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Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

Afdeling 
Børnehuset Stjernen 

Dato 
D. 5. maj 2021 

Pædagogisk konsulent 
Marlene V. Jensen 

Mødets varighed 
2 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Katrine Bak 

Referent (pæd. konsulent) 
Marlene V. Jensen 

Deltagere 
Pæd. leder Hanne, pædagog Louise og Randi, områdeleder Katrine 
og pæd. konsulent Marlene 

Ekstern observatør 
Katrine Bak 

 
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 er der en rar og 
rolig stemning. Der er en rigtig 
god kontakt mellem børnene og 
mellem børnene og de voksne. 
Der opleves meget få konflikter 
og samværet bærer præg af 
nærvær. 
 

I børnehaven bærer samværet 
præg af voksne som er der for 
børnene. Der er mange gode og 
nærværende relationer.  
 
Boglæsning og sang fylder meget 
gennem hele dagen og der bliver 
sat mange ord på børnenes 
handlinger og intentioner.  
 

Særlige opmærksomhedspunkter 
 

De fysiske læringsmiljøer såvel 
indendørs som udendørs er ikke 
særlig indbydende eller tydelige. 
Borde fylder meget i 
indretningen indendørs. 
 
Der opleves store variationer i de 
voksnes samspil med børnene på 
legepladsen. Der kan være en 
tendens til at de voksne bliver 
”gårdvagter” og at den voksne 
ikke deltager aktivt/fordybet i 
børnenes leg og aktiviteter. 
 

Der opleves store variationer i de 
voksnes samspil med børnene på 
legepladsen. Der kan være en 
tendens til at de voksne bliver 
”gårdvagter” og at den voksne 
ikke deltager aktivt/fordybet i 
børnenes leg og aktiviteter.  

Tema   

Fysiske omgivelser I vuggestuen er materialer og 
legetøj velholdte og intakte, og 
der er et passende antal børn i 
grupperummene. 
 
Observationer viser at der kan 
skabes flere gode, afgrænsede og 
tematiserede legeområder 

I børnehaven er der gode 
muligheder for at børnene og 
personalet kan fordele sig og 
danne rum i rummet for samvær 
og aktiviteter. 
 
Observationer viser at der kan 
skabes flere gode, afgrænsede og 
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indendørs. Rummene kan gøres 
mere indbydende, så børnene 
inspireres til lege og aktiviteter.  
 
Ved tilsynet ses begrænset plads 
til fysisk bevægelse. Der er 
mange borde som optager plads 
i rummene og generelt opleves 
vuggestuen mere trist i sin 
indretning end børnehaven. 
 
Udendørs er der gode 
muligheder for lege og 
aktiviteter, der udfordrer 
børnene og giver mulighed for at 
udvikle kroppen på mange 
forskellige måder. Der skal dog 
være en opmærksomhed på at 
zoneopdeling på legepladsen kan 
begrænse børnenes forskellige 
legemuligheder. 
 
Observationer viser at det ikke 
altid er muligt at have aktiviteter, 
uden at de forstyrres af andre. 
Der kan skabes flere gode, 
afgrænsede og tematiserede 
legeområder, hvor børnene kan 
lege. Og der kan være mere 
legetøj og materialer til rådighed 
for børnene. 
 
På tilsynsmødet drøftes et 
kommende udelivs-projekt med 
inspiration fra kommunens 
naturkonsulent. Fokus skal være 
biodiversitet på legepladsen – 
hvor på legepladsen skal der 
plantes hvad og hvordan kan 
beplantning mv. bruges i de 
forskellige læringsmiljøer og 
legeområder på legepladsen.  
 

tematiserede legeområder 
indendørs. På tilsynsmødet 
drøftes at der stadig er plads til 
forbedringer i børnehaven i 
forhold til at gøre rummene 
mere indbydende. Børnehaven 
er dog godt på vej og har 
arbejdet en del med 
indretningen indendørs siden 
sidste tilsyn.  
 
