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Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

Afdeling 
Børnehuset Hyldebo 

Dato 
D. 2. juni 2021 

Pædagogisk konsulent 
Marlene V. Jensen 

Mødets varighed 
2 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Katrine Bak 

Referent (pæd. konsulent) 
Marlene V. Jensen 

Deltagere 
Hjælpeleder Louise (Vindinge Bhu), hjælpeleder Helle (Bhu Svanen), 
pædagog Lotte, områdeleder Katrine og pæd. konsulent Marlene 

Ekstern observatør 
Marlene V. Jensen 

 
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 I vuggestuen observeres tydelige 
voksne som løbende sætter ord 
på børnenes handlinger og 
intentioner - særligt personalet 
på den ene stue anvender 
sproget løbende. 
 
Personalet er generelt meget 
omsorgsfulde, de er i børnehøjde 
og der anvendes humor. 
 

Der observeres en rar og rolig 
stemning ved frokost på den ene 
børnehavegruppe - der samtales 
ivrigt ved alle tre borde. Der 
anvendes humor, leges med ord 
og samtales om mange 
forskellige emner. 
 
Afslapningstid efter frokost sker 
som en rolig overgang og der er 
overblik, tydelig styring og god 
dialog mellem børn og voksne. 
 

Særlige opmærksomhedspunkter 
 

I vuggestuen observeres meget 
få bøger i børnehøjde og der kan 
være et større fokus på at 
anvende bøger til højtlæsning, 
fordybende samtaler, 
rim/remser mv. 

De mere stillesiddende 
aktiviteter udendørs er ikke så 
tydelige – der observeres ikke fri 
adgang for børnene på 
legepladsen til 
værkstedslignende aktiviteter og 
konstruktionsleg. 
 

Tema   

Fysiske omgivelser Indendørs er der gode 
muligheder for at have 
aktiviteter, uden at de forstyrres 
af andre. 
 
Observationer viser at der kan 
skabes flere rum i rummet og en 
større tydelighed i rummene, så 
børnene ved, hvad de må og kan.  
 

Indendørs er der gode 
muligheder for at have 
aktiviteter, uden at de forstyrres 
af andre. 
 
 Observationer viser at der kan 
være en større tydelighed i 
rummene, så børnene ved, hvad 
de må og kan. Dette gælder 
særligt for det grupperum som 
indeholder værksted.  
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Der observeres ikke 
tilstrækkelige materialer og 
legetøj til rådighed for børnenes 
leg og mange materialer er uden 
for børnenes rækkevidde, så 
børnene skal bede de voksne om 
dem.  
 
Udendørs er der en god balance 
mellem steder, hvor der sker 
mange ting, og steder, hvor 
børnene kan lege roligt. 
Der er mulighed for at have 
aktiviteter uden at blive 
forstyrret af andres aktiviteter, 
og der er gode muligheder for at 
bruge kroppen på forskellige 
måder. 
 
Observationer viser at der kan 
skabes flere gode og klargjorte 
legesteder og at der kan være 
mere legetøj og materialer til 
rådighed for børnene. 
 
På tilsynsmødet drøftes at 
indhak under halvtage langs med 
husmuren kan udnyttes bedre til 
at skabe små afgrænsede og 
tematiserede legeområder. 
 

Udendørs er der en god balance 
mellem steder, hvor der sker 
mange ting, og steder, hvor 
børnene kan lege roligt. 
Der er mulighed for at have 
aktiviteter uden at blive 
forstyrret af andres aktiviteter, 
og der er gode muligheder for at 
bruge kroppen på forskellige 
måder. 
 
Observationer viser at der kan 
skabes flere gode og klargjorte 
legesteder og at der kan være 
mere legetøj og materialer til 
rådighed for børnene. 
 
På tilsynsmødet drøftes at 
indhak under halvtage langs med 
husmuren kan udnyttes bedre til 
at skabe små afgrænsede og 
tematiserede legeområder. 

