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Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

Afdeling 
Trehøje 

Dato 
30. september 2020 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 

Mødets varighed 
2 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Anni Glindorf 

Referent (pæd. konsulent) 
Joan Dybdal 

Deltagere 
Miriam, pædagogisk leder, Anni Områdeleder, Joan Pædagogisk 
konsulent, Pædagog Natasha 

Ekstern observatør 
Områdeleder Anni Glindorf 

 
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 Høj kvalitet i relations arbejdet, 
alle børn bliver mødt og set. 
 

Høj kvalitet i relations arbejdet, 
alle børn bliver mødt og set. 
 

Særlige opmærksomhedspunkter 
 

Der er udviklingspotentiale i 
forhold til de fysiske 
læringsmiljøer indendørs.  

Der er udviklingspotentiale i 
forhold til de fysiske 
læringsmiljøer indendørs.  
 

Tema   

Fysiske omgivelser Der er ganske få tematiserede 
legeområder i vuggesten. 
 
Legepladsen trænger til en 
opdatering. Der er ønske om en 
rutsjebane.  
 
Det kan med fordel kigges på om  
borde og stole er de mest 
optimale, eller om det bør 
udskiftes/suppleres med andet. 

På legepladsen er der mange 
gode, afgrænsede og 
tematiserede legeområder, hvor 
børnene kan lege. Der er gode 
muligheder for aktiviteter at høj 
og lav skala 
 
Indendørs: Der er i det ene rum 
mange gode og afgrænsede 
legeområder, i det andet rum er 
der ikke tematiserede 
legeområder. 
 

Relationer Der scores meget højt i 
modtagelse om morgenen for 
alle tre observatører. Der er 
generelt en ro og tryghed i huset. 
 
Generelt scores der højt på 
relationer. Fint samspil voksen 
barn. Der er opmærksomhed på 
at være i kontakt med alle børn. 
 
 

Der scores meget højt i 
modtagelse om morgenen for 
alle tre observatører. Der er 
generelt en ro og tryghed i huset. 
 
Generelt scores der højt på 
relationer.  
De voksne er opmærksomme på 
at være i kontakt med alle børn. 
Tydeligt at børnene føler sig set 
og mødt.  
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Der er generelt fokus på 
børneperspektivet men der kan 
udvikles på en større 
ensartethed så det sikres alle 
børn bliver mødet med den 
samme høje kvalitet hen over 
dagen. 
 
 

Leg og aktiviteter Der er en struktur i vuggestuen 
hvor de største børn er i gruppe 
med hinanden, og her er der høj 
grad af samspil om det fælles 
tredje, den voksne er aktiv i 
børnenes lege og rammesætter. 
 
Der er udviklingspotentiale i 
forhold til at sætte rammen for 
vokseninitierede aktiviteter når 
børnene er samlet i den større 
gruppe(store og små sammen). 
Herunder en bevidsthed omkring 
forskellige legemuligheder, 
særligt om eftermiddagen.  
 
 

Medarbejdere er generelt aktive 
i forhold til at tilbyde børnene at 
deltage i forskellige legeformer, 
den voksne tilbyder sig i samspil 
om det fælles tredje. Der 
observeres høj kvalitet, og alle 
børn ses.  
 
Der er udviklingspotentiale i 
forhold til en større ensartethed i 
den voksnes deltagelse i lege og 
aktiviteter, så alle børn tilbydes 
den samme høje kvalitet. Der har 
været og er stadig fokus på 
dette, der arbejdes bl.a. med 
legemanuskripter. 
 
 

 
Indsatsområder på baggrund af det omfattende tilsyn (max to indsatser) 
 

Indsatsområde 1 
 

Udvikling af de fysiske læringsmiljøer indendørs 

Indsatsområde 2 
 

Udvikling af vokseninitieret og børneinitieret leg 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

 
Der er tydeligt, at Trehøje er et velfungerende børnehus, hvor der er høj kvalitet i relations arbejdet, og 
der er rolige og trygge rammer for at alle børn kan trives, lære, udvikle sig og dannes. Min anbefaling er, 
at I opretholder denne høje kvalitet, og bruger den som afsæt for at videreudvikle på de indsatsområder, 
der er peget på i dette tilsyn 
 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

Ingen påbud 
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