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Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

Afdeling 
Spirebakken 

Dato 
11. November  2020 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 

Mødets varighed 
2 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Michael Hoff 

Referent (pæd. konsulent) 
Joan Dybdal 

Deltagere 
Michael områdeleder, Helle pædagogisk leder,  pædagog 
Michelle, Joan konsulent 

Ekstern observatør 
Områdeleder Michael Hoff 

 
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 

God og rar stemning. Voksne og 
børn er i samspil med hinanden. 

God og rar stemning. Rigtig god 
modtagelse med fokus på det enkelte 
barn. Læringsmiljøerne i børnehaven 
har god kvalitet 
 

Særlige 
opmærksomhedspunkter 
 

Vuggestuens legeplads kan 
optimeres.  

Der kan være større fokus på de 
voksnes fordeling på legepladsen, og 
på at de voksne sætter lege og 
aktiviteter i gang udendørs.  
 

Tema   

Fysiske omgivelser Vuggestuelegepladsen kan 
optimeres. Læringsmiljøerne 
indenfor kan blive mere tydelige 
og indbydende. 

Gode læringsmiljøer på legepladsen 
Gode afskærmede og tydelige 
læringsmiljøer indendørs. 
 
Der kan være mere opmærksomhed 
på børnenes muligheder for at være 
fysisk aktive indendørs. Vuggestuens 
motorikrum kan med fordel også 
anvendes af børnehavebørnene 
(efter corona).  
 
Der er en god stor legeplads, som 
personalet er opmærksomme på at 
tage i brug når børnene har behov for 
fysisk aktivitet. 
 

Relationer Generelt god kvalitet i 
relationsarbejdet.  
 
Der ses et tydligt fokus på, at 
børnene betragtes og bliver mødt 
som enkelte individer 

Generel god kvalitet god tone og fint 
samspil mellem børn og voksne. Høj 
kvalitet i modtagelsen.  
 
Der ses et tydligt fokus på, at 
børnene betragtes og bliver mødt 
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Der opleves stort fokus på 
omsorgen og den fysiske kontakt. 
De voksne er tilgængelige og til 
rådighed for børnene. 
 
Der kan skrues op for, at de 
voksnes engagement og 
kommunikation er rettet mod 
børnene snarere end de voksne i 
morgenseancen. 
 
I de vokseninitierede aktivitet der 
følger om formiddagen, ses der til 
gengæld stor opmærksomhed på 
børnene og ingen eller sparsom 
voksensnak. 
 

som enkelte individer, og at de har 
noget vigtigt at bidrage med. Der er 
opmærksomhed på alle børns 
deltagelse. 

Leg og aktiviteter Børnene har mulighed for at 
vende tilbage til lege, hvilket 
bidrager til børnenes oplevelse af 
sammenhæng.  
 
Ved de vokseninitierede lege og 
aktiviteter er der tydelige rammer, 
og de voksne er opmærksomme.  
 
I de børneinitierede lege kan der 
udvikles på, hvor de voksne 
placerer sig i forhold til hvor 
børnene er, og at de voksne er 
tilgængelige  
 

Børnene har mulighed for at vende 
tilbage til legen, hvilket bidrager til 
børnenes oplevelse af sammenhæng. 
 
Der er god kvalitet i de voksenstyrede 
aktiviteter.  
 
Der kan udvikles på de voksnes 
fordeling på legepladsen, og et større 
fokus på, at de voksne sætter lege og 
aktiviteter i gang udendørs, samt at 
den voksne bliver i aktivteten. 
 

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

Indsatsområde 1 
 

De voksnes deltagelse i, og understøttelse af legen på legepladsen.  

Indsatsområde 2 
 

Udvikling af læringsmiljøer indendørs i vuggestuen, og de voksnes 
placering i forhold til børnene 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

 
I Børnehuset Spirebakken er der er en god tone, og der er fokus på relationsarbejdet. 
 
Der er mange ting der fungerer rigtig fint. Min anbefaling er at anvende dette som afsæt for at arbejde 
med de valgte udviklingspunkter.  
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Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

 
Ingen påbud 
 

 

 


