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Tilsynsdokument for opfølgende 
pædagogisk tilsyn 

 

Afdeling: 

Børnehuset Skovly 

Dato/årstal: 

D. 15. marts 2022 

Pædagogisk konsulent: 

Marlene V. Jensen 

Mødets varighed: 

1 ½ time 

Mødeleder 

(områdeleder): 

Stine K. Skytte 

Referent (pæd. 

konsulent): 

Marlene V. Jensen 

Mødedeltagere: 

Pædagogisk leder Betty, pædagog Pia, pædagog Naia, områdeleder Stine og 

pædagogisk konsulent Marlene 

 

Drøftelse af arbejdet med indsatsområder og anbefalinger i afdelingens 

handleplan 

 

Indsatsområde 1: 

 

Fokus på indretningen af nye 

læringsmiljøer med inddragelse af 

børnenes perspektiver.  

 

Implementering af Skovlys liste med 

opmærksomhedspunkter for god kvalitet i 

læringsmiljøer. Alle stuer beslutter, 

hvordan de efterlever 

opmærksomhedspunkterne med 

udgangspunkt i de aktuelle børnegrupper. 

 

Drøftelse af arbejdet med indsatsområde 

1: 

 

Grundet corona har børn og voksne mest 

opholdt sig udenfor og fokus blev derfor 

først og fremmest på uderummet. Siden 

sidste tilsyn er der brugt tid på at rydde 

op indenfor og en del ting er sat på loftet. 

Dette kom naturligt med restriktioner 

under corona og har været en gave ift. at 

være tvunget til at rydde rummene 

indenfor.  
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Side2/5 Derudover har midler fra Trivsels- og 

læringsmiljøpuljen været en stor fordel ift. 

indkøb af nye skabe og borde.  

 

Hele huset har arbejdet med at rydde op, 

sortere, mindske rod og skabe fleksibilitet 

i indretningen. Der har været fokus på 

børneperspektivet i form af at have 

materialer i børnehøjde og inddrage 

børnene i indretningen. Vurderingen er at 

der kan arbejdes mere med 

børneperspektivet i indretningen. 

Personalet kan i højere grad invitere 

børnene ind i processen fra start af og 

skabe øve-baner for forskellige måder at 

inddrage børnene. 

 

Indsatsområde 2: 

 

Fokus på at følge udviklingen på 

småbørnsstuen i vuggestuen set i 

forhold til de ønskede mål med 

organiseringen. 

 

Drøftelse af arbejdet med indsatsområde 

2: 

 

Etableringen af en småbørnsstue 

fungerede ikke optimalt. Selve formålet 

om at skabe en tryg overgang fra hjem til 

vuggestue med ro og nærvær er stadig 

meget relevant, men organiseringen 

kunne ikke fungere i praksis. 

Småbørnsstuen oplevede mange 

forstyrrelser, uro og hurtige skift fra 

småbørnsstuen til de to andre 

vuggestuegrupper. 

 

Grundet en periode med stor udskiftning 

blandt personalet i vuggestuen, arbejder 

alle tre stuer pt. med lukkede døre for at 

skabe ro og stabilitet.  

 

Der arbejdes med at skabe en god 

organisering og systematik med opdeling 

af børnene i mindre grupper på stuerne. 

På sigt også på tværs af de tre stuer. 

Vuggestuen er ikke i mål, men der 

arbejdes målrettet og prøves forskellige 

ting af.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Side3/5 Anbefalinger fra tilsyn 2020:  

 

Drøft hvordan I fortsat sikrer og 

videreudvikler en god tone og kultur i 

børnehuset – fx ved modtagelsen af nye 

kolleger og helt konkret i hverdagen. 

 

Drøftelse af arbejdet med anbefalinger: 

 

Der er en opmærksomhed på at tage 

godt i mod nye kollegaer. Der kan være 

en bramfri tone blandt de medarbejdere 

som har været i huset i en del år, og det 

er vigtigt at have en opmærksomhed på, 

hvordan det opleves som ny at træde ind 

i huset.  

 

Endvidere drøftes vigtigheden af at alle 

medarbejdere gør sig umage i deres 

kommunikation, særligt hvis noget er 

svært at tale om. 

 

 

Den pædagogiske konsulents observationer (med særligt fokus på afdelingens 

indsatsområder) 

 

Generelt observeres at personalets samvær med børnene er præget af omsorg, 

nærvær og foretagsomhed. Børnene præsenteres for mange forskellige aktiviteter og 

tilbud, og børnene virker engagerede og deltagende. 

 

Siden sidste tilsyn opleves mindre visuel støj på stuerne. Der er blevet ryddet op og 

indkøbt aflåselige skabe og nye støjdæmpende borde. Der er en del materialer i 

børnehøjde, så børnene selv kan tage det i anvendelse. Børnehuset bærer præg af at 

være i en proces omkring indretningen og har stadig brug for ændringer og 

justeringer. 

