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Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

Afdeling 
Børnehuset Solstrålen 

Dato 
D. 22. april 2021 

Pædagogisk konsulent 
Marlene V. Jensen 

Mødets varighed 
2 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Katrine Bak 

Referent (pæd. konsulent) 
Marlene V. Jensen 

Deltagere 
Pæd. leder Rikke, områdeleder Katrine, pædagog Sanne 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 opleves meget 
imødekommende, omsorgsfulde 
og lyttende personaler som er 
gode til at være i øjenhøjde med 
børnene. 
 

Om eftermiddagen i børnehaven 
er der en stor foretagsomhed 
indenfor. Børnene fordeler sig 
godt i de forskellige legeområder 
og der er en rar og rolig 
stemning. 
 

Særlige opmærksomhedspunkter 
 

Indendørs i vuggestuen opleves 
meget få rum i rummet. 
Indretningen kan med fordel 
gøres mere tydelig vha. 
afgrænsede og tematiserede 
legeområder. 
  

Ved frokosten i den ene gruppe i 
børnehaven opleves et meget 
højt støjniveau og meget få 
dialoger over flere led. Ved to af 
bordene er der ikke plads til at 
den voksne kan sidde med ved 
bordet. Der kan med fordel 
arbejdes med at skabe et mere 
roligt læringsmiljø omkring 
måltidet. 
 

Tema   

Fysiske omgivelser Indendørs er der en god 
fordeling af børn og voksne i 
grupperummene. 
 
Observationer viser, at der ikke 
er tilstrækkelige materialer/ 
legetøj til rådighed for børnenes 
leg indendørs. Materialer og 
legetøj kan i højere grad være 
tilgængelige for børnene, så de 
ikke behøver bede en voksen om 
dem. 
 

Indendørs er der gode 
muligheder for at børn og voksne 
kan fordele sig og danne rum i 
rummet for samvær og 
aktiviteter.  
 
Observationer viser at det kan 
være svært at have aktiviteter 
uden at blive forstyrret af andres 
aktiviteter indendørs.  
 
Der kan med fordel arbejdes 
med at skabe flere gode, 
afgrænsede og tematiserede 
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Observationer viser at der kan 
arbejdes med at få skabt flere 
rum i rummet for samvær og 
aktiviteter indendørs. Samtidig 
kan der med fordel skabes flere 
tematiserede legeområder, hvor 
børnene kan lege. 
 
Udendørs er der en balance 
mellem steder, hvor der sker 
mange ting, og steder, hvor 
børnene kan lege roligt.  
 
Observationer viser at der ikke er 
tilstrækkelige materialer/legetøj 
til rådighed for børnenes leg 
udendørs.  
 
Der kan med fordel etableres 
flere gode, afgrænsede og 
tematiserede legeområder, hvor 
børnene kan lege.   
 
På tilsynsmødet drøftes hvordan 
der kan skabes en fælles proces 
omkring tydelige legezoner i 
rummene og en større 
tilgængelighed med afsæt i 
børneperspektivet. Særligt 
drøftes den kommende 
ombygning af Solstrålen med 
fysisk placering på to matrikler, 
som en oplagt mulighed for at 
tænke den fysiske indretning på 
ny. 
 
I den sammenhæng drøftes 
hvordan værksteder ikke 
behøver at tænkes som separate 
rum, men mere som frit 
tilgængelige legeområder i de 
eksisterende rum, hvor børnene, 
i højere grad end i dag, kan 
tilbydes og tilgå flere forskellige 
udtryksformer fx i form af ler, 
sakse, maling, staffelier mv. 
 

legeområder, hvor børnene kan 
lege. 
 
Udendørs er der en balance 
mellem steder, hvor der sker 
mange ting, og steder, hvor 
børnene kan lege roligt. 
 
Observationer viser at der ikke er 
tilstrækkelige materialer/legetøj 
til rådighed for børnenes leg 
udendørs.  
 