Udendørs er der gode 
muligheder for lege og 
aktiviteter, der udfordrer 
børnene og giver mulighed for at 
udvikle kroppen på mange 
forskellige måder. Der skal dog 
være en opmærksomhed på at 
zoneopdeling på legepladsen kan 
begrænse børnenes forskellige 
legemuligheder. 
 
Observationer viser at der kan 
skabes flere gode, afgrænsede og 
tematiserede legeområder, hvor 
børnene kan lege. Og der kan 
være mere legetøj og materialer 
til rådighed for børnene. 
 
Børnehavens legeplads byder på 
mange gemmesteder og kroge, 
hvilket kan være med til at 
mindske at børnene bliver 
forstyrret i deres leg og 
aktiviteter på samme måde som i 
vuggestuen. 
 
På tilsynsmødet drøftes et 
kommende udelivs-projekt med 
inspiration fra kommunens 
naturkonsulent. Fokus skal være 
biodiversitet på legepladsen – 
hvor på legepladsen skal der 
plantes hvad og hvordan kan 
beplantning mv. bruges i de 
forskellige læringsmiljøer og 
legeområder på legepladsen.  
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Relationer Observationer viser en god 
kvalitet i forhold til barn-voksen 
relationer og i personalets støtte 
til børnenes indbyrdes relationer 
og venskaber. 
 
Personalet møder børnene ud fra 
deres alder og udvikling, og 
virker troværdige og taler venligt 
og med en god tone. 
 
Vuggestuen er præget af stille og 
rolige voksne, hvilket smitter af 
på den generelle stemning som 
er rar og rolig.  
 
På tilsynsmødet drøftes 
vuggestuens positive erfaringer 
fra Covid-19 om at aflevere børn 
på en ny måde. Afleveringen har 
skabt langt færre forstyrrelser, 
færre børn der har svært ved at 
blive afleveret og en oplevelse af 
at børnene kommer bedre ind i 
lege og aktiviteter med deres 
venner. 
 

Observationer viser en god 
kvalitet i forhold til barn-voksen 
relationer og i personalets støtte 
til børnenes indbyrdes relationer 
og venskaber. 
 
Personalet møder børnene ud fra 
deres alder og udvikling, og 
virker troværdige og taler venligt 
og med en god tone. 
 
På tilsynsmødet drøftes et 
udviklingspotentiale i at være 
endnu mere til rådighed og give 
sig endnu bedre tid til at lytte 
aktivt til børnene. 
 
Endvidere drøftes børnehavens 
positive erfaringer fra Covid-19 
om at aflevere børn på en ny 
måde. Afleveringen har skabt 
langt færre forstyrrelser, færre 
børn der har svært ved at blive 
afleveret og en oplevelse af at 
børnene kommer bedre ind i lege 
og aktiviteter med deres venner. 
 

Leg og aktiviteter Observationer viser at de 
vokseninitierede aktiviteter er 
aldersrelevante og giver børnene 
mulighed for en bred 
erfaringsdannelse.  
Endvidere ses vokseninitierede 
aktiviteter som giver en fordybet 
kontakt og samtaler mellem de 
voksne og børnene. 
 
Personalet kan dog have en 
større opmærksomhed på at 
præsentere børnene for flere 
forskellige udtryksformer og 
dermed måder at være kreative 
på.  
 
I den børneinitierede leg viser 
observationer i vuggestuen, at 
der kan skabes bedre mulighed 
for at børnene kan have 

Observationer viser at de 
vokseninitierede aktiviteter er 
aldersrelevante og giver børnene 
mulighed for en bred 
erfaringsdannelse.  
Endvidere ses vokseninitierede 
aktiviteter som giver en fordybet 
kontakt og samtaler mellem de 
voksne og børnene. 
 
Personalet kan dog have en 
større opmærksomhed på at 
præsentere børnene for flere 
forskellige udtryksformer og 
dermed måder at være kreative 
på.  
 
