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Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

Afdeling 
Børnehuset Lærken 

Dato 
D. 7. 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 Julia, pædagog Anne, 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 Personalet i vuggestuen er 
meget imødekommende og 
nærværende over for børnene. 
Der sættes mange ord på 
børnenes handlinger og 
stemningen er rolig og rar. 
 

Børnehavebørnene er rigtig gode 
til at lege fordybet på 
legepladsen. Der er mange 
samtaler mellem børnene og der 
forhandles i legene på en rar og 
inviterende måde. 

Særlige opmærksomhedspunkter 
 

Sangleg efter formiddagsmad på 
den ene vuggestuegruppe 
foregik udelukkende ved et 
højbord. Det kan med fordel 
overvejes at flytte aktiviteten 
ned på gulvet, således at 
børnene aktivt kan bruge deres 
krop i sanglegene. 
 
Som udefrakommende er det 
svært at få øje på, hvordan I som 
vuggestue adskiller jer fra andre 
vuggestuer ved at være en 
sangprofil-institution. 
 

Frokosten i børnehaven var på 
tilsynsdagen præget af meget 
larm, mange forstyrrelser og 
meget ventetid for børnene. Ved 
tilsynet var der fravær i det faste 
personale og der kan med fordel 
tænkes i organisering og 
børneperspektiv ved dage som 
afviger fra normen. 
 
Som udefrakommende er det 
svært at få øje på, hvordan I som 
børnehave adskiller jer fra andre 
børnehaver ved at være en 
sangprofil-institution. 
 

Tema   

Fysiske omgivelser Indendørs er der delvist 
muligheder for, at børn og 
voksne kan fordele sig og danne 
rum i rummet for samvær og 
aktiviteter. 
  
Observationer viser at der kan 
være flere gode, afgrænsede og 

Indendørs er der gode 
muligheder for, at børn og 
voksne kan fordele sig og danne 
rum i rummet for samvær og 
aktiviteter. 
 
Siden sidste tilsyn er der sket en 
positiv udvikling i forhold til at 
skabe rum i rummet. Såvel 
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tematiserede legeområder, hvor 
børnene kan lege. 
I vuggestuen kan der arbejdes 
mere med indretning af flere 
afgrænsede og tematiserede 
legeområder ud fra et 
børneperspektiv. Og personalet 
kan i højere grad drøfte 
betydningen af at indrette ud fra 
et børneperspektiv. 
 
Udendørs er der en god balance 
mellem steder, hvor der sker 
mange ting, og steder, hvor 
børnene kan lege roligt.  
 
Der kan være flere gode og 
klargjorte legesteder til rådighed 
for børnene. Der kan indrettes 
flere tydelige legeområder ud 
over sandkasse, legehus og 
gynger, hvor børnene kan lege 
uforstyrret og mere fordybet. Fx 
legeområder hvor børnene kan 
udforske de snegle de finder i 
græsset, kan skabe hule-leg, 
køkkenleg, scooter-vaskehal mv. 
 
Observationer viser at der kan 
være mere legetøj og flere 
materialer til rådighed for 
børnene.  
 
 
 

personale som børn har oplevet 
mere ro, og personalet har haft 
gode drøftelser af hvornår 
børnene gennem deres lege har 
vist at noget i læringsmiljøet 
skulle justeres. 
 
Observationer viser at der kan 
være flere gode, afgrænsede og 
tematiserede legeområder, hvor 
børnene kan lege. 
 
Fremadrettet kan der tænkes 
mere i at inddrage børnene og 
give dem større indflydelse på 
læringsmiljøet. Dette være sig 
både i forhold til tematisering af 
legeområder, indkøb af 
legetøj/materialer, udsmykning 
af legeområdet og selve 
indretningen. 
 
Udendørs er der en god balance 
mellem steder, hvor der sker 
mange ting, og steder, hvor 
børnene kan lege roligt. Og der 
er gode og klargjorte legesteder 
til rådighed i forhold til antallet 
af børn. 
 
Der kan skabes flere små 
legeområder ved indhak langs 
husmurene, hvor børnene kan 
lege mere uforstyrret og 
fordybet, fx en tegnestation, 
bilvask, mudderkøkken og 
konstruktionsområder. 
 

