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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
ROS Børnehave 

Dato/årstal 
21.12.21 

Pædagogisk konsulent 
Sarah Asseraf Olesen 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
 

Referent (pæd. konsulent) 
Sarah Asseraf Olesen 

Deltagere 
Pædagog Fatima, Pædagogisk leder Gülüzar, skoleleder Ferhat, 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 
Organisering og struktur - den 
voksnes rolle og organisering på 
legepladsen. 
Herunder flere tematiserede 
læringsmiljøer ude. 

Der observeres en rolig og velorganiseret overgang fra frokosten til 
garderobe og legeplads. Personalet fremstår velkoordinerede og der 
er en god tydelighed for børnene ift. hvordan overgangen skal 
foregå.  
På legepladsen er der flere synlige tegn på at der er arbejdet med 
indsatsområdet.  
Der er etableret 3-4 nye tematiserede læringsmiljøer. Der 
videreudvikles fortsat på miljøerne, samt etableringen af en 
fodboldbane. 
Der har været grundige dialoger og refleksioner i personalegruppen 
over hvilke læringsmiljøer, der ville være meningsfulde for børnene 
og ligeledes hvilken læring miljøerne skal understøtte.  
 
Der er bl.a. andet skabt en restaurant/udekøkken der inviterer til 
rolleleg og sprogudvikling, en tipi der inviterer til stillezone, et miljø 
til jord til bord og krible krable dyr som inviterer til udforskning. 
 
Børnene fordeler sig særligt i nogle zoner på legepladsen.  
Læringsmiljøet til rollelege tiltrækker en del af børnene. 
 
De øvrige to nye miljøer søges ikke i samme grad. Der kan med fordel 
skabes refleksion over, hvordan disse miljøer kan klargøres med 
materialer, således de i højere grad inviterer til leg. 
 
Der observeres god deltagelse i børnenes leg. Det pædagogiske 
personale fordeler sig i de forskellige zoner og der sker en god 
balance mellem opsyn og fordybelse sammen med børnene. 
 
Børnenes initiativer følges og deres forskelige udtryk imødekommes 
respektfuldt.  
Der observeres en gennemgående opmærksomhed på den lærende 
dialog med børnene, således børnene udfordres og legens forløb 
udvikler sig.  
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Der observeres generelt en høj og ensartet kvalitet i voksen-barn 
samspillet. 
Der bør være en opmærksomhed på at fysisk udfordrende udfoldelse 
for de ældste børn. Mulighederne for dette er begrænsede både ude 
og inde. 
I tilsynsdialogen bliver der beskrevet hvordan børnene tilbydes fysisk 
udfoldelse og bevægelse gennem ugentlige tur-dage til Ringen (grønt 
område) og skovområde samt anvendelse af skolens gymnastiksal.  

Indsatsområde 2 
 

 

Anbefalinger 
 

Der kan med fordel skabes en systematik for hvordan de nye 
læringsmiljøer ude kan klargøres med materialer, således de i højere 
grad inviterer til leg. 
Legepladsens størrelse udfordrer at der kan skabes flere 
tematiserede læringsmiljøer. Der kan i stedet for etableres 
aktivitetskasser med forskelligt indhold, som børnene kan tilgå og 
anvende på legepladsen. 
Det anbefales at børnene inddrages i processen om indhold og 
anvendelse af aktivitetskasser.  

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

Det pædagogiske personale fremstår imødekommende og der er en særdeles rolig og god pædagogisk 
atmosfære under besøget. 
Den ene stue er indrettet med flere rum i rummet og særligt to tematiserede læringsmiljøer foruden 
borde hvor der kan tages forskellige materialer frem. 
Den anden stue er indrettet på samme måde med flere rum i rummet og to tematiserede læringsmiljøer. 
Læringsmiljøerne inde kan med fordel udfoldes yderligere, således der skabes mere at lege med i 
miljøerne. 
Personalet fordeler sig i rummet og er deltagende med børnene i kreative aktiviteter. Det pædagogiske 
læringsmiljø fremstår anerkendende og med gode deltagelsesmuligheder for de børn der observeres.  
Der observeres flere eksempler på personalet inddrager børnenes perspektiver i dialoger og aktiviteter 
og der er en særdeles respektfuld tone i voksen-barn samspillet, som ligeledes kendetegner børnenes 
indbyrdes kommunikation. 
Der er færre børn i dag grundet hjemsendelse af skolen i forbindelse med covid-19. 
Børnefællesskabet fremstår trygt og homogent. Der observeres hensynsfulde og nysgerrige børn, der 
leger rollelege og har mange relevante dialoger med hinanden (dialoger af flere led der understøtter 
legens forløb udvikler sig) og spørger nysgerrigt ind til hinandens leg.  
F.eks. Et barn går tur med en dukke i dukkevognen der skal sove og de andre børn, der er optagede af 
anden aktivitet viser hensyn og taler med små stemmer. 
Der observeres gode sprogmiljøer under måltidet på begge stuer. Det pædagogiske personale sætter en 
god ramme omkring måltidet og understøtter, der sker gode og udviklingsunderstøttende dialoger. 
F.eks. Efterspørger et barn at der skal læses videre i en højtlæsningsbog. Den voksne støtter barnet i at 
genfortælle, hvor de nåede til i historien. Der skabes undervejs en god fælles opmærksomhed således de 
øvrig børn enten lytter aktivt eller bidrager til genfortællingen. 
Det pædagogiske personaler skaber ligeledes i et godt læringsrum under måltidet for de spørgsmål, der 
naturligt optager børnene. F.eks. om drenge kan have langt hår og om piger kan have kort hår. Der bliver 
skabt rum til at undre sig fælles og sammen nå frem til at det kan man godt. Der stilladseres relevant for 
børnene således der tages afsæt i deres nysgerrighed og erfaringer. 
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Meget fint sprogarbejde hvor de understøttende sprogstrategier anvendes naturligt i dialogerne med 
børnene.  
 

 
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 
 

Se øvrige anbefalinger 
 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

Ingen påbud 
 

 

  

 

 


