
 

 

 

 

 

 

Åbningstider 

Mandag-torsdag 10-15 

Fredag 10-14 

 

Telefontider 

Mandag-onsdag 08-15 

Torsdag 10-17 

Fredag 08-14 

    Børnehuset Vanddråben 

    Isafjord 1 

    4000 Roskilde 

Dagtilbud og Skole 

Rådhusbuen 1 

Postboks 100 

4000 Roskilde 

 

Tlf.: 46 31 30 00 

 

kommunen@roskilde.dk 
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Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk 
tilsyn 

 

Afdeling 

Vanddråben 

Dato 

26/6- 2020 

Pædagogisk konsulent 

Joan Dybdal 

 

Mødets varighed 

2 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 

Katrine Bak 

Referent (pæd. konsulent) 

Joan Dybdal 

 Deltagere 

Jette, pædagog, Lene Pædagogisk 

leder, Katrine Områdeleder, Joan 

tilknyttet pædagogisk konsulent, 

Marlene ekstern observatør 

Ekstern observatør 

Marlene Vorborg Jensen(pædagogisk 

konsulent) Ekstern skulle have være 

lederkollega, men vedkommende fik nyt 

job og nåede ikke at lave KIDS i 

vanddråben. 

 

Drøftelse og opsummering på baggrund af KIDS-rapportens resultater 

(KIDS vurderingen blev foretaget i marts, grundet corona fandt tilsynsmødet sted i juni) 

 

Tema Vuggestue Børnehave 

 

Fysiske omgivelser 

 

 

Opmærksomhed på, at der kan være 

mere legetøj tilgængeligt for børnene. 

 

Der er udfordringer indenfor i forhold til 

at skabe muligheder for, at børnene ikke 

forstyrres i leg. Der er et ønske om at 

Sagsnr. 329066 

Brevid. 3550621 

 

Ref. JDP 

 

Dir. tlf.  

joandp@roskilde.dk 

 



 

 

 

 

 

 

 

Side2/4 Der er mange ting der er placeret på 

hylder i voksenhøjde.  

 

Tag afsæt i børneperspektivet i 

indretningen – søg inspiration i andre 

afdelinger i området. 

fastholde de små grupper af børn 

fremadrettet.  

Der er meget legetøj, der kan med fordel 

”ryddes op” i det. Der er en del uro og 

støj særligt ifht. uglestuen. 

 

Tag afsæt i børneperspektivet i 

indretningen – søg inspiration i andre 

afdelinger i området.  

 

Relationer Aflevering om morgenen særligt i 

vuggestuen meget positiv, stor 

opmærksomhed på barnet, de voksne er 

i øjenhøjde med børnene. 

 

Der ses variation i den måde personalet 

møder børnene, nogle er i samspil og 

tilgængelige for børnene, andre er ikke i 

samme grad i børnehøjde. Dette ses 

særligt i forbindelse med samling  

 

De voksne er opmærksomme på, og 

tager kontakt til alle børn.  

Der er ingen eksempler på hverken 

irettesættelser eller skæld ud. 

 

Ved overgang(garderobe) er der fint 

fokus på en fordeling af børn og voksne, 

så der skabes mulighed for støtte og 

nærvær for det enkelte barn 

 

Der er mange børn på stuerne, og som 

en konsekvens deraf, bliver det 

vanskeligt at indgå i længerevarende 

dialoger med børnene.  

 

Der ses variation i den måde personalet 

møder børnene, nogle er i øjenhøjde og 

ligeværdig dialog med børnene. Andre 

voksne er ikke i samme grad i 

børnehøjde, og der er eksempler på at 

børnene ikke lykkes med at skabe 

kontakt til en voksen. Dette ses særligt i 

forbindelse med overgange fra en 

aktivitet til en anden. 

 

Variation i forhold til om barnet bliver 

hjulpet videre.  

Der er ingen eksempler på hverken 

irettesættelser eller skæld ud. 

 

Ved overgang(garderobe) opstår der 

nemt lidt forvirring grundet mange børn i 

garderoben på samme tid. Ikke så stort 

fokus på, at den voksne kan støtte det 

enkelte barn.   

Det er drøftet, at der er et ønske om at 

arbejde videre med de mindre grupper 

af børn som under corona. 

 

Leg og aktiviteter Der er adgang til forskellige legeformer 

 

Der er mulighed for længerevarende leg.  

 

Der er mulighed for at fortsætte legen. 

Der er adgang til forskellige legeformer 

 

Det kan være udfordrende at fastholde 

en leg i længere tid, ofte pga. 



 

 

 

 

 

 

 

Side3/4 Der observeres ikke vokseninitierede 

aktiviteter på legepladsen.  

 

Vigtigt at fastholde fokus på at børnenes 

perspektiv, og ikke så meget på det 

praktiske.  

forstyrrelse. En del af forklaringen ligger 

i indretningen af rummet 

 

Der er opmærksomhed på at igangsætte 

lege i forskellige legeområder.  

 

Der kan være mere fokus på at inddrage 

børnenes perspektiv i aktiviteterne, samt 

på at igangsætte flere vokseninitierede 

aktiviteter.  

 

 

 

Generelt   

Særligt positive 

observationer 

 

Aflevering om morgenen særligt i 

vuggestuen meget positiv, stor 

opmærksomhed på barnet, de voksne er 

i øjenhøjde med børnene. 

De voksne er opmærksomme på at 

igangsætte lege i forskellige 

legeområder. 

Særlige 

opmærksomheds 

punkter 

 

Rummene fremstår tomme og en del af 

legetøjet er ikke i børnehøjde 

 

Fysiske indretning og læringsmiljøer kan 

være mere tydelige, flere steder 

fremstår det rodet og med utydelige 

legezoner. Udfordringer på uglestuen, 

her opstår meget uro grundet rummets 

beskaffenhed. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Indsatsområde 1 

 

Fysiske læringsmiljøer. Indretning af rummet, mulighed for fordybelse 

Indsatsområde 2 

 

Børneperspektivet, fokus på overgang og organisering i mindre grupper 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 

 

 

Jeg vil anbefale, som der også er lagt op til i indsats områderne, at der udvikles på de fysiske 

læringsmiljøer, herunder at der tages afsæt i børneperspektivet i indretningen. Jeg vil opfordre til, at der 

søges inspiration i andre afdelinger enten internt i området eller i andre områder.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Side4/4  

 

Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 

 

 

Ingen påbud 

 

 

 

 


