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Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

Afdeling 
Mælkebøtten 

Dato 
29. april 2021 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 

Mødets varighed 
2 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Anni Glindorf 

Referent (pæd. konsulent) 
 

Deltagere 
Sarah pædagogisk leder,  Louise Pædagog, Anni områdeleder, Joan 
konsulent 

Ekstern observatør 
Joan Dybdal 

 
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 

 
Imødekommende og varm 
stemning. Voksne i nærværende 
dialog og samspil med børnene 
 

 
Imødekommende og varm 
stemning. Voksne i nærværende 
dialog og samspil med børnene 

 
Særlige opmærksomhedspunkter 
 

 
Vær opmærksomme på at 
fordele jer med børnene, så der 
ikke opstår så megen uro på 
stuen. 
 

 
Vær opmærksomme på, at I som 
voksne i højere grad igangsætter 
og understøtter lege og 
aktiviteter på legepladsen. 

Tema   

 
Fysiske omgivelser 

 
Der er tydelige og indbydende 
læringsmiljøer. Gode mulighed 
for varieret leg. 
 
Der kan optimeres så væggene i 
højere grad understøtter 
læringsmiljøerne. Der ses en 
variation i forhold til at stille 
legetøjet indbydende op. Dette 
kan der med fordel fokuseres 
mere på.  
Der er fremadrettet fokus på at 
gøre værksted og motorikrum 
åbent og gøre det tydeligt for 
børnene, at det er en mulighed 
at anvende rummene. 
 
Udendørs: 

 
Der er tydelige og indbydende 
læringsmiljøer. Gode mulighed 
for varieret leg. 
 
Der kan optimeres så væggene i 
højere grad understøtter 
læringsmiljøerne. Der ses en 
variation i forhold til at stille 
legetøjet indbydende op. Dette 
kan der med fordel fokuseres 
mere på.  
Der er fremadrettet fokus på at 
gøre værksted og motorikrum 
åbent og gøre det tydeligt for 
børnene at det er en mulighed at 
anvende rummene.  
 
Udendørs: 
Der er muligheder for at skabe 
områder for fysisk aktive lege og 
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Der kan udvikles på, at skabe 
mere nære og afskærmede 
miljøer på legepladsen.  

rolige lege, men der kan udvikles 
på, at det bliver mere tydeligt for 
børnene, hvad man kan hvor 
Der ses en variation fra dag til 
dag i forhold til om legetøjet er 
stillet indbydende frem på 
legepladsen. 
 
 

 
Relationer 

 
God og nærværende 
modtagelse. Meget sprog, ord på 
ting, handling og følelser.  
Nærværende voksne i samspil 
med børnene. Det er tydeligt at 
børnene er vant til at blive mødt 
og set af de voksne. Generelt 
rigtigt fint relations arbejde. 
 

 
God og nærværende 
modtagelse. Meget sprog, ord på 
ting, handling og følelser. 
Nærværende voksne i samspil 
med børnene. Det er tydeligt at 
børnene er vant til at blive mødt 
og set af de voksne. 
Der ses mange dialoger der 
retter sig mod det enkelte barn 
såvel som mod fællesskabet. 
 
 
 

Leg og aktiviteter Der kan med fordel være fokus 
på børnenes mulighed for at 
fortsætte legen senere. I 
forlængelse heraf bør der være 
fokus på at stille legetøjet 
indbydende frem i alle 
læringsmiljøerne. 
 
Der bør fortsat arbejdes med en  
opmærksomhed på, at der 
tilbydes tilstrækkelige varierede 
aktiviteter og lege, og at der er 
en variation i de aktiviteter og 
lege der tilbydes. 

 Der kan med fordel være fokus 
på børnenes mulighed for at 
fortsætte legen senere. I 
forlængelse heraf bør der være 
fokus på, at stille legetøjet 
indbydende frem i alle 
læringsmiljøerne. 
 
Der bør fortsat arbejdes med en 
opmærksomhed på, at der 
tilbydes tilstrækkelige varierede 
aktiviteter og lege, og at der er 
en variation i de aktiviteter og 
lege der tilbydes så børnene 
udfordres i tilpas grad. 
 
Der bør arbejdes med at endnu 
støtte fokus på, at de voksnes 
igangsætter aktiviteter og lege i 
de forskellige læringsmiljøer 
udendørs. 
 
Hvordan bliver det tydeligere at 
der løbende over dagen tilbydes 
voksen initierede aktiviteter og 
lege børnene kan deltage i? 
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Indsatsområder på baggrund af det omfattende tilsyn (max to indsatser) 
 

 
Indsatsområde 1 
 

 
Legepladspædagogik og organisering af lege og aktiviteter i de 
udendørs læringsrum 
 

 
Indsatsområde 2 
 

 
Videreudvikling af et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn  
mulighed for at trives, lære udvikle sig og dannes. 
 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

 
Der er de seneste år sket en positiv udvikling af den pædagogiske kvalitet i Mælkebøtten. KIDS rapporten 
viser at Mælkebøtten har god kvalitet i de tre områder Fysiske omgivelser, relationer og leg og aktivitet, 
hvilket betyder, at forudsætningerne for at børnene lærer, udvikler sig og trives er til stede i 
Mælkebøtten. 
 
Det betyder også, at de tiltag der peges på i dette tilsyn skal forstås som en videreudvikling af en allerede 
god kvalitet. Det er afgørende at man i Mælkebøtten fastholder den praksis der har ført til den gode 
kvalitet, men samtidig også vigtigt at fokusere på, at der sker en videreudvikling i forhold til de to 
indsatsområder der beskrives i dette tilsyn. Jeg vil anbefale et fokus på, at vurdere og iværksætte tilpasse 
indsatser, så indsatsen i forhold til videreudvikling ikke overskygger indsatsen i forhold til fastholdelse. 
 
 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

 
Ingen påbud 
 

 

 


