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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
 

Afdeling: Knolden 
 

Dato/årstal: 
1. juli 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: 
 

Tema: Organisering og struktur -den voksnes rolle/placering  
Mål: 

- Vi vil skabe et læringsmiljø hvor alle børn har mulighed for deltagelse, og 
at alle børn føler sig som en del af børnefællesskabet 
 

- Større sproglig opmærksomhed (pædagogisk læringsmiljø/læring) 
 

- At børnene udvikler deres sociale kompetencer  
 

Indsatsområde 2: 
 

Tema: Børneperspektiv. 
 
Strukturen/overgange til og fra legepladsen. Hvem gør hvad og hvornår, de 
voksne skal vide hvem der befinder sig de forskellige steder. 
 
Mål: 

- At børnene oplever tydelighed i form af de voksne 
- At de voksne naturligt fordeler sig, ude, inde og på legepladsen. Der skal 

altid være en voksen tilgængelig 
- At børnene igangsættes med lege og legerelationer 
- At de voksne er nysgerrig på børnene leg - zonen for nærmeste udvikling 

støtter og guider børnene 
 

Anbefalinger:  
 

Anbefaling til det videre arbejde med handleplanerne 
Det fremgår tydeligt i begge handleplaner, at I arbejder med at optimere jeres 
struktur og organisering af det pædagogiske arbejde for at nå de mål, I har 
beskrevet i handleplanenerne.  
Fremover anbefales 

 at I vælger et fokusområde for hvert tema, I vil arbejde videre med 

 at I skriver nye mål/delmål ind i handleplanerne 

 at I beskriver de tegn I gerne vil se, for at I kan sige, at I lykkes med jeres 
indsats 

 at I er konkrete i forhold til hvordan I følger op på jeres indsatser 
På den måde vil jeres handleplaner forblive dynamiske, så I også kan bruge dem i 
jeres evaluerende praksis. 
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Anbefaling til det videre arbejde med den voksnes rolle/placering 
I det videre arbejde med at udvikle læringsmiljøet anbefales det at styrke 
nærvær og ro fx i aktiviteter og under måltider. Drøft fx: Hvordan kan vi 
organisere måltidet og så børnene får mere fokuseret opmærksomhed? 
 

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

Generelt synes stemningen i Knolden glad, rar og aktiv.  Ved tilsynet sås glade børn og der var god 
kommunikation børn/børn og børn/voksne imellem.  
Der er udviklet på læringsmiljøerne både ude og inde. Der arbejdes fortsat på læringsmiljøerne, særligt 
inde. De nye fremstår indbydende og venlige med gode lege og læringsmuligheder. 
Ude er hele legepladsen at atriumgården i brug og der er mange forskellige legemuligheder. 
Inddelingerne af legepladsen gør den mere overskuelig, særlig for vuggestuebørnene.  
 
Ved tilsynet gik de største børn på tur til stranden. 
Mellemgruppen i børnehaven legede på legepladsen 
Yngste børn i børnehaven havde samling inde og legede derefter på legepladsen 
Den ene vuggestuegruppe legede på legepladsen, den anden delte sig på tur og på legepladsen. 
 
Observationer omkring organisering og den voksnes rolle og placering – med henblik på at kunne 
styrke børnefællesskaber 
 
Fokus på organisering af overgange 
Ved tilsynet sås: 

 at overgange forløb roligt  

 at der var en god organisering og kommunikation, som var hjælpsom for børnene ved overgange 
fx ind og ud fra legepladsen, måltider og tur 

 vokse italesatte hvad der skulle ske ved overgange og hvad børnene havde mulighed for at gøre 

 børnene vidste hvad der blev forventet af dem fx håndvask og finde drikkedunk, pakke rygsæk til 
tur 

Fokus på organisering for at inddrage børn og deres perspektiver 
Ved tilsynet sås:  

 at stemningen i børnehuset var god, positiv og glad  

 en tydelighed omkring organiseringen af det praktiske arbejde, så det var klart, hvem der var til 
rådighed for børnene og hvem der var optaget af andet arbejde 

 at organiseringen af de voksnes roller og placering under måltider ikke synes helt klar. Det var et 
stort fokus på at servicere og mindre fokus på nærvær. 
 

Fokus organisering og sikre at alle børn er inkluderet i et børnefællesskab 
Ved tilsynet sås: 

 at læringsmiljøet udenfor er rigt på tydelige lege- og læringsområder, som kan stimulere 
børnenes leg og læring 

 at læringsmiljøet inde udvikles løbende 

 at børnene legede med engagement og fantasifuldhed 

 at børnene legede forskellige former for lege fx rollelege, sanglege, konstruktionsleg og fysisk 
motorisk udfordrende leg 

 at børn var fordybet i længerevarende lege tilpasset deres udviklingsniveau 

 mange gode og positive kommunikative og nærværende samspil barn/voksen og barn/barn 
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 voksne var opsøgende over for børn, der eventuelt kunne have brug for hjælp til at indgå i en leg 
med andre børn  

 
Observationer omkring inddragelse af børneperspektiver  
Fokus på organisering for at fremme voksnes deltagelse i leg 
Ved tilsynet sås: 

 en god fordeling af voksne på legepladsen, så der både var et godt overblik og så de voksne var 
til rådighed for børnene 

 at det pædagogiske personale igangsatte lege fx sange, vandleg og leg i mindre grupper i 
vuggestuen 

 der var stor opmærksomhed på børnene  

 børnenes interesser blev fulgt og understøttet af de voksen, men de voksne deltog ikke selv i 
lege med børnene i særlig høj grad 

 at dialogen med børnene var meget positiv og anerkendende 

 at der blev spurgt ind til og lyttet til børnenes perspektiver fx i lege 

 at der var meget få konflikter mellem børn. Når der var konflikter fik børnene hjælp og begge 
børn bliver hjulpet videre, så legen kan fortsætte 

 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer 
indsatsområde 1: 
 

Næste skridt er at fokusere på den voksnes rolle og opgaver på legepladsen, 
herunder voksnes deltagelse i aktiviteter og leg.  

Justeringer 
indsatsområde 2: 
 

Næste skridt er at indhente børnenes perspektiver i forhold til leg og aktiviteter 
på legepladsen. Herunder børnenes perspektiver på den voksnes rolle og 
opgaver. 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

Tag jeres gode erfaringer fra tiden med corona. Fx jeres aktiviteter med natur, science og brug af 
nærmiljøet samt inddragelse af børn i praktiske arbejdsopgaver med videre i det pædagogiske arbejde.  
 
I jeres videre arbejde med at optimere strukturer og organisering for at nå jeres mål, så anbefales det at 
der tilrettelægges processer så ejerskabet for forandringer sikres i hele personalegruppen. Målet er at 
alle arbejder i samme retning. Udviklingsarbejdet skal derfor være klart for alle, også med hensyn til 
hvordan der følges op på indsatser og hvordan de evalueres. 
 
Til inspiration til det videre arbejde med indsatsområderne: 
Se ”Samspil på legepladsen” Temanummer 20 fra EVA 
Se artikel i Børn og Unge nr.7. 22. juni 2020 side 39-45 
Indhente børneperspektiver:  www.emu.dk Temahæfte 3 fra 2019 
 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

 
Ingen påbud. 

 

http://www.emu.dk/
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