Der kan med fordel etableres 
flere gode, afgrænsede og 
tematiserede legeområder, hvor 
børnene kan lege. 
 
På tilsynsmødet drøftes hvordan 
der kan skabes en fælles proces 
omkring tydelige legezoner i 
rummene og en større 
tilgængelighed med afsæt i 
børneperspektivet. Særligt 
drøftes den kommende 
ombygning af Solstrålen med 
fysisk placering på to matrikler, 
som en oplagt mulighed for at 
tænke den fysiske indretning på 
ny. 
 
I den sammenhæng drøftes 
hvordan værksteder ikke 
behøver at tænkes som separate 
rum, men mere som frit 
tilgængelige legeområder i de 
eksisterende rum, hvor børnene, 
i højere grad end i dag, kan 
tilbydes og tilgå flere forskellige 
udtryksformer fx i form af ler, 
sakse, maling, staffelier mv. 
 

Relationer Samspillet i vuggestuen er 
præget af imødekommende og 

Samspillet i børnehaven er 
præget af imødekommende og 



3 

 

lydhøre personaler. Personalet 
kommunikerer med børnene i 
overensstemmelse med deres 
alder og udviklingsmæssige 
forudsætninger. 
 
Observationer viser at personalet 
er til rådighed og tilbyder deres 
hjælp, når børnene er ude af sig 
selv følelsesmæssigt, fx vrede, 
bange, usikre eller kede af det. 
 
Observationer viser også 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. 
 

lydhøre personaler. Personalet 
kommunikerer med børnene i 
overensstemmelse med deres 
alder og udviklingsmæssige 
forudsætninger. 
 
Observationer viser at 
personalets engagement og 
kommunikation er rettet mod 
børnene snarere end mod de 
andre voksne. 
 
Ved det uanmeldte tilsyn 
observeres at enkelte børn over 
længere tid går rundt for dem 
selv uden at blive kontaktet af de 
andre børn eller personalet.  
 
Observationer viser også 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. 
 

Leg og aktiviteter I den børneinitierede leg og 
aktiviteter viser observationer at 
personalet ofte skaber vilkår for 
legen, så børnene kan indgå i 
gode og berigende 
legeoplevelser med hinanden. Til 
gengæld har børnene kun af og 
til/jævnligt mulighed for 
længerevarende lege uden at 
blive afbrudt. 
 
I den vokseninitierede leg og 
aktiviteter viser observationer at 
personalet næsten altid har en 
stor opmærksomhed over for 
børnenes perspektiv. De 
vokseninitierede aktiviteter er 
aldersrelevante, appellerer til 
begge køn og synes at opleves 
meningsfulde for børnene. 

I den børneinitierede leg og 
aktiviteter viser observationer at 
personalet ofte skaber vilkår for 
legen, så børnene kan indgå i 
gode og berigende 
legeoplevelser med hinanden. Til 
gengæld har børnene kun af og 
til/jævnligt mulighed for 
længerevarende lege uden at 
blive afbrudt. 
 
I den vokseninitierede leg og 
aktiviteter viser observationer at 
personalet næsten altid har en 
stor opmærksomhed over for 
børnenes perspektiv. De 
vokseninitierede aktiviteter er 
aldersrelevante, appellerer til 
begge køn og synes at opleves 
meningsfulde for børnene. 
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Samtidig viser observationer at 
der kan arbejdes på at skabe en 
større bredde i tilbud til børnene, 
så alle børn kan finde aktiviteter, 
der motiverer dem. 
 
I personalets støtte til børnenes 
leg viser observationer forskelle i 
forhold til i hvor høj grad 
personalet sætter lege i gang i de 
forskellige legeområder både 
indendørs og udendørs. 
 
Observationer viser endvidere 
forskelle i hvor ofte personalet 
tilbyder børnene engagerede og 
længerevarende samspil om det 
fælles tredje. 
 
