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Tilsynsdokument for opfølgende 
pædagogisk tilsyn 

 

Afdeling: 

Gundsømagle Børnehus 

Dato/årstal: 

D. 16/9-21 

Pædagogisk konsulent: 

Marlene V. Jensen 

Mødets varighed: 

1 ½ time 

Mødeleder 

(områdeleder): 

Henriette Thorsen 

Referent (pæd. 

konsulent): 

Marlene V. Jensen 

Mødedeltagere: 

Hjælpeleder Birgitte (Veddelev Børnehus), pædagog Pernille, pædagog Inge, 

områdeleder Henriette og pæd. konsulent Marlene 

 

Drøftelse af arbejdet med indsatsområder og anbefalinger i afdelingens 

handleplan 

 

Indsatsområde 1: 

 

 

Samspillet mellem de voksne og 

børnene 

- fælles børnesyn som fælles pædagogisk 

afsæt 

- inddragelse af børneperspektivet over 

hele dagen 

- de fysiske læringsmiljøer særligt 

indenfor  

- struktur og organisering over hele dagen 

 

Drøftelse af arbejdet med 

indsatsområdet: 

 

Der har siden tilsynet i 2020 været to 

opfølgende tilsyn som har medført et 

påbud i vuggestuen i afdeling Hyldekær.  

 

Pt. er der ikke en pædagogisk leder i 

Gundsømagle børnehus. Der er indsat en 

hjælpeleder fra Veddelev Børnehus i 

afdeling Hyldekær og i afdeling 

Brumbassen sidder områdelederen indtil 

der udpeges en hjælpeleder fra området. 

Sagsnr. 347841 

Brevid. 3965874 

 

Ref. MVJ 

 

Dir. tlf. 4032 2237 

marlenevj@roskilde.dk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side2/5  

Ovenstående situation i Gundsømagle 

Børnehus præger således drøftelsen af 

arbejdet med indsatsområdet. 

 

Der er delvist blevet arbejdet med de 

fysiske læringsmiljøer, sprog i 

vuggestuen samt struktur og organisering 

over hele dagen. Personalet fortæller dog 

at overskuddet ikke har været stort og at 

et massivt behov for vikarer, grundet 

sygdom og ubesatte stillinger, har gjort 

det svært at arbejde med indsatsområdet. 

 

Det drøftes at det lige nu er altafgørende 

at børnehuset får skabt et solidt 

grundfundament med fastansatte 

personaler og et tydeligt børnesyn som 

alle i hele huset arbejder ud fra.  

 

Kodeordene fremadrettet er: fælles 

børnesyn, godt arbejdsmiljø og 

pædagogisk sparring/udvikling. 

 

Anbefalinger fra tilsyn 2020:  

 

 

De fysiske omgivelser:  

Det anbefales at der arbejdes med at 

skabe flere tydelige og tematiserede 

læringsmiljøer indenfor. Her med fokus på 

at skabe rum i rummet, skabe balance 

mellem aktiviteter i høj og lav aktivitet, og 

at placere legetøj og materialer i 

børnehøjde således at børnene selv kan 

tage det i anvendelse. Dette gælder 

begge afdelinger og for både børnehave- 

og vuggestuebørn. Da børnene begynder 

at være mere inde grundet årstiden, skal 

der hurtigst muligt sættes fokus på de 

fysiske omgivelser indenfor, således at 

børnene tilbydes et inspirerende 

læringsmiljø når de tilbringer tid inde – 

naturligvis med afsæt i de anbefalinger 

Drøftelse af arbejdet med anbefalinger 

fra 2020: 

 

Der er skabt flere tematiserede 

læringsmiljøer indenfor som er med til at 

skabe rum i rummet. Der er forsøgt 

forskellige løsninger for at skabe balance 

mellem aktiviteter i høj og lav aktivitet. Fx 

afprøves placering af højborde og –stole i 

rummet og der er kommet mere legetøj i 

børnehøjde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side3/5 som Covid-19 foreskriver. 

 

De voksnes samspil med børnene:  

Der observeres store og markante 

forskelle i kvaliteten af samspillet mellem 

de voksne og børnene – dette gælder 

både mellem stuerne og mellem 

personalet. Det anbefales derfor at 

Gundsømagle Børnehus genbesøger 

husets styrkede pædagogiske læreplan 

og særligt sætter fokus på det 

pædagogiske grundlag, således at alle 

medarbejdere tager afsæt i det samme 

børnesyn og ved hvordan indholdet i det 

pædagogiske grundlag konkret skal føres 

ud i børnehusets praksis. Der skal især 

være fokus på at alle børn bliver mødt og 

set af de voksne over hele dagen og at de 

voksne hjælper børnene med at blive 

involveret i leg eller konstruktiv aktivitet. 

