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Tilsynsdokument for uanmeldt 
opfølgende pædagogisk tilsyn i 

vuggestuen i Børnehuset Hyldekær 
 

Afdeling: 

Børnehuset Hyldekær 

Dato/årstal: 

D. 17. maj 2022 

Pædagogisk konsulent: 

Marlene Vorborg Jensen 

 

 

Observationer ved uanmeldt opfølgende tilsyn d. 17. maj 2022 i vuggestuen i 

Hyldekær. 

 

Ved tilsynet træder den pædagogiske konsulent ind i vuggestuen ca. kl. 8.30. Børn 

og personaler er fordelt på de tre stuer.  

 

Der bliver fortsat arbejdet med en tydelig organisering fra morgenstunden med 

opdeling af børn og personale på stuerne og afholdelse af samling på gulvet med 

velkendte sange.  

 

I tidsrummet inden samling observeres på den ene stue, at børnenes intentioner 

og forsøg på at kommunikere med den voksne overses eller ikke forfølges.  

 

Efter samling og formiddagsmad skal alle børn på legepladsen. Overgang fra 

formiddagsmad til garderobe foregår på en rolig måde og børnene kommer ud i 

garderoben i mindre grupper.  

 

På legepladsen er det mindre tydeligt hvilke pædagogiske overvejelser der ligger 

bag det at gå på legepladsen. Der observeres store forskelle mellem personalet i 

forhold til at tilbyde børnene engagerede og længerevarende samspil om det 

Sagsnr. 360859 

Brevid. 4085441 

 

Ref. MVJ 

 

Dir. tlf. 4032 2237 

marlenevj@roskilde.dk 

 



fælles tredje. Nogle personaler sætter små og relevante lege/aktiviteter i gang, 

mens andre mere fungerer som ”gårdvagter” eller sidder passivt i et legeområde.  

 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af uanmeldt 

opfølgende tilsyn d. 17. maj 2022 

 

Der skal fortsat være en stor opmærksomhed på at fastholde og forbedre 

kvaliteten af den voksnes rolle i børnenes leg og aktivitet - herunder forståelsen af 

at gå foran, ved siden af og bag ved legen. Både indenfor og på legepladsen er 

der store forskelle mellem personalet i forhold til, i hvor høj grad de tilbyder 

børnene engagerede og længerevarende samspil om det fælles tredje. 

 

Der skal fortsat arbejdes med sprog i samspil. Der observeres forskelle mellem 

personalet ift. at opfordre børnene til dialog og der skal skues op for antallet af 

dialoger og samtaler mellem børn og personale, hvor samtalen ”har flere led”. 

 

Næste tilsyn vil foregå i september måned og er en del af det årlige pædagogiske 

tilsyn for område Nordøst. Tilsynet er omfattende og foregår ved hjælp af 

systematiske observationer ud fra KIDS redskabet. Observationerne foretages af 

både pædagogisk konsulent, pædagogisk leder og udvalgte personaler. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Marlene Vorborg Jensen 

Udviklingskonsulent



 

 

 

 

 

 

 

Åbningstider 

Mandag-torsdag 10-15 

Fredag 10-14 

 

Telefontider 

Mandag-fredag 09-14 
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Udviklingskonsulent

 