Relationer Personalet er til rådighed og 
tilbyder deres hjælp, når barnet 
er ude af sig selv 
følelsesmæssigt, fx vred, bange, 
usikker eller ked af det.  
 
Observationer viser store 
forskelle mellem personalet i 
forhold til barn-voksen 
relationen og de voksnes støtte 
til børnenes indbyrdes relationer 
og venskaber. 
 
Der observeres store forskelle 
mellem personalet i forhold til 
hvordan børnene modtages om 
morgenen. På tilsynsmødet 
drøftes at der kan være mere 

Personalet er til rådighed og 
tilbyder deres hjælp, når barnet 
er ude af sig selv 
følelsesmæssigt, fx vred, bange, 
usikker eller ked af det.  
 
Observationer viser store 
forskelle mellem personalet i 
forhold til barn-voksen 
relationen og de voksnes støtte 
til børnenes indbyrdes relationer 
og venskaber. 
 
Der observeres store forskelle 
mellem personalet i forhold til 
hvordan børnene modtages om 
morgenen. På tilsynsmødet 
drøftes at der med fordel kan 



3 

 

fokus på at hilse på barnet og 
følge barnet godt videre fra 
afsked til leg/aktivitet. 
 
Personalet taler med børnene 
om deres oplevelser, men der er 
forskel på i hvor høj grad 
personalet følger børnenes spor 
og møder barnet som et individ. 
 
Observationer viser endvidere at 
personalet kan blive bedre til at 
hjælpe børnene med at indgå i 
sociale samspil og fællesskaber i 
situationer, hvor børnene 
kommer til at handle impulsivt, i 
stedet for at irettesætte eller 
skælde ud. Igen er der store 
forskelle mellem personalet. 
 
På tilsynsmødet drøftes at det 
generelt er meget personbåret 
hvordan der arbejdes med 
relationer. Der er forskelle i 
måden at kommunikere på, 
hvordan man signalerer interesse 
og imødekommenhed over for 
børnene samt hvilken udstråling 
og kropssprog der anvendes. 
 

være mere fokus på at hilse på 
barnet og følge barnet godt 
videre fra afsked til leg/aktivitet. 
 
Personalet taler med børnene 
om deres oplevelser, men der er 
forskel på i hvor høj grad 
personalet følger børnenes spor 
og møder barnet som et individ. 
 
Observationer viser endvidere at 
personalet kan blive bedre til at 
hjælpe børnene med at indgå i 
sociale samspil og fællesskaber i 
situationer, hvor børnene 
kommer til at handle impulsivt, i 
stedet for at irettesætte eller 
skælde ud. Igen er der store 
forskelle mellem personalet. 
 
På tilsynsmødet drøftes at det 
generelt er meget personbåret 
hvordan der arbejdes med 
relationer. Der er forskelle i 
måden at kommunikere på, 
hvordan man signalerer interesse 
og imødekommenhed over for 
børnene samt hvilken udstråling 
og kropssprog der anvendes. 
 

Leg og aktiviteter I den børneinitierede leg og 
aktiviteter er der adgang til 
forskellige legeformer og der er 
mulighed for at have 
længerevarende lege uden at 
blive afbrudt. 
 
Observationer viser at personalet 
kun af og til er opmærksomme 
på at beskytte legen ved ikke at 
afbryde en god leg, og ved at 
sørge for, at andre børn ikke 
bryder ind i legen. 
 
I den voksnes støtte til børnenes 
leg tilbyder personalet jævnligt 
børnene engagerede og 
længerevarende samspil om det 
fælles tredje. 

I den børneinitierede leg og 
aktiviteter er der adgang til 
forskellige legeformer og der er 
mulighed for at have 
længerevarende lege uden at 
blive afbrudt. 
 
Observationer viser at personalet 
kun af og til er opmærksomme 
på at beskytte legen ved ikke at 
afbryde en god leg, og ved at 
sørge for, at andre børn ikke 
bryder ind i legen. 
 
I den voksnes støtte til børnenes 
leg tilbyder personalet jævnligt 
børnene engagerede og 
længerevarende samspil om det 
fælles tredje. 