Dette forudsætter bl.a. at de voksne 

tilbyder børnene engagerede og 

længerevarende samspil om det fælles 

tredje og at de sætter lege i gang i de 

forskellige legeområder.  

 

På baggrund af observationerne ses at 

kvaliteten af samspillet mellem den 

voksne og det enkelte barn er meget 

stue- og personafhængigt og med 

markante udsving og forskelle. Ud fra et 

børneperspektiv skal dette tages alvorligt 

og der skal hurtigst muligt sættes 

konkrete handlinger i gang som løbende 

evalueres og justeres efter behov. 

 

 

 

Personalet oplever at de sætter sig mere 

ned sammen med børnene end tidligere. 

Der er kommet en større opmærksomhed 

på at den voksne skal sætte en mere 

tydelig ramme for legen og dette øver 

personalet sig på. 

 

Der skal fortsat arbejdes på at personalet 

er mere nærværende i legen og har flere 

længerevarende dialoger med børnene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den pædagogiske konsulents observationer (med særligt fokus på afdelingens 

indsatsområder) 

 

I børnehaven i Hyldekær og i Brumbassen er personale og børn godt fordelt i 

rummene og der tilbydes forskelligartede aktiviteter, som børnene selv kan gå til og 

fra. Der observeres en overvægt af aktiviteter ved højborde frem for leg og aktivitet på 

gulv og i naturlig børnehøjde.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Side4/5 Børnene i begge børnehaveafdelinger virker engagerede, nysgerrige og tale-lystne. 

Der observeres tilgængelige personaler som enten sidder sammen med børnene eller 

er i aktivitet med børnene på legepladsen.  

I børnehaven observeres dog forskelle på personalets samspil med børnene – dette 

gælder både omfanget og kvaliteten af dialoger over flere led, personalets 

engagement samt i hvor høj grad personalet er aktive i forhold til at facilitere og 

udfordre børnenes lege. 

 

I vuggestuen er børn og personale fordelt på de tre grupperum og børnene tilbydes 

forskellige aktiviteter.  

Der observeres en overvægt af aktiviteter ved højborde frem for leg og aktivitet på 

gulv og i naturlig børnehøjde. Flere børn sidder alene ved borde med puslespil og 

bøger, og selvom der er personale tilstede, er der forskelle på kvaliteten af den måde 

personalet skaber nærværende samtaler med fokus på dig og mig om noget.  

 

Der observeres endvidere store forskelle i vuggestuepersonalets interaktion med 

børnene, særligt i forhold til graden af inviterende mimik, kropssprog og 

aldersrelevante dialoger over flere led. Børnene tilbydes kun delvist engagerede og 

længerevarende samspil om det fælles tredje og personalet sætter få lege i gang i de 

forskellige legeområder.  

 

 

Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 

 

Justeringer indsatsområde 1: 

 

Indsatsområdet fastholdes. 

Der skal fremadrettet udarbejdes en 

tydelig handleplan for henholdsvis 

arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og 

løbende pædagogisk sparring tæt på 

praksis. 

 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 

 

Påbuddet i vuggestuen i afdeling Hyldekær fastholdes. Begrundelsen er, at der stadig 

observeres store forskelle mellem personalet på alle stuer i deres tilgang til børnene. 

Der skal fortsat arbejdes med at alle børn bliver mødt og set af de voksne over hele 

dagen og at de voksne hjælper børnene med at blive involveret i leg eller konstruktiv 

aktivitet. Dette forudsætter bl.a. at de voksne tilbyder børnene engagerede og 

længerevarende samspil om det fælles tredje og at de sætter lege i gang i de 

forskellige legeområder.  

 

Der skal fortsat arbejdes med det pædagogiske grundlag således at alle personaler 

tager afsæt i det samme børnesyn og ved hvordan børnesynet helt konkret skal 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side5/5 komme til udtryk i hverdagens rutiner, lege og aktiviteter. Der kan i det fremadrettede 

arbejde evt. hentes ekstern bistand gennem en opkvalificering af det pædagogiske 

personale gennem fx ICDP-metoden og ved at brede arbejdet med KIDS-

observationer ud til alle grupper i børnehuset. 

 

Som ved sidste tilsyn skal der fortsat arbejdes med husets grundværdier – der skal 

skabes et fælles børnesyn og være en tydelig pædagogisk tilgang og fælles retning i 

begge afdelinger. Dertil kommer et fortsat fokus på den daglige organisering og 

struktur. 

 

 

Den pædagogiske konsulents evt. påbud 

 

 

Påbud fastholdes – se begrundelse under den pædagogiske konsulents anbefalinger. 

 

 

  

 


