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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Solgårdens Vuggestue 

Dato/årstal 
19.10.21 

Pædagogisk konsulent 
Sarah Asseraf Olesen 
 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Louise Juul Larsen 

Referent (pæd. konsulent) 
Sarah Asseraf Olesen 
 

Deltagere Pædagog Lisette Burhenne, Pædagogisk leder Karina Aunstrup Frank, Områdeleder Louise Juul 
Larsen og Pædagogisk 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 
Det pædagogiske personales 
deltagelse i børns leg. Herunder 
fokus på vokseninitierede lege. 
 

Der observeres flere gode eksempler på personalet deltager i 
børnenes leg.  
Personalet fremstår velorganiserede og fordeler sig godt i rummet, 
således der skabes gode muligheder for fordybelse i leg flere steder.  
 
Personalet fremstår optagede af at skabe god voksen-barn kontakt 
og der observeres flere eksempler på sensitive og 
udviklingsunderstøttende voksen-barn samspil af høj kvalitet. 
 
Der observeres primært at personalet indtager en bag ved og ved 
siden af position i legene. Det er primært børnene, der tager 
initiativer til personalet og personalet, der spejler og svarer børnenes 
initiativer. 
 
Der er større børn der tager flere kropslige initiativer til lege med høj 
aktivitet. Disse initiativer følges ikke i samme grad, som børns 
initiativer til stille lege. 
 
Under tilsynet igangsættes der få vokseninitierede aktiviteter.  
 
Der observeres følgende to vokseninitierede aktiviteter, dialogisk 
læsning samt en leg med bondegårdsdyr. 
 
Der er højtlæsning (dialogisk læsning) og sker god indlevelse, kontakt 
og dialoger over flere led. Personalet følger, understøtter og 
forstørrer barnets sproglige initiativer. 

Indsatsområde 2 
 

 

Anbefalinger 
 

Der kan med fordel skabes pædagogisk refleksion over, hvordan 
personalet i højere grad, kan imødekomme de større børns kropslige 
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initiativer. Således der gennem alsidige lege og aktiviteter, skabes 
gode deltagelsesmuligheder for alle børn.  

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

Der er god og imødekommende stemning i huset.  
 
Tilsynet foretages hen over middagsstunden. Hvor der dels er børn, der sover og dels børn der vågner på 
skift. Personalet fremstår gode til at organisere sig og fordeler sig efter, hvor børnene befinder sig. Der er 
en rolig og hjælpsom tone personalerne imellem, som er smittende for de samspil, der udfolder sig 
mellem børn og voksne. 
 
Personalet fremstår generelt rolige, nærværende og sensitive over for børnenes signaler og behov. 
 
Der er flere gode eksempler på det pædagogiske personale, giver sig god tid til at imødekomme det 
enkelte barns behov for nærvær, trøst og deltagelse i barnets leg.  
Der observeres ligeledes flere eksempler på god kontakt og udviklingsunderstøttende samspil (voksen-
barn). Herunder god og anerkendende inddragelse af børnenes perspektiver i forbindelse med trøst, 
konfliktløsning og aktiviteter. 
 
OBS, der kan med fordel arbejdes med at igangsætte flere og længerevarende vokseninitierede lege og 
aktiviteter. Samt i højere grad tilbyde flere alsidige aktiviteter og lege, der følger alle børns spor. 
Herunder de børn, hvis udtryk og initiativer er mere kropslige. 
Der er generelt fokus på at skabe og fastholde roen i aktiviteter, som kan virke styrende for nogle børns 
deltagelsesmuligheder.  
  
Der arbejdes synligt med tematiserede læringsmiljøer og rum i rummet. Særligt på den ene, ud af to 
stuer, er der en god opmærksomhed på klargjorte læringsmiljøer. Personalet kommer med eksempler på 
hvordan de observerer børnenes muligheder for at kunne etablere lege højnes, når miljøerne er 
klargjorte. 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1 
 

Ingen justeringer 

Justeringer indsatsområde 2 
 

 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

Det anbefales at der fortsat arbejdes med at videreudvikle det pædagogiske personales deltagelse i 
børns leg. Samt en fortsat videreudvikling af systematikken for de vokseninitierede lege, der tilbydes 
gennem dagen. 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

Ingen påbud. 
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