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Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

Afdeling 
Skademosegård 

Dato 
17. november 2020 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 

Mødets varighed 
2 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Michael Hoff 

Referent (pæd. konsulent) 
Joan Dybdal 

Deltagere: 
pædagogisk leder Beth, områdeleder Michael, pædagogisk konsulent 
Joan, pædagog Sofie 

Ekstern observatør 
Joan Dybdal 

 
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 Der er høj kvalitet i modtagelsen 
og i samspillet mellem børn og 
voksne, der vises stor interesse 
for børnene og de voksne er til 
rådighed. 

Der er høj kvalitet i modtagelsen 
og i samspillet mellem børn og 
voksne, der vises stor interesse 
for børnene, og de voksne er til 
rådighed. 

Særlige opmærksomhedspunkter Der kan skrues endnu mere op 
for en ensartet kvalitet i forhold 
til sprogunderstøttede miljø hele 
dagen.  

Mere fokus på at understøtte 
børnenes leg og igangsætte 
lege/aktiviteter særligt på 
legepladsen. 

Tema   

Fysiske omgivelser Indbydende og velholdte rum, 
med mange tydelige 
læringsmiljøer.  
 
Rummene er klargjorte og 
legetøjet et stillet indbydende 
frem.  
Der er tydeligt fokus på at børn 
og voksne fordeler sig i mindre 
grupper 

 
Legepladsen kan optimeres, der 
kan indrettes en legeplads kun for 
vuggestue, med legeredskaber 
der tilgodeser de helt små børn. 

Indbydende og velholdte rum 
med mange tydelige 
læringsmiljøer 

 
En del steder er legetøjet stillet 
indbydende frem, der kan dog 
udvikles på en mere ensartet 
kvalitet i forhold til at stille 
legetøj frem og gøre 
læringsmiljøerne klar. 
 
Der er tydeligt fokus på at børn 
og voksne fordeler sig i mindre 
grupper 

 
Legepladsen kan optimeres, der 
kan tilføres flere legeredskaber, 
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ligesom der kan skabes mere 
tydlige afgrænsede 
læringsmiljøer.  

Relationer God kvalitet i relationsarbejdet. 
De voksne er i børnehøjde og til 
rådighed for børnene. Her er en 
god og tryg atmosfære.  

 
Det ses tydeligt i praksis at 
børnenes spor og tempo følges. 
Der er god tid og glidende 
overgange, hvor børnene kan 
følge med, de voksne guider og 
støtter børnene. 

 
Der kan udvikles på rollefordeling 
i modtagelsen og på hvordan 
rummet anvendes. Hvordan 
skabes der færre forstyrrelser for 
børnene i modtagelsen? 

 

God kvalitet i relationsarbejdet. 
De voksne er i børnehøjde og til 
rådighed for børnene. Her er en 
god og tryg atmosfære.  
 
Organisering omkring modtagelse 
om morgenen i storehuset, sikrer 
en rolig overgang for børnene.  

 

 
Der kan udvikles på en 
organisering, der sikrer højere 
grad af opmærksomhed på alle 
børn på legepladsen. I kan være 
nysgerrige, på hvordan I 
overfører den praksis der 
fungerer rigtig godt indenfor til 
de udendørs læringsmiljøer.  
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Leg og aktiviteter Der ses mange gode 
vokseninitierede aktiviteter og 
stort fokus på at understøtte 
børnene leg. Aktiviteterne er 
aldersrelevante. 

 
Der er tydeligt fokus på 
overgangene og selvhjulpenhed. 
Børnene går f.eks. i garderoben 
og på badeværelset i små 
grupper, dette giver mulighed for 
nærværende samspil mellem 
børn og voksne i 
rutinesituationerne. 

 

 

De vokseninitierede aktiviteter og 
børneinitierede lege indendørs 
fungerer fint. Der er 
aldersrelevante aktiviteter som 
børnene finder interessante, og 
der er fokus på at inddrage alle 
børn i leg og eller aktivitet. 

 
Ordningen ”Kaktus” i storehuset 
fungerer godt, idet børnene har 
mulighed for at vælge til og fra. 

  
Måltidet fungerer godt, her er der 
stort fokus på rutinerne og på 
selvhjulpenhed, det er tydeligt at 
børnene kender rutinerne, og der 
forgår gode snakke ved bordene 
mens børnene spiser. 
 
Der kan udvikles på mulighederne 
for at børnene kan fortsætte 
legen efter f.eks. måltidet 

 
Der kan udvikles på de voksnes 
engagement, deltagelse og 
understøttelse af børnenes leg.  
Hvordan kan man igangsætte 
flere vokseninitierede lege og 
aktiviteter på legepladsen hvor de 
voksne spiller en aktiv rolle i 
legen? 

 

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

Indsatsområde 1 De voksnes deltagelse i og understøttelse af børnenes leg både inde 
og ude. 

Indsatsområde 2 Udvikling af fysiske læringsmiljøer udendørs. 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 

Det er tydeligt, at Skademosegård er et velfungerende børnehus, hvor der er en generel høj 
kvalitet, og der er rolige og trygge rammer til, at alle børn kan trives, lære, udvikle sig og dannes. 
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Her er engagerede voksne der er optagede af børnenes perspektiv, og af at udvikle endnu bedre 
læringsmiljøer end der allerede er.  
 
Min anbefaling er, at I opretholder denne høje kvalitet, og bruger den som afsæt for at arbejde 
med de to indsatsområder. 
 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 

 
Ingen påbud 

 

 


