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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Spirrevippen 

Dato/årstal 
22. april 2021 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Michael Hoff 

Referent (pæd. konsulent) 
Joa Dybdal 

Deltagere 
Pædagogisk leder Anna, pædagog Jolene, Områdeleder Michael, konsulent Joan 

 
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 
 

Vuggestuen: 
Der er arbejdet med sprog. Derudover er der fokus på overgange i 
løbet ad dagen – Der er udviklet en struktur med overblikstavle – Der 
tales ved formiddagsmad med børnene om hvem er her i dag, hvem 
er her ikke. Hvad skal vi lave, og hvilken voksen skal man være 
sammen med?  
Der er arbejdet med at opdele børnene i mindre grupper. 
Piktogrammer bruges aktivt i forhold til at guide børnene og 
understøtte sproget.  
Der udvikles fortsat på læringsmiljøerne og på at visualisere på 
væggene.  
Der er forskellige konkreter der understøtter sproget bl.a. 
skumbogstaver og i børnehaven risposer med bogstaver.  
 
De voksne er afstemte i forhold til rutiner og aktiviteter. Der 
anvendes time-timer bl.a. i forhold til turtagning osv.  
 
Der er ændret på mødestruktur. Der er nu to timer om måneden 
uden for børnetid, hvor personalet afholder møde, tidligere 
afholdtes mødet i middagsstunden, denne ændring skaber langt 
mere ro i børnegruppen. Der er i personalegruppen kontinuerligt 
fokus på, hvor meget tid der bruges på at snakke om det man vil 
gøre, og hvor lang tid der bruges på rent faktisk at gøre det. 
 

 
Indsatsområde 2 
 

Børnehaven 
Der er en tydelig aktivitetstavle ved indgangen – der er billeder af 
børnene, så børnene kan se hvem de er sammen med – aktiviteterne 
står med skrift nedunder. På tilsynsmødet drøftes de forskellige 
muligheder tavlen rummer. Kan aktiviteterne tegnes? Være 
piktogrammer for at understøtte det visuelle? Eller retter 
informationen om aktiviteten sig mest mod forældre, da børnene 
informeres om aktiviteterne når de samles? 
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Børnene er opdelt i mindre grupper ved leg og aktivitet. Der er 
arbejdet med at forberede børnene på, når en ny aktivitet starter. 
Børnene opdeles ligeledes i mindre grupper ved overgange f.eks. i 
garderoben, når de skal til at sove osv. Dette har givet langt mere ro, 
og skabt bedre muligheder for nærværende voksne. 
 
Tidligere sov de små børnehavebørn i vuggestuen, det er nu ændret, 
så de sover på første sal i børnehaven. Dette har ligeledes givet 
meget ro. 
Der er fokus på at udforske, hvilke børn der leger godt sammen og 
sammensætte børnegrupperne derefter. 
 
Personale og leder ser færre konflikter mellem børnene. Dette 
tilskrives i høj grad organiseringen af børn i mindre grupper samt 
sammensætningen af børnegrupper. 
 
Der er arbejdet med afsæt i handleplanen, der løbende er justeret.  
Der arbejdes fortsat med fokus på nærværet og roen i forhold til det 
enkelte barn, dette understøttes af kompetenceforløbet Mere 
Robust. 
 

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

Der er generelt en god og varm stemning i Spirrevippen. De voksne er tilgængelige og i tæt samspil og 
dialog med børnene, dette gør sig gældende i børnehave såvel som vuggestue. I Spirrevippen er der 
tydeligt fokus på relations arbejdet.  
 
Børnehaven 
Det ses tydeligt i praksis, at der er arbejdet med punkterne i handleplanen. 
Børnene er opdelt i mindre grupper - ude og inde. Der er aktivitet i det overdækkede hus ved bålet og 
børn der leger i “skuret”, de voksne er i interaktion og leg med børnene.  
 
Der er en tydelig aktivitetstavle ved indgangen – der er billeder af børnene – aktiviteterne står med skrift 
nedenunder.  
 
Der sidder 7 børn og en voksen ved det lille spisebord i køkkenet, der er meget lidt bevægelsesfrihed for 
børnene, det kan måske tænkes anderledes? 
 
Fin indretning med flere tydelige læringsmiljøer. 
 
Der er fokus på samtalen, og de voksne viser tydeligt interesse for børnenes input. De voksnes 
opmærksomhed er rettet mod børnene 
 
Vuggestuen 
 
Børnene er tydeligt opdelt i mindre grupper - Der er tid til ro og fordybelse. Masser af sprog. Ord på ting 
og ord på handling. De voksne er i fordybet samspil med børnene.  Der er god stemning. 
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Ved måltidet tales der om, hvad børnene har lavet om formiddagen.  
Der er fin ro ved måltidet hvor børnene sidder i mindre grupper med en voksen ved hvert bord. 
 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1 
 

I vuggestuen særligt fokus på sprog. Understøtte børnenes sproglige 
udvikling med afsæt i sprogtrappen. Sammenhæng med det arbejde, 
der finder sted i børnehaven. Der er foretaget justeringer i marts 
2021, der arbejdes videre med afsæt i dette. 
 

Justeringer indsatsområde 2 
 

I børnehaven fokus på overgange og i højere grad at benytte 
uderummet/minimere forstyrrelser. Der er fortaget justeringer i 
marts 2021, der arbejdes videre med afsæt i dette. 
 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

 
Det er meget tydeligt i den pædagogiske praksis, at der er arbejdet målrettet med de to indsatsområder. 
Jeg vil anbefale, at I fortsat videreudvikler med afsæt i handleplanen. 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

Ingen påbud 
 

 

  

 

 