4 

 

 
Observationer viser at personalet 
kan være mere aktive i forhold til 
at facilitere og udfordre legen, 
hvis der er behov for det, fx i 
forhold til at støtte børn, der har 
svært ved at lege. 
 
I den vokseninitierede leg og 
aktiviteter er de vokseninitierede 
aktiviteter aldersrelevante. Der 
er en god fordeling af børnene 
og de planlagte aktiviteter er 
tilpasset til gruppestørrelsen. 
 
Observationer viser at 
aktiviteterne kun af og til giver 
børnene mulighed for at 
eksperimentere med forskellige 
udtryksformer. Derudover kan 
personalet blive bedre til at 
indrette og forandre aktiviteten i 
forhold til børnenes engagement 
og motivation.  

 
Observationer viser at personalet 
kan være mere aktive i forhold til 
at facilitere og udfordre legen, 
hvis der er behov for det, fx i 
forhold til at støtte børn, der har 
svært ved at lege. 
 
I den vokseninitierede leg og 
aktiviteter er de vokseninitierede 
aktiviteter aldersrelevante. Der 
er en god fordeling af børnene 
og de planlagte aktiviteter er 
tilpasset til gruppestørrelsen. 
 
Observationer viser at 
aktiviteterne kun af og til giver 
børnene mulighed for at 
eksperimentere med forskellige 
udtryksformer. Derudover kan 
personalet blive bedre til at 
indrette og forandre aktiviteten i 
forhold til børnenes engagement 
og motivation.  
 

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

Indsatsområde 1 
Skabe et fælles børnesyn 
 

På baggrund af de store forskelle mellem personalet skal Hyldebo 
arbejde med at skabe et fælles børnesyn. Der skal bl.a. være fokus 
på:  

 At alle personaler møder alle børn positivt og nærværende 
gennem hele dagen. 

 At der er en fælles og god sprogbrug: Hvordan taler vi med og til 
børnene? Hvordan er personalet gode rollemodeller over for 
børnene og hinanden? 

 At skabe en feedback kultur hvor personalet spejler sig i 
hinanden og taler om hvordan de er sammen med børnene på 
en positiv og nærværende måde. 

 At personalet støtter børnenes leg fx ved at tilbyde engagerede 
og længerevarende samspil om det fælles tredje, sætter lege i 
gang i de forskellige legeområder og faciliterer og udfordrer 
legen. 

 Det fysiske læringsmiljø som ”den tredje pædagog”. Hvordan kan 
de fysiske omgivelser understøtte Hyldebos børnesyn? Hvordan 
kan vi indrette tydelige og tematiserede legeområder med afsæt 
i børneperspektivet både indendørs og udendørs? 
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Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

De fysiske omgivelser: Observationer viser at der særligt i vuggestuen og i det ene børnehaverum med 
værksted kan arbejdes på at skabe flere gode, afgrænsede og tematiserede legeområder. Det anbefales 
at bruge de gode erfaringer fra særligt den ene børnehavegruppes indretning og skridt for skridt opbygge 
forskellige legeområder. I den forbindelse er det vigtigt at skabe balance mellem højt og lavt 
aktivitetsniveau samt have fokus på tilgængelighed og tydelighed ud fra et børneperspektiv. 
 
Leg og aktiviteter: Observationer viser at personalet kan være mere aktive i forhold til at facilitere og 
udfordre legen fx i forhold til at støtte børn, der har svært ved at lege. Det anbefales at sætte fokus på 
den voksnes støtte til børnenes leg og I kan med fordel anvende KIDS til fælles faglig refleksion under 
tema 3, items (spørgsmål) 3.7 - 3.11.  
Derudover kan personalet være bedre til at give børnene mulighed for at eksperimentere med forskellige 
udtryksformer. I den forbindelse kan de mange hyggelige indhak under halvtage langs med huset 
anvendes til at skabe kreative og tematiserede legeområder hvor børnene kan gå på opdagelse. 
 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

 
Ingen påbud 
 

 

 