Den fysiske indretning indenfor er præget af mange borde, stole og andre større 

møbler (reoler, sofaer, øreklapstol, høj-pult, udstillingsskab). Fx har den ene 

børnehavegruppe 5 højborde, et væghængt højbord og to sofaer. Så mange borde vil 

sjældent være i brug på samme tid og kunne i stedet erstattes af flere tematiserede 

legeområder. Samme sted har børnenes garderobe en meget høj grad af visuel støj 

og rod. Dette kan for nogle børn være svære vilkår at navigere i. 

 

I børnehaven fylder køleskabe på hver stue en del i indretningen. På tilsynsmødet 

drøftes formålet med køleskabe og det anbefales at fjerne dem både af miljøhensyn 

og af hensyn til indretningen. 

 

Særligt fællesrummet i børnehaven virker meget proppet med møbler og det er svært 

at orientere sig i rummet. Fællesrummet i vuggestuen er ikke gjort klar til dagen og der 

er ikke stolet ned. Dette skyldes en del sygdom blandt personalet og har været en 

prioritering på dagen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Side4/5 Flere steder virker det utydeligt hvad man som barn kan foretage sig og hvor legen 

kan brede sig i rummet. Der ses få tydelige og tematiserede legeområder (rum i 

rummet). Der ses mange reoler og andre møbler placeret langs vægge. En del hylder 

er tomme eller har forskelligrettet legetøj. Mange steder er der ikke tilstrækkeligt 

legetøj til rådighed for børnenes leg, men til gengæld lidt af mange ting. Der er kun i 

begrænset omfang gjort klar til dagen – mange steder er legetøj og materialer ikke 

stillet indbydende op, så børnene inspireres til lege og aktiviteter. 

 

Ved tilsynet i vuggestuen er alle børn og personaler på vej ud på legepladsen. Der 

gives tid til selvhjulpenhed og børnene øver sig i deres eget tempo. På legepladsen 

observeres forskelle mellem de voksnes støtte til børnenes leg og i hvor høj grad der 

sættes vokseninitierede lege og aktiviteter i gang. Nogle personaler skaber nærvær og 

relevante samtaler fx gennem leg i sandkasse og konstruktionsleg med kasser. Andre 

personaler fungerer mere som ”gårdvagter” og tager ikke initiativ til lege, aktiviteter 

eller dialog. 

 

 

Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 

 

Justeringer indsatsområde 1: 

 

Fokus på indretningen af nye 

læringsmiljøer med inddragelse af 

børnenes perspektiver.  

 

Indsatsområdet fortsættes. 

 

For at arbejde mere systematisk med 

indsatsområdet skal der løbende 

anvendes og arbejdes ud fra KIDS 

 

Justeringer indsatsområde 2: 

 

Fokus på at følge udviklingen på 

småbørnsstuen 

 

 

 

Indsatsområdet afsluttes. 

 

 

Nyt indsatsområde:  

Inddragelse af børneperspektivet i leg 

og indretning 

 

Herunder fokus på: 

- Mikroovergange i vuggestuen 

- Overgange og rutiner gennem hele 

dagen 

- Inddragelse af børnene i den fysiske 

indretning 

- Personalets understøttelse af børnenes 

leg 

 

For at arbejde mere systematisk skal der 

løbende anvendes og arbejdes ud fra 

KIDS 



 

 

 

 

 

 

 

Side5/5  

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 

 

Der skal fortsat være fokus på at skabe nogle fysiske omgivelser indenfor som har 

tydelige, afgrænsede og indbydende legeområder. Der kan med fordel arbejdes på at 

skabe bedre sammenhæng mellem legetøj, materialer, møbler og udsmykning. Det 

anbefales at anvende KIDS – tema 1: Fysiske omgivelser for at følge op på jeres 

indsatser. 

 

I vuggestuen kan I med fordel drøfte, hvordan I på legepladsen får skabt optimale 

vilkår for legen, så alle børn indgår i gode og berigende legeoplevelser med hinanden. 

Herunder hvordan I kan skabe en organisering som tager afsæt i facilitering af lege, 

deltagelsesmuligheder for alle børn, og intensitet og engagement i legen. Det vil være 

relevant at drøfte hvordan alle personaler bliver aktive i forhold til at tilbyde børnene at 

deltage i forskellige legeformer, sætter lege i gang i de forskellige legeområder, og at 

personalet tilbyder børnene engagerede og længerevarende samspil om det fælles 

tredje. Det anbefales løbende at anvende KIDS – tema 3: Leg og aktivitet for at følge 

op på jeres indsatser. 

 

 

Den pædagogiske konsulents evt. påbud 

 

 

Ingen påbud 

 

 

  


