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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
 

Afdeling:  
Vuggestuen Tummelumsen 

Dato/årstal: 
28. august 2020 

Pædagogisk konsulent: 
Helle Mitzi Christiansen 

Mødets varighed: 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder): 
Mette Wegeberg 

Referent (pæd. konsulent): 
Helle Mitzi Christiansen 

 
Drøftelse af arbejdet med indsatsområder og anbefalinger i afdelingens handleplan 
 

Indsatsområde 1: 
 

Organisering af det pædagogiske og praktiske arbejde, således at der opnås 

en klar stuktur for varetagelse af opgaverne og på at den aftalte organisering 

fastholdes i hverdagen. 

 

Målet er: 

 At få en god fordeling af børn og voksne 

 At styrke nærvær ved måltider og aktiviteter med børnene 

 at flere aktiviteter og leg med børn 

 

Indsatsområde 2: 
 

Styrke de professionelle læringsfællesskaber med henblik på at arbejde med 
mål for læringsmiljøerne og have fokus på børneperspektivet, så vuggestuen 
følger børnenes spor i planlægning og målsætning af aktiviteterne.  
 
Målet er: 

 At få flere planlagte og strukturerede aktiviteter for de yngste 
børnegrupper 

 At der oftere arbejdes i mindre grupper på alle stuer 

 Få flere flere aktiviteter i hverdagen, med et klart pædagogisk mål 
og formål 

 At der er en rød tråd i det pædagogiske arbejde i hele vuggestuen. 
 

Anbefalinger:  
 

Fortsæt med at udvikle jeres indsatser. 
Drøft hvordan I kan sikre målrettede aktiviteter hver dag for grupper af 
børn, også når alt fast personale ikke er til stede på en stue.  
Drøft hvordan I kan fastholde og dele viden om gode sprogstrategier i 
hverdagen – også hvordan vikarer kan få viden om sprogstrategier og 
indhold i lege med børn uden eller med lidt verbalt sprog.  
Til inspiration:  
https://www.sprogsporet.dk/ 

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

Ved tilsynet gik børn og voksne fra stuen med de ældste vuggestuebørn på tur i nærområdet for at se, 
hvor et par af børnene bor. 
Børn og voksne fra de to øvrige stuer var dels inde og spise formiddagsmad, på legepladsen og på stuen. 
Der var nye børn, der var startet for nylig på begge stuer.  
 
 

https://www.sprogsporet.dk/
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Observationer omkring struktur og organisering af det pædagogiske arbejde 
Ved tilsynet sås: 

 En god fordeling af børn og voksne på stuerne, i det der var mulighed for at dele børnene op. 

Børnene blev dog ikke delt op i forhold til aktiviteter. Efter formiddagsmad gik alle børn fra den 

ene stue på legepladsen og på den anden stue blev alle inde. 

 Organiseringen omkring måltidet fungerede godt. Der var ro omkring måltidet, så voksne og 

børn kunne være uforstyrret sammen omkring aktiviteten. 

 Der var mulighed for nærvær ved måltider og aktiviteter. På den ene stue blev børnene delt op 

ved måltidet, men ikke på den anden. Her sad alle børn og voksne ved samme bord. Der var god 

kommunikation og roligt, men kunne nærværet styrkes ved at dele børnene op i mindre 

grupper? (Obs alle stole er ikke indstillet de enkelte børn) 

 Med de mindste børn er der mange plejeopgaver i løbet af en formiddag. Disse opgaver blev løst 

stille og roligt, fordi de var velorganiseret, så alle vidste hvad de skulle hvornår. Vikarer fik klar 

besked på deres opgaver.  

 Der var ikke planlagt aktiviteter for børnene på stuerne. Kunne en plan have været nyttig for 

personalet? Fx også en plan med aktiviteter i en samling? Der blev ikke holdt samling ved 

tilsynet. 
 
 
Observationer omkring mål for læringsmiljøer og aktiviteter 
Ved tilsynet sås: 

 At alle voksne var omsorgsfulde, rolige, engagerede og nærværende i relationerne med børnene 

 At alle voksne var i øjenhøjde med børnene fx lege på gulvet 

 At voksne var opsøgende overfor alle børn i forhold til kontakt 

 At voksne inviterede børn til interaktion 

 At børn havde mulighed for at være inde, hvis de ville ind lidt eller omvendt 

 At samspil var kortvarige, og at de i høj grad var fra voksen til barn eller fra barn til voksen. Der 

kan arbejdes med at styrke kontakten fra barn til barn. 

 At børnene fik god tid til at øve sig i at få sandaler og trøjer på, da de skulle på legepladsen 

 At der ikke var en plan for aktiviteter for dagen. Ved tilsynet var der ingen planlagte og 

forberedte aktiviteter med et tydeligt pædagogisk formål for mindre børnegrupper selvom der 

var mulighed for det.  

  At børnene fik en god og nærende formiddagsmad, som børnene spiste med god appetit. Hvad 

betyder dette for børnenes energiniveau? 
 
Observationer omkring de fysiske læringsmiljøer 
Læringsmiljøer – siden sidste tilsyn er der indrettet flere små læringsmiljøer på stuen målrettet de 
mindste børn. 
Læringsmiljøer er fleksible. Pt er de indrettet med god gulvplads, for der er mange små børn som er ved 
at lære at gå. 
 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer 
indsatsområde 1: 
 

Det er stadig relevant at fortsætte arbejdet med indsatsen. Derfor justeres 
handleplanen følgende: 
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 Det skal fremgå tydeligt at leder og det faglige fyrtårn sikrer, at der 
er fokus på planlægning i hverdagen således at børnene tilbydes 
samspil omkring aktiviteter med voksne hver dag.  

 Herudover skrives i handleplanen at leder og det faglige fyrtårn 
følger op på indsatsen og tilbyder sparring til personaler i forhold til 
indhold og systematik i planlægningen af aktiviteter. 

 

Justeringer 
indsatsområde 2: 
 

Handleplanen justeres med følgende: 

 Tummelumsen vil udarbejde mål for læringsmiljøer og aktiviteter 
udenfor. 

 For at styrke det fælles faglige blik anvendes ”skema til handling” 
fremover systematisk. 

 
Handleplanens punkt omkring ønsket om at skabe en rød tråd i det 
pædagogiske arbejde i hele vuggestuen udskydes. Der prioriteres et fokus på   
at styrke de professionelle læringsfællesskaber med henblik på at arbejde 
med mål for læringsmiljøerne og have fokus på børneperspektivet. 
 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

Ved planlægning af aktiviteter, leg og rutiner, så overvej hvordan de skal tilrettelægges, så børnene både 
oplever omsorg, struktur, engagement og udfordring i dem. Vuggestuen er rigtig god til at arbejde 
omsorgsfuldt og engageret i relationer med børnene. Der er en udvikling hen i mod mere struktur. 
Næste skridt er at have blik for hvilke udfordringer/erfaringer og færdigheder børnene skal have med sig, 
i planlægningen af aktiviteter og samspil. 
 
Der kan arbejdes med at styrke børnenes samspil med hinanden – tænk det ind i planlægningen af 
aktiviteter og samspil. 
 
Når I skal drøfte mål for læringsmiljøer og aktiviteter ude, kan I finde inspiration i Temanummer 20 fra 
EVA ”Samspil på legepladsen”. 
 
Drøft hvordan nye pædagogiske medhjælpere og vikarer kan få nyttig viden om leg og kommunikation 
med børn uden verbalt sprog. Informer om gode sprogstrategier. 
 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

Ingen påbud 
 

 

  

 

 