 

Samtidig viser observationer at 
der kan arbejdes på at skabe en 
større bredde i tilbud til børnene, 
så alle børn kan finde aktiviteter, 
der motiverer dem. Der kan 
endvidere arbejdes med at skabe 
en bedre fordeling af børnene i 
aktiviteterne. 
 
I personalets støtte til børnenes 
leg viser observationer forskelle i 
hvor aktive personalet er i 
forhold til at tilbyde børnene at 
deltage i forskellige legeformer. 
Samt i hvor høj grad personalet 
sætter lege i gang i de forskellige 
legeområder særligt udendørs på 
legepladsen. 
 
Observationer viser endvidere 
forskelle i hvor ofte personalet 
tilbyder børnene engagerede og 
længerevarende samspil om det 
fælles tredje. 
 

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

Indsatsområde 1: 
 
Tydelige fysiske læringsmiljøer 
KIDS giver et billede af, at 
læringsmiljøet i såvel vuggestuen 
som børnehaven kan 
videreudvikles og være endnu 
mere tydelige i deres funktioner 
for børnene.  
 

Solstrålen ønsker at fortsætte arbejdet med at skabe tydelige fysiske 
læringsmiljøer med afsæt i børneperspektivet i såvel vuggestuen som 
børnehaven. 
 
Den kommende proces med at skabe et nyt børnehus på to matrikler 
vil være en oplagt mulighed for at tænke indretningen på ny – med 
naturligt afsæt i det som allerede virker. Børnehaven har siden sidste 
tilsyn fået skabt flere rum i rummet indendørs og erfaringer fra dette 
arbejde kan med fordel tænkes ind i processen omkring det nye 
Solstrålen.  
På tilsynsmødet drøftes muligheden for at besøge andre børnehuse 
og at anvende KIDS materialet, som fælles afsæt for personalets 
drøftelser.  
 

Indsatsområde 2: 
 
Den voksnes rolle i børns leg og 
aktivitet 
KIDS giver et billede af, at 
Solstrålen kan have en større 
nysgerrighed og opmærksomhed 

Solstrålen ønsker at have fokus på: 
 

 Hvad tilbyder vi alle børn – herunder særligt de mere stille børn 

 De voksnes facilitering af børns lege og aktiviteter 

 De voksnes roller i og støtte til børnenes lege og aktiviteter 

 Større mangfoldighed i lege, aktiviteter og udtryksformer 
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på lege og aktiviteter. Det gælder 
både de lege og aktiviteter, som 
børnene selv sætter i gang, de 
voksnes støtte til børnenes leg 
samt de vokseninitierede 
aktiviteter, dvs. både de 
planlagte og spontane aktiviteter 
igangsat af de voksne. 
 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

De fysiske omgivelser: I vuggestuen skal der være et særligt fokus på at skabe flere rum i rummet og 
tydelige tematiserede legeområder indendørs. I børnehaven skal der være et særligt fokus på at skabe 
flere tydelige og tematiserede legeområder udendørs.  
 
Relationer: I forhold til barn-voksen-relationen skal I have en opmærksomhed på at personalet er 
opmærksom på og tager kontakt til alle børn. Derudover kan I med fordel have fokus på hvordan 
personalet bedst muligt kan støtte børnenes indbyrdes relationer og venskaber, særligt i de situationer 
hvor børnene kommer til at handle impulsivt, går formålsløst rundt eller forstyrrer legen for andre.   
 
Leg og aktivitet: Det anbefales at Børnehuset Solstrålen får fokus på personalets støtte til børnenes leg. 
Dette være sig både i forhold til at deltage i forskellige legeformer, sætte lege i gang i de forskellige 
legeområder, tilbyde længerevarende samspil om det fælles tredje, samt at facilitere og udfordre legen, 
hvis der er behov for det.  
 
Under alle anbefalinger kan I med fordel anvende dele af KIDS-materialet til inspiration og refleksion i 
det løbende pædagogiske arbejde. 
 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

 
Ingen påbud 
 

 

 


