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Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

Afdeling 
Børnehaven Bredgade  

Dato 
19. november 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 

Mødets varighed 
2 ½ time 

Mødeleder 
(områdeleder) 
Anni Glindorf 

Referent (pæd. konsulent) 
Joan Dybdal 

Deltagere 
pædagogisk leder Mikkel, pædagog Jannich, områdeleder 
Anni, konsulent Joan 

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  En rigtig god tone og rar atmosfære. De 
voksne er tydeligt engagerede i 
samspillet med børnene, og de er i 
børnehøjde. 
 

Særlige opmærksomhedspunkter 
 

 Organisering på legepladsen kan blive 
tydeligere, så det sikres at alle børn 
inddrages/tilbydes deltagelse i leg eller 
aktivitet. 

Tema   

Fysiske omgivelser  Der er mange tydelige tematiserede 
læringsmiljøer. Nogle steder kan 
tematiseringen dog blive endnu 
tydeligere.  
 
Børn og voksne er fordelt i mindre 
grupper i rummene. Der er mulighed for 
at have aktiviteter at høj og lav skala 
indendørs. 
 
Der kan arbejdes mere med bevidste 
valg omkring hvilket legetøj der er 
tilgængeligt, herunder også at skabe 
tydelighed i forhold til hvor legetøjet er.  
Der kan udvikles på i endnu højere grad, 
at tage udgangspunkt i børnenes 
perspektiv.  
 
Udendørs er der en god legeplads med 
mange muligheder for aktiviteter af høj 
og lav skala. Børnene tilbydes både 
grov- og finmotoriske aktiviteter.  
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Relationer  God modtagelse om morgenen, alle 
børn og forældre hilses på og børnene 
støttes i en god overgang fra hjem til 
børnehave. Om eftermiddagen kan der 
være endnu mere fokus på at hilse på 
forældrene. 
 
Der observeres et stort fokus på, at 
inddrage de børn der har særlige behov, 
og det lykkes rigtig godt. Det ses tydligt i 
praksis, at der arbejdes med 
inkluderende børnefællesskaber.  
 
Organisering på legepladsen kan blive 
tydeligere, særligt om eftermiddagen, 
så det sikres at alle børn 
inddrages/tilbydes deltagelse i leg eller 
aktivitet.  
 
Der kan udvikles på at overlevere 
relevant viden om de enkelte børn, så 
det sikres at alle børnene mødes og 
forstås. Det kunne f.eks. dreje sig om et 
barn, der har haft en svær start på 
dagen, og derfor har behov for ekstra 
omsorg og støtte. 
 
 
 
 

Leg og aktiviteter   
Det ses tydeligt i praksis, at her er nogle 
børn der er gode til selv at igangsætte 
lege, og de voksne er gode til at 
understøtte legene og supplere med 
relevante aktiviteter. Der er stort fokus 
på fællesskabet i legene og 
aktiviteterne. De voksne har generelt 
stort fokus på børneperspektivet i 
legen.  
 
Ud over de børneinitierede lege, 
igangsætter de voksne også mange 
aldersrelevante aktiviteter og lege, som 
børnene synes at opleve som 
meningsfulde.  
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Indsatsområder på baggrund af det omfattende tilsyn (max to indsatser) 
 

Indsatsområde 1 
 

Organisering og overlevering på legepladsen.  

Indsatsområde 2 
 

Udvikling af læringsmiljøerne indenfor.  

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

Der er de seneste år sket en stor og positiv udvikling i Børnehaven Bredgade. Bredgade fremstår som et 
hus med rolige og trygge rammer til, at alle børn kan trives, lære, udvikle sig og dannes. 
 
Det træder særligt frem, at de voksne er i nærværende samspil med børnene, og det er tydeligt at 
børnene er vant til at blive mødt, hørt og draget omsorg for. Derudover er der et stærkt fokus på lege og 
aktiviteter, et fokus som man i Bredgade ønsker at fastholde og fortsat udvikle på.  
 
Min anbefaling er, at I tager afsæt i den tydelige organisering i allerede praktiserer indenfor, og overfører 
den til det udendørs læringsrum. I forhold til udvikling af læringsmiljøer, kan I med fordel hente 
inspiration hos andre afdelinger i eget eller andre områder. 
 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

 
Ingen påbud 
 

 

 