Relationer I barn-voksen relationen viser 
observationer at personalet er 
gode til at anerkende børnenes 
perspektiv og at møde børnene 
ud fra deres alder og udvikling.  
Personalet er i deres samspil 
med det enkelte barn 
opmærksom på barnets kropslige 
og sproglige kommunikation og 
på, hvordan barnet har det. 
 

I barn-voksen relationen viser 
observationer at personalet er 
gode til at anerkende børnenes 
perspektiv og at møde børnene 
ud fra deres alder og udvikling.  
Personalet er i deres samspil 
med det enkelte barn 
opmærksom på barnets kropslige 
og sproglige kommunikation og 
på, hvordan barnet har det. 
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Observationer viser samtidig at 
personalet kan blive bedre til at 
tale med børnene om deres 
oplevelser og følge ”børnenes 
spor”. 
 
I forhold til de voksnes støtte til 
børnenes indbyrdes relationer og 
venskaber fremstår personalet 
troværdige og de taler venligt og 
med en god tone over for 
børnene. 
 
Generelt opleves meget få 
konflikter blandt børnene. 
 
Observationer viser at personalet 
kan blive bedre til at hjælpe de 
børn, der enten sidder passivt, 
ikke selv formår at komme ind i 
legen, går formålsløst rundt eller 
kommer til at forstyrre legen for 
de andre, med at komme ind i 
eller vedligeholde en leg eller 
konstruktiv aktivitet. 
  
På tilsynsmødet drøftes at 
personalet med fordel kan drøfte 
den nuværende fordeling af 
roller på legepladsen, således at 
der både er voksne i fordybet 
leg/aktivitet med børnene og 
voksne som er tilgængelige for 
de børn som har svært ved at 
indgå i lege. 

Observationer viser samtidig at 
personalet kan blive bedre til at 
tale med børnene om deres 
oplevelser og følge ”børnenes 
spor”. 
 
I forhold til de voksnes støtte til 
børnenes indbyrdes relationer og 
venskaber fremstår personalet 
troværdige og de taler venligt og 
med en god tone over for 
børnene. 
 
Generelt opleves meget få 
konflikter blandt børnene. På 
tilsynsmødet tilskrives dette bl.a. 
Lærkens brug af materialet ”Fri 
for mobberi”, hvor der løbende 
arbejdes med den gode tone og 
konfliktløsning. 
 
Observationer viser at personalet 
kan blive bedre til at hjælpe de 
børn, der enten sidder passivt, 
ikke selv formår at komme ind i 
legen, går formålsløst rundt eller 
kommer til at forstyrre legen for 
de andre, med at komme ind i 
eller vedligeholde en leg eller 
konstruktiv aktivitet. 
 
På tilsynsmødet drøftes at 
personalet med fordel kan drøfte 
den nuværende fordeling af 
roller på legepladsen, således at 
der både er voksne i fordybet 
leg/aktivitet med børnene og 
voksne som er tilgængelige for 
de børn som har svært ved at 
indgå i lege. 
 

Leg og aktiviteter I den børneinitierede leg og 
aktiviteter er der adgang til 
forskellige legeformer og 
børnene har mulighed for 
fordybet leg. 
 
Observationer viser at personalet 
kan skabe endnu bedre vilkår for 

I den børneinitierede leg og 
aktiviteter er der adgang til 
forskellige legeformer og 
børnene har mulighed for 
fordybet leg. 
 
Observationer viser at personalet 
kan skabe endnu bedre vilkår for 
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legen, så børnene indgår i gode 
og berigende legeoplevelser med 
hinanden. De voksne kan fordele 
sig bedre på legepladsen og i 
endnu højere grad være i 
børnehøjde og tilstede i 
børnenes leg. 
 
I de voksnes støtte til børnenes 
leg kan personalet blive mere 
aktive i forhold til at tilbyde 
børnene at deltage i forskellige 
legeformer, sætte lege i gang i de 
forskellige legeområder, 
facilitere og udfordre legen samt 
give plads til og understøtte 
børnenes lege og aktiviteter på 
måder, der giver mulighed for at 
inddrage alle børn i 
børnefællesskabet. 
 
I den vokseninitierede leg og 
aktiviteter viser observationer at 
børnene tilbydes forskelligartede 
aktiviteter som er 
aldersrelevante. Børnene er 
engagerede og synes at opleve 
aktiviteterne som meningsfulde. 
 
