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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Børnehuset Smedegade 

Dato/årstal 
Den 28.10.21 

Pædagogisk konsulent 
Sarah Asseraf Olesen 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Louise Juul Larsen 

Referent (pæd. konsulent) 
Sarah Asseraf Olesen 

Deltagere 
Pædagog Nanna Brun Christiansen, Pædagogisk leder Line Hagelund, Områdeleder Louise Juul Larsen, 
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 
Pædagogisk refleksion over 
børns medbestemmelse og 
inddragelse af børneperspektivet 
i hverdagen 

Der observeres flere eksempler på dialoger mellem det pædagogiske 

personale og børn, der bærer præg af voksne, der er optagede af 

børnenes udsagn og perspektiver. Samt naturligt inddrager disse i 

dialogen og aktiviteten med børnene. 

Både i vuggestuen og børnehaven er der gode eksempler på 

personalet, udviser høj grad af pædagogisk sensitivitet ift. det 

enkeltes barns behov og signaler. Personalet justerer sig relevant i 

samspillet med børnene efter børnenes initiativer. 

Det pædagogiske læringsmiljø i både vuggestuen og børnehaven 

fremstår ankerkendende og inkluderende i form af differencerede 

deltagelsesmuligheder i de aktiviteter der observeres.  

Stemningen i de pædagogiske læringsmiljøer fremstår inviterende og 

udviklingsunderstøttende. 

Indsatsområde 2 
Udvikling af organiseringen af 
det pædagogiske læringsmiljø i 
morgenstunden 

Morgenstunden fremstår velorganiseret og der er en rolig atmosfære 
på fællesarealer og stuer. Det er mærkbart der er arbejdet med 
indsatsområdet. 
Personalet fremstår afstemte og koordinerer aktiviteter og 
funktioner med hinanden på måder, der ikke virker forstyrrende for 
børnene. 
Det pædagogiske personale skaber desuden gode overgange fra 
morgenstunden til formiddagens leg og aktiviteter. 

Anbefalinger 
 

Der kan med fordel reflekteres over hvordan rum og læringsmiljøer 
tager sig ud set fra børn og forældres perspektiv.  
Det anbefales at børnenes inddrages i indretningen af tematiserede 
læringsmiljøer i børnehaven, således husets kreative udtryk bevares, 
men der skabes en tydelighed organisering og miljøer. 

 
Den pædagogiske konsulents observationer (med særligt fokus på afdelingens indsatsområder) 
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I vuggestuen observeres der en mærkbar rolig og imødekomne pædagogisk atmosfære, som er 
gennemgående på alle stuer. Der observeres ligeledes flere eksempler på en god pædagogisk sensitivitet 
og nærvær i voksen-barn samspillet. 
Der er en imødekomne og rolig pædagogisk atmosfære i både vuggestuen og børnehaven.  
 
Vuggestuen fremstår indbydende og er indrettet med flere rum i rummet og flere tematiserede 
læringsmiljøer. Det er synligt der arbejdes med at skabe og udvikle på de fysiske læringsmiljøer. Der kan 
med fordel videreudvikles på, i højere grad, at inddrage væggene i indretningen af de enkelte 
læringsmiljøer. 
 
Det pædagogiske personale fordeler sig relevant i de forskellige læringsmiljøer. Der observeres gode 
eksempler på det pædagogiske personale, er aktiv deltagende i børnenes lege. Dette på måder der dels 
understøtter legens forløb udvikler sig og dels biddrager med et godt sprogmiljø. 
 
Godt sprogarbejde i voksen-barn samspillene. God lytning ift. børns sproglige initiativer, signaler og 
intentioner.  
 
Der sker en fin balance mellem børneinitierede og vokseninitierede leg og aktivitet. 
 
I børnehaven fremstår fællesrum, gangareal, stuerne, vægge mv. særdeles rodede.  
Rummene roder på måder, der vanskeliggør at danne sig et overblik over hvordan børnegrupper og 
aktivitetsrum er organiserede.  
 
Der kan med fordel reflekteres over hvordan rum og læringsmiljøer tager sig ud set fra børn og forældres 
perspektiv.  
 
Der er et kreativt værksted, som under tilsynet anvendes til en maleraktivitet. Det pædagogiske 
læringsmiljø fremstår anerkendende og inkluderende, men den voksne må flere gange lede efter skamler 
og materialer, som får betydning for fordybelsen i aktiviteten. 
 
I børnehaven kan der ikke observeres egentlige tematiserede læringsmiljøer, men etablering af flere 
læringsmiljøer er synligt undervejs.  
 
Der er markante forskelle mellem vuggestuen og børnehaven i udtryk og organisering. Det bør arbejdes 
med at styrke sammenhængen i kvaliteten af organiseringen af rutiner og tematiserede læringsmiljøer 
mellem de to afdelinger. 
 
Det pædagogiske læringsmiljø fremstår anerkendende og udviklingsunderstøttende. Tonen over for 
børnene er sensitiv og børnenes perspektiver inddrages naturligt i de dialoger der udspiller sig. 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1 
 

Ingen justeringer 

Justeringer indsatsområde 2 
 

Justering af indsatsområdet. 
Den nye organisering af morgenstunden fastholdes og der etableres i 
stedet for et nyt indsatsområde med fokus på følgende: 
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Organisering af rutiner og børnegrupper samt indretning af 
tematiserede læringsmiljøer i børnehaven. 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

Se øvrige anbefalinger 
 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

Ingen påbud 
 

 

  

 

 


