv kan 

tage det i anvendelse. Der observeres en del udsmykning på vægge og døre som er 

med til at give visuel støj og et rodet indtryk. Ud fra et børneperspektiv kan det virke 

overvældende og utydeligt hvordan rummet kan bruges. 

 

Over for det ene grupperum er der et rum, som er utydeligt indrettet og som ser ud til 

at være et kombineret værksted, opbevaringsrum og legerum. En personale fortæller 

at der jævnligt er små børnegrupper som anvender rummet og at det løbende drøftes 

hvordan rummet skal indrettes.  



 

 

 

 

 

 

 

Side6/7  

 

Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 

 

Justeringer indsatsområde 1: 

 

Indretning af legepladsen skal gøres mere 

tydelig og inspirerende. 

 

Indsatsområdet fortsættes. 

 

Der skal fortsat arbejdet på at skabe 

tydelige og tematiserede legeområder. 

Indsatsområdet udvides til både at gælde 

legepladsen og de fysiske omgivelser 

indenfor.  

 

Arbejdet med at kvalificere og udvikle et 

stimulerende fysisk legemiljø skal kobles 

tæt til indsatsområde 2. 

 

Justeringer indsatsområde 2: 

 

En drøftelse og undersøgelse af den voksnes 

rolle i leg. 

 

Indsatsområdet fortsættes. 

 

Den voksnes rolle i børns leg og 

aktiviteter skal være med til at fremme en 

rig legekultur med legemuligheder for alle 

børn. Indsatsområdet skal kvalificeres ud 

fra fokus på: 

 sprog i samspil 

 den voksnes rolle og positionering 

 løbende justering af struktur og 
organisering 

 feedback-kultur – herunder intro og 
sparring til nye medarbejdere 

 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 

 

I vuggestuen skal personalet sætte flere ord på for at understøtte barnets behov, 

oplevelser, følelser og intentioner. Der skal være en opmærksomhed på at følge 

”barnets spor” samt tilbyde barnet engagerede og længerevarende samspil om det 

fælles tredje.  

 

I børnehaven skal I have en opmærksomhed på alle børns deltagelse og mulighed for 

fællesskab, når I er ude på legepladsen. Dette gælder særligt i forhold til at hjælpe de 

børn, der enten sidder passivt, ikke selv formår at komme ind i legen eller går 

formålsløst rundt.  

 

Der skal i hele huset arbejdes med at skabe større tydelighed og tematisering i 



 

 

 

 

 

 

 

Side7/7 legeområderne. Flere reol-rum er tomme og det er ikke helt tydeligt hvor man kan 

finde legetøj som understøtter legeområdet. Legetøj og materialer kan stilles mere 

indbydende op og i højere grad inspirere til lege og aktiviteter. Inddrag gerne børnene 

i dette, fx når de forlader et grupperum for at gå på legepladsen. På den måde er 

legeområderne gjort klar og indbydende til børnene kommer ind fra legepladsen igen.  

 

Generelt for hele huset anbefales, at der arbejdes videre med den fysiske indretning 

og den voksnes rolle i legen. I kan med fordel finde inspiration i materialet ”kort om 

leg” fra EVA. Materialet giver viden og inspiration til at arbejde videre med leg i praksis 

og indeholder både dialogkort og en power-point med vidensindspark og øvelser. 

Derudover anbefales at I systematisk anvender KIDS til at vurdere og udvikle på jeres 

indsatsområder. 

  

 

Den pædagogiske konsulents evt. påbud 

 

 

Ingen påbud 
 

 

  

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Marlene Vorborg Jensen 

Udviklingskonsulent

 


