
 

 

 

 

 

 

 

Åbningstider 

Mandag-torsdag 10-15 

Fredag 10-14 

 

Telefontider 

Mandag-onsdag 08-15 

Torsdag 10-17 

Fredag 08-14 

 Dagtilbud og Skole 

Rådhusbuen 1 

Postboks 100 

4000 Roskilde 

 

Tlf.: 46 31 30 00 

 

kommunen@roskilde.dk 

www.roskilde.dk 

 

 

 

 

 

 

Spirrevippen tilsyn 2020 

30. juni 2020 

 

 

Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk 
tilsyn 

 

Afdeling 

Spirrevippen 

Dato 

29 juni 2020 

Pædagogisk konsulent 

Joan Dybdal 

Mødets varighed 

2 ½ time 

Mødeleder  

Joan Dybdal 

Referent (pæd. konsulent) 

Joan Dybdal 

 

 Deltagere 

Anna, pædagogisk leder, Jolene 

Pædagog, Joan pædagogisk konsulent. 

Områdeleder deltog ikke, da mødet 

måtte flyttes(var flyttet en gang grundet 

Corona) og vurderingen var, at det var 

vigtigt at sikre pædagogens 

tilstedeværelse – Områdeleder har 

været ekstern observatør og har ingen 

bekymringer for den pædagogiske 

kvalitet i Spirrevippen - områdeleder 

inddrages efterfølgende. 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstern observatør 

Katrine Bak, områdeleder 

Sagsnr. 329066 

Brevid. 3549091 

 

Ref. JDP 

 

Dir. tlf.  

joandp@roskilde.dk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side2/4  

Drøftelse og opsummering på baggrund af KIDS-rapportens resultater 

(KIDS rapporten blev foretaget i februar, grundet Corona, fandt tilsynsmødet først sted i juni) 

 

Tema Vuggestue Børnehave 

 

Fysiske omgivelser 

 

 

KIDS vurderingen viser, at der bør være 

flere tydeligt opdelte læringsmiljøer. Der 

er der allerede sket en udvikling, men 

det bør fortsat være et fokus.  

 

Tiden under Corona har betydet, at 

organiseringen har været anderledes. 

Der er nu en praksis, hvor en gruppe (på 

skift) er ude/på tur, det giver mere ro og 

plads til børnene. Der arbejdes 

fremadrettet med fokus på dette. 

 

Der er fortsat fokus på at minimere 

forstyrrelser. 

 

 

Børnehavens lokaler er relativt små, 

hvilket udfordrer i forhold til at undgå 

forstyrrelser.  

Der er derfor et ønske om at være 

mere ude fremadrettet (f.eks. etablere 

en udegruppe) Dette er der arbejdet 

med i Coronatiden, med succes, og 

det arbejdes der fortsat med. 

 

 

Relationer De voksne er generelt nærværende og 

imødekommende. 

 

Der bør generelt være mere fokus på at 

understøtte sproget – mere fokus på at 

sætte ord på ting, handlinger og følelser. 

 

 

De voksne er generelt i samspil med 

børnene og er til rådighed, når barnet 

har behov for støtte og tryghed. 

Vi drøfter på mødet, at det er et af de 

punkter, der skal løftes endnu mere, da 

Spirrevippen modtager en del børn, der 

har særligt behov for støtte på dette 

område.  

De voksne er generelt nærværende og 

imødekommende. 

 

Der bliver sat mange ord på handlinger 

og følelser, og der er tæt dialog med 

børnene. 

 

Der bør være fokus på fordeling af 

voksne i grupperne, så antallet af børn 

stemmer med antallet af voksne. 

De voksne er i samspil med børnene, 

de er til rådighed og støtter børnene. 

Vi drøfter på mødet, at det er et af de 

punkter, der skal løftes endnu mere, 

da Spirrevippen modtager en del børn, 

der særligt har behov for støtte på 

dette område. 

 

Leg og aktiviteter 

 

Der observeres flere forstyrrelser - Der 

er lavet ændringer, så der ikke bør 

forekomme så mange forstyrrelser 

fremadrettet, det er der fortsat fokus på.  

 

 

Der er arbejdet med, at der ikke er så 

mange regler, nu handler det om, 

hvordan man passer på hinanden og 

er sammen. Det er tydeligt at det har 

haft positiv effekt i børnegruppen. 
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med børnene.  

 

En fortsat opmærksomhed på 

organiseringen, og at de voksne hjælper 

hinanden med at afgøre, hvad der er det 

vigtigste i situationen.  

 

 

Generelt god opmærksomhed på at 

inddrage alle børn. De voksne indgår i 

lege og aktiviteter med børnene. 

 

En fortsat opmærksomhed på 

organiseringen, og at de voksne 

hjælper hinanden med at afgøre, hvad 

der er det vigtigste i situationen.  

 

Generelt   

Særligt positive 

observationer 

 

De voksne er aktive i legen Der er tydeligt fokus på dialogen, de 

voksne indgår i, og understøtter legen. 

Særlige 

opmærksomheds 

punkter 

 

Mere fokus på sprog  Mange børn på lidt plads/udnyt 

uderummet noget mere. 

 

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

 

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.  

Indsatsområde 2 

 

I børnehaven fokus på overgange og i højere grad at benytte 

uderummet/minimere forstyrrelser.  

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 

 

 

En del af de opmærksomheder der er i KIDS rapporten, er der allerede arbejdet med som en naturlig del 

af organiseringen under corona. De gode erfaringer tages med i det fremadrettede arbejde. 

 

KIDS rapporten viser et dagtilbud med en generel god kvalitet, der arbejdes kontinuerligt med et 

inkluderende perspektiv, og der er fokus på at skabe muligheder frem for begrænsninger for det enkelte 

barn og for børnegruppen. 

Alle dagtilbud har et udviklingspotentiale. I Spirrevippen bør der være endnu mere fokus på sprog særligt i 

vuggestuen, og i børnehaven bør der fortsat arbejdes med at fordele børn inde og ude, så der skabes 

mulighed for ro og fordybelse, og mulighed for længerevarende lege. Herunder et fokus på overgangene i 

løbet af dagen. 

 

 

Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
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Ingen påbud 

 

 

 