Observationer viser samtidig at 
personalet kan blive bedre til at 
tilbyde aktiviteter som giver 
børnene mulighed for at 
eksperimentere med forskellige 
udtryksformer. 
 

legen, så børnene indgår i gode 
og berigende legeoplevelser med 
hinanden. De voksne kan fordele 
sig bedre på legepladsen og i 
endnu højere grad være tilstede i 
børnenes leg. 
 
I de voksnes støtte til børnenes 
leg kan personalet blive mere 
aktive i forhold til at sætte lege i 
gang i de forskellige 
legeområder, facilitere og 
udfordre legen samt give plads til 
og understøtte børnenes lege og 
aktiviteter på måder, der giver 
mulighed for at inddrage alle 
børn i børnefællesskabet. 
 
I den vokseninitierede leg og 
aktiviteter viser observationer at 
børnene tilbydes forskelligartede 
aktiviteter som er 
aldersrelevante. Børnene er 
engagerede og synes at opleve 
aktiviteterne som meningsfulde. 
 
Observationer viser samtidig at 
personalet kan blive bedre til at 
tilbyde aktiviteter som giver 
børnene mulighed for at 
eksperimentere med forskellige 
udtryksformer. 
 

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

Indsatsområde 1: 
Den voksnes rolle i børnenes leg 
og aktiviteter 
 

Lærken vil have fokus på de voksnes støtte til børnenes leg gennem 
følgende indsatser: 

 Sætte lege i gang i de forskellige legeområder både 
indendørs og udendørs. 

 Tilbyde børnene at deltage i forskellige legeformer både 
indendørs og udendørs. 

 Skabe vilkår for flere engagerede og længerevarende samspil 
om det fælles tredje. 

 Facilitere og udfordre legen hvis der er behov for det - fx i 
forhold til at støtte børn, der har svært ved at lege. 
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 Give plads til og understøtte børnenes lege og aktiviteter på 
måder, der giver mulighed for at inddrage alle børn i 
børnefællesskabet. 

 Fordeling af de voksnes roller på legepladsen. 

 Inddragelse af sangprofil i forhold til leg og aktiviteter 
gennem hele dagen. 

 

Indsatsområde 2: 
Det fysiske læringsmiljø 
 

Lærken vil fortsat arbejde på at kvalificere de fysiske omgivelser 
både indendørs og på legepladsen.  
 
Der skal særligt være fokus på hvordan det fysiske læringsmiljø kan 
tage afsæt i børnenes perspektiv og være med til at understøtte leg 
og aktiviteter gennem hele dagen. 
 
Børnehaven:  

 skabe flere rum i rummet på legepladsen 

 tematisere og tydeliggøre legeområder indendørs og på 
legepladsen 

 bringe sangprofilen endnu mere i spil i indretningen både 
indendørs og på legepladsen 

 løbende inddrage børneperspektivet 
 
Vuggestuen: 

 skabe flere rum i rummet indendørs og på legepladsen 

 tematisere og tydeliggøre legeområder indendørs og på 
legepladsen 

 bringe sangprofilen endnu mere i spil i indretningen både 
indendørs og på legepladsen 

 løbende inddrage børneperspektivet 
  

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

De fysiske omgivelser: Det anbefales, at Lærken fortsat har fokus på at etablere og justere det fysiske 
læringsmiljø både indendørs og på legepladsen. Legeområderne skal i højere grad tematiseres og 
tydeliggøres ud fra et børneperspektiv. Der er forskelle på hvor der skal sættes ind i henholdsvis 
børnehaven og vuggestuen, og det anbefales således at udarbejde separate handleplaner som tager 
højde for dette. 
 
Leg og aktiviteter: Tilsynet viser, at Lærken særligt kan blive nysgerrige på personalets støtte til børnenes 
leg. Observationer viser at både vuggestuen og børnehaven kan blive mere aktive i forhold til at tilbyde 
børnene at deltage i forskellige legeformer, sætte lege i gang i de forskellige legeområder, facilitere og 
udfordre legen, hvis der er behov for det, samt give plads til og understøtte børnenes lege og aktiviteter 
på måder, der giver mulighed for at inddrage alle børn i børnefællesskabet. Det anbefales at alle 
personaler anvender KIDS temaet Leg og aktiviteter (items 3.7-3.11) til fælles faglig refleksion og til at 
beslutte de næste skridt i arbejdet. 
 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
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Ingen påbud 
 

 

 


