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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Børnehuset Hyrdehøj 

Dato/årstal 
28.10.21 
 

Pædagogisk konsulent 
Sarah Asseraf Olesen 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Louise Juul Larsen 

Referent (pæd. konsulent) 
Sarah Asseraf Olesen 

Deltagere 
Pædagogisk leder Nina Tit Mohr, Områdeleder Louise Juul Larsen, Pædagogisk konsulent Sarah Asseraf 
Olesen 

 
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 
Det pædagogiske personales 
deltagelse i børnenes leg og 
aktiviteter.  

Der observeres gode eksempler på at det pædagogiske personale 
deltager i børnenes lege og aktiviteter.  
 
Der er en god tone og rolig pædagogisk atmosfære under tilsynet.  
 
Børnene mødes anerkendende og med positive forventninger.  
 
Der observeres desuden en god opmærksomhed på understøtte 
børn, der ikke er i leg eller samspil med andre børn, således de 
kommer med i lege og aktiviteter.  
 
Børnene har denne dag deres egne cykler med i Børnehuset.  Legene 
på legepladsen centrerer sig om cykelbane og cykelværksted, hvor 
det pædagogiske personale indimellem er aktive deltagende med 
børnene. 
 
Det pædagogiske personale har en opmærksomhed på at fordele sig 
på legepladsen og er indimellem aktivt deltagende i zonerne med 
børnene. Dog observeres der at personalet indimellem samler sig det 
samme sted. 
 
Der er tre voksne på legepladsen, to deltager periodisk i leg i 
forskellige zoner på legepladsen. Den tredje voksen er optaget af 
oprydning på legepladsen og har opmærksomhed på børn, der ikke 
er deltagende i lege og aktiviteter. 
 
Der observeres ikke eksempler på at der igangsættes 
vokseninitierede lege og aktiviteter på legepladsen.  
Vi drøfter at hvis der grundet cykel-dag, ikke igangsættes 
vokseninitierede aktiviteter, kan det personalet med fordel være 
aktive deltagende i aktiviteter, der knytter sig til børnenes cykler. 



2 

 

Det pædagogiske personales deltagelse i børnenes lege fremstår 
svingende i forhold til virkemidler som engagement og vitalitet.  
Der opstår fornemmelsen af opsyn, der periodisk går med i børnenes 
etablerede lege.  
Vi drøfter behovet for at forblive aktive i legen med fokus på at 
understøtte legens forløb udvikler sig. Samt skabe mulighed for der i 
højere grad kan ske leg på tværs af børnenes etablerede relationer. 

  

Anbefalinger 
 

 

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

Tilsynet foretages i middagsstunden og børnehavebørnene er på legepladsen. 
 
Der er en god og imødekommende stemning i både vuggestue og børnehave.  
 
Børnehuset fremstår generelt rart og ordentligt. Der er pæne rum og indbydende tematiserede 
læringsmiljøer.  
 
Der observeres gode dialoger med forældre der afhenter børn. Forældrene hilses på med navn og det 
fremstår som om der er et godt kendskab til hver enkelt familie. 
 
Der er summende aktivitet blandt børn på legepladsen. En del børn er samlet om en leg med cykler og 
cykelværksted (egne cykler). De andre børn fordeler sig i mindre legefællesskaber rundt om på 
legepladsen.  
 
Det pædagogiske personale fordeler sig på legepladsen. Indimellem vender de tilbage til de samme 
positioner (klumper sammen) ved terrassen foran huset, men fordeler sig hurtigt igen. 
 
Der er flere gode eksempler på nærværende voksne og deltagelse i børns leg. Dog sker deltagelsen 
sporadisk og med middel engagement og vitalitet. Det pædagogiske personale deltager generelt kun 
kortvarigt i lege og aktiviteter og vender derefter tilbage til opsyns-position. 
 
Der observeres en god kultur og dannelse børnene imellem. Eksempelvis børn der støder sammen på 
cykler stopper op og hjælper hinanden, uden opfordring fra personalet. Børnene fremstår generelt 
opmærksomme og hensynsfulde over for hinanden.  
 
Der observeres få lege og initiativer på tværs af børnenes etablerede relationer. Det pædagogiske 
personale kan med fordel arbejde med at skabe lege og aktiviteter, der understøtter at børnene kan 
profitere af hinandens ressourcer, kompetencer og mangfoldighed, for herigennem styrke alle børns 
muligheder for at udvikle bredde legerelationer.  
 
Jeg ser ikke eksempler på voksen initierede risikovillig leg. Der er et kreativt legemiljø hvor to drenge 
klatre og udforsker egne evner og grænser ved at kravle op ad et lodret bræt, som et eksempel på et 
legemiljø der tilbyder risikovillig leg. 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
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Justeringer indsatsområde 1 
 

Der er ingen justeringer. Se anbefalinger for det videre arbejde med 
indsatsområdet. 

Justeringer indsatsområde 2 
 

 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

Det anbefales at der fortsat arbejdes med videreudvikling af indsatsområdet, således der i højere grad 
skabes mening for personalet, om betydningen af deres aktive deltagelse, i børnenes lege og aktiviteter. 
Herunder at der arbejdes med videreudvikling af personalets viden og kompetencer i relation til børns 
leg. F.eks. viden om brug af positioner i legen, brug af virkemidler i legen, udvikling af legens forløb, 
inklusionsfremmende lege m.m. 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

Ingen påbud 
 

 

  

 

 


