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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Børnehuset Skrænten 

Dato/årstal 
30.11.21 

Pædagogisk konsulent 
Sarah Asseraf Olesen 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Louise Juul Larsen 

Referent (pæd. konsulent) 
Sarah Asseraf Olesen 

Deltagere 
Pædagog Bøg Valter Rolsted, Pædagogisk leder Betina Joost, Områdeleder Louise Juul Larsen og 
Pædagogisk konsulent Sarah Asseraf Olesen 

 
Drøftelse af arbejdet med indsatsområder og anbefalinger i afdelingens handleplan, samt eventuelle 
opmærksomheder fra spørgeskema vedr. opfyldelse af lovgivning, retningslinjer for sikkerhed mv.  
 

Indsatsområde 1 
Arbejde med sproglige 
læringsmiljøer hele dagen, og 
have fokus på daglig 
sprogstimulering herunder at 
arbejde i mindre grupper 

Tilsynet foretages under frokosten og frem til eftermiddagen.  
Der observeres få eksempler på at der arbejdes med sproglige 
læringsmiljøer under tilsynet. 
Der observeres højlæsning for en mindre gruppe børn på 
legepladsen og ligeledes observeres, der eksempler på 
udviklingsunderstøttende dialoger børn og voksne imellem i både 
vuggestue og børnehave. 

Indsatsområde 2 
Etablering af flere tydelige og 
tematiserede læringsmiljøer 
særligt med fokus på legepladsen 

Der observeres indbydende rum og læringsmiljøer i hele huset. 
Stuerne fremstår velholdte og er indrettet med rum i rummet og 
tematiserede læringsmiljøer. 
 
Børnehaven er indrettet med flere alsidige miljøer og rum i rummet. 
I vuggestuen er der gode eksempler på tematiserede læringsmiljøer, 
men der bør etableres flere mindre miljøer samt flere rum i rummet.  
 
På legepladsen observeres der flere læringsmiljøer med høj 
legeværdi for børnene. F.eks. byggeplads, udekøkken, scene, adgang 
til en hytte, bålplads. Det er synligt at der videreudvikles på de 
forskellige områder og læringsmiljøer på legepladsen.  
 
Børnene fordeler sig generelt godt på legepladsen og der sker flere 
eksempler på fordybelse i leg både to og to og i større 
legefællesskaber. 
 
Obs på nogle børn forbliver perifere og ikke deltager i 
længerevarende leg. Der bør skabes refleksion over personalets 
deltagelse i børnenes leg samt igangsættelse af aktiviteter på 
legepladsen. Dette med fokus på at skabe gode 
deltagelsesmuligheder for alle børn samt læring gennem hele dagen. 

Anbefalinger 
 

Der kan med fordel skabes pædagogisk refleksion over, hvordan de 
daglige rutinesituationer i højere grad, kan anvendes som sproglige 
læringsmiljøer, således der skabes en fælles styrket sproglig indsats i 
hele huset. 
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F.eks. måltiderne som et systematisk sprogligt læringsmiljø, hvor der 
kan arbejdes bevidst med de understøttende sprogstrategier. 
 
Der kan med fordel videreudvikles på et eller flere læringsmiljøer på 
alle stuer, således de understøtter arbejdet med at skabe sproglige 
læringsmiljøer. F.eks. sikre sig at der gode rollelegsmiljøer og 
generelt at der er tilstrækkelig legesager til hvert miljø, som kan 
understøtte børnenes alsidige dialoger med hinanden. 
 
Der bør videreudvikles på det pædagogiske læringsmiljø på 
legepladsen, således personalet systematisk er aktive deltagende 
sammen med børnene i udemiljøerne. 
Der kan bl.a. arbejdes med organisering af personalet på legepladsen 
med henblik på hvordan personalet fordeler sig i miljøerne samt 
hvilke roller de indtager. F.eks. Hvem igangsætter en aktivitet, hvem 
er deltagende i leg, hvor der er behov og hvem varetager praktiske 
gøremål. 
Ligeledes kan der arbejdes med den voksnes rolle i legen (foran, 
bagved, ved siden af). 

 
Den pædagogiske konsulents observationer (med særligt fokus på afdelingens indsatsområder) 
 

Tilsynet foretages ved middagstid. Der er generelt en imødekomne stemning i huset.  
Der spises frokost i vuggestuen og børnehaven og børnehavebørnene kommer efter frokost på 
legepladsen. 
Der observeres flere eksempler på at den pædagogiske atmosfære har en karakter af privatpraktiserende  
I både vuggestuen og børnehaven. Der er forskelle på de praksisser, der tager sig ud f.eks. under måltidet 
og på legepladsen, der indikerer der kan være behov for en mere eksplicit fælles pædagogisk praksis. 
 
F.eks. under frokosten hos de ældste vuggestuebørn er der forskellige praksisser for tilgangen til 
børnene. En voksen er optaget af at sætte en god stemning og gør sig sensitiv ift. det enkelte barns 
signaler, en anden voksen fremstår drevet af regler omkring måltidet som bliver styrende for samspillet 
med børnene. Der sker således flere mindre irettesættelser i måden at henvende sig til børnene. Tonen 
savner pædagogisk sensitivitet ift. det individuelle barn. 
Den tredje voksen er ind og ud af måltidet grundet hjælp til børn på toilettet, men skaber i højere grad et 
pædagogisk læringsmiljø omkring måltidet.  
 
Der observeres få tegn på at måltidet anvendes som et sprogligt læringsmiljø, hvor der er en 
opmærksomhed på f.eks. at anvende de understøttende sprogstrategier, benævnelse, bekræftelse mm.  
Der sker primært dialoger mellem voksen og barn og dialogerne udfoldes ikke over flere led.  
 
Hos de ældste vuggestuebørn er de tematiserede læringsmiljøer få. Rummene fremstår velholdte og 
inviterende, men der kan arbejdes med klargøring af miljøerne samt etablering af miljøer, der 
understøtter sproglig udvikling. 
Hos de yngste vuggestuebørn er der eksempler på tematiserede læringsmiljøer som dog savner 
udfoldelse. Der bør udvikles flere rum i rummet på stuen for de yngste børn, som har et godt potentiale.  
Legepladsen er indbydende med forskellige niveauer og fornemmelse af have. Der er flere gode 
læringsmiljøer og mærkbart at der udvikles på miljøerne. 
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Obs på personalets organisering og deltagelse på legepladsen. Børnene fordeler sig i leg på legepladsen, 
men flere børn fremstår perifere og søgende ift. hvad de kan tage sig til.  

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1 
 

Ingen justeringer. Se anbefalingerne 

Justeringer indsatsområde 2 
 

Indsatsområdet justeres til i højere grad at have fokus på udvikling af 
det pædagogiske læringsmiljø på legepladsen. Se anbefalingerne 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

Der observeres flere eksempler, både i vuggestuen og børnehaven, på at den pædagogiske atmosfære 
har en karakter af privatpraktiserende  
Der er forskelle på de praksisser, der tager sig ud f.eks. under måltidet og på legepladsen, der indikerer 
der kan være behov for at udvikle en mere eksplicit fælles pædagogisk praksis. 
Se øvrige anbefalinger. 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

Ingen påbud 
 

 

  

 

 