I den voksnes støtte til børnenes 
leg viser observationer, at 
personalet kan blive bedre til at 
sætte lege i gang i de forskellige 
legeområder og tilbyde børnene 
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længerevarende lege uden at 
blive afbrudt.  
 
I den voksnes støtte til børnenes 
leg viser observationer at 
personalet kan blive bedre til at 
sætte lege i gang i de forskellige 
legeområder og tilbyde børnene 
forskelligartede og alsidige 
aktiviteter. 
 
Der observeres stor variation fra 
stue til stue i forhold til hvor 
eksperimenterende og 
undersøgende personalet er i 
deres tilgang til børnenes lege og 
aktiviteter. 
 
På tilsynsmødet drøftes 
potentialet i at gå på opdagelse 
og være endnu mere nysgerrige 
på børnenes lege.  
 
Endvidere drøftes at det næste 
fæles tema for hele huset kan 
være leg. I den forbindelse kan 
legen opdeles i de tre 
fokusområder i KIDS: 
børneinitieret leg og aktiviteter, 
den voksnes støtte til børnenes 
leg og vokseninitieret leg og 
aktiviteter.  
 

forskelligartede og alsidige 
aktiviteter. 
 
Der observeres stor variation fra 
stue til stue i forhold til hvor 
eksperimenterende og 
undersøgende personalet er i 
deres tilgang til børnenes lege og 
aktiviteter. 
 
På tilsynsmødet drøftes 
potentialet i at gå på opdagelse 
og være endnu mere nysgerrige 
på børnenes lege.  
 
Endvidere drøftes at det næste 
fæles tema for hele huset kan 
være leg. I den forbindelse kan 
legen opdeles i de tre 
fokusområder i KIDS: 
børneinitieret leg og aktiviteter, 
den voksnes støtte til børnenes 
leg og vokseninitieret leg og 
aktiviteter.  
  

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

Indsatsområde 1: 
Den voksnes rolle i børns leg og 
aktiviteter 
 
 

Stjernen ønsker et særligt fokus på den voksnes rolle og støtte i 
børns leg og aktiviteter.  
 
Der skal bl.a. være fokus på: 

 hvordan de voksne bedst muligt kan understøtte den 
børneinitierede leg og aktiviteter 

 hvordan de voksne løbende kan facilitere og udfordre legen  

 hvilke forventninger der skal være til den voksnes rolle i 
børnenes leg og aktiviteter gennem hele dagen 

 flere vokseninitierede aktiviteter der giver børnene mulighed for 
at eksperimentere med forskellige udtryksformer 

 fælles afsæt og viden ud fra de tre perspektiver i KIDS temaet 
”Leg og aktiviteter” 
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Indsatsområde 2: 
De fysiske læringsmiljøer 
 

Stjernen vil fortsat have fokus på at kvalificere de fysiske 
legeområder indendørs og udendørs i både vuggestuen og 
børnehaven. 
 
Der skal være et særligt fokus på: 

 mulighed for at danne rum i rummet særligt i vuggestuen 

 tydelige og tematiserede legeområder 

 mulighed for uforstyrret leg 

 udelivs-projekt på legepladsen 
 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

De fysiske omgivelser: Det anbefales, at der skabes flere gode, afgrænsede og tematiserede 
legeområder indendørs og udendørs i vuggestuen. De gode erfaringer fra børnehavens læringsmiljøer 
indendørs kan med fordel bringes ind i vuggestuens arbejde, således at hele huset gensidigt kan inspirere 
hinanden. 
 
Leg og aktiviteter: Observationer viser, at personalet særligt skal have fokus på at støtte børnenes leg. 
Der skal bl.a. være en opmærksomhed på at tilbyde børnene at deltage i forskellige legeformer, sætte 
lege i gang i de forskellige legeområder og at facilitere og udfordre legen. Det anbefales, at anvende KIDS 
temaet ”Leg og aktiviteter” på tværs i huset til fælles faglig refleksion og løbende evaluering. 
 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

 
Ingen påbud 
 

 

 


