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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Stjernen 

Dato/årstal 
15 marts 2022 

Pædagogisk konsulent 
Jun Moser Kampmark 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Katrine Bak 

Referent (pæd. konsulent) 
June Moser Kampmark 

Deltagere 
 
Randi Fagligt fyrtårn, Louise Pædagog, Hanne Leder, Katrine Område Leder, June Konsulent 

 
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 
De voksnes rolle i børns leg og 
aktiviteter: 

 Understøtte voksen 
initieret leg og aktiviteter 

 Facilitere og udfordre 
legen 

 Hvilke forventninger skal 
der være til den voksnes 
rolle i legen gennem hele 
dagen. 

 Voksen initierede 
aktiviteter som kan 
understøtte 
nysgerrighed og 
eksperimenteren 

 Fælles afsæt som kan 
understøtte personalet 

 

 
Indsatsområdet omkring den voksnes understøttende rolle i 
aktiviteter og leg, har været drøftet på personalemøder. Grundet 
Corona, har det været lidt udfordrende at skabe et fælles 
udgangspunkt, således at alle medarbejdere ved hvad det betyder 
for den enkelte i praksis, at indgå i leg.   
De voksne vil gerne have mere fokus på rollen i legen også den 
voksen initierede leg.  
 
Vi drøfter, at det tager tid før processen med den voksnes forståelse 
af leg og herunder den voksnes rolle, bliver forankret i hele 
personalegruppen.  
 
 Stjernen har arbejdet med organisering og struktur, strukturen er 
med til at skabe tydelighed for børnene også på dagen hvor der er 
fravær. 
 
Som grundlag for viden deling, refleksion og dermed ændring i 
praksis for den voksnes rolle i bland andet leg, har Stjernen arbejdet 
med praksis fortællinger, og reflekterende team.  Det har gjort en 
forskel for personalets fordeling i blandt andet aktivitet og leg. Det 
har blandt andet betydet at færre børn er uden for leg. 
   
Vuggestuen har lavet et sørøver projekt, med udgangspunkt i at 
understøtte børnenes nysgerrighed og eksperimenterende leg.  
 Personalet fortæller at efter projektet legede børnene selv videre 
med temaet.  
Vi drøfter, hvordan personalet kan blive i legetemaet og følge 
børnenes spor, i en længere periode end den planlagte.  
 
Vi drøfter at Lege manuskripter kan genoptages og gøres 
tilgængelige for de voksne ved legezonerne som understøttende 
faktor, for både dialog og aktivitet. 
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Personalet ønsker at få skabt tid til at få en samlet status på arbejdet 
med personalets roller. 
 
 
 

Indsatsområde 2: 

 De fysiske læringsrum 

 Mulighed for at danne 
rum i rummet særligt i 
vuggestuen 

 Tydelige tematiserede 
legeområder 

 Klæde rummet på, og 
sikre at det forbliver 
spændende hele dagen 

 

Der er arbejdet meget med at skabe nye læringsmiljøer i rummet 
indenfor.  
Vi drøfter at personalet observerer på børnenes leg, og der ændres 
hvis ”læringsmiljøerne ikke virker” f.eks. Lege - køkkenet i en 
vuggestue gruppe, blev ikke brugt som køkken af børnene, hvorfor 
det blev flyttet.  
Der er et ønske om at tydeliggøre læringsmiljøerne endnu mere. Vi 
drøfter at rummets læringsmiljø, bør afspejle børnegruppen. 
Der opstilles læringsmiljøer hver morgen på stuen hvilket virker, og 
giver anledning til at legen fortsætter i løbet af dagen. 
 
Efter tilsynet giver Læringsmiljøet i den ene vuggestuegruppe grund 
til en faglig drøftelse i personalegruppen 
 Børnehuset vil gerne gøre brug af hinandens kompetencer i huset, til 
at udvikle på læringsmiljøer og få inspiration. 
Vi drøfter, hvordan mad og måltids pædagogikken, er blevet en 
implementeret del af kulturen i Stjernen.  
 
 
Sproget har været drøftet på personale lørdag. Vuggestuen læser 
bøger, lytter og snakker. Turtagning er i fokus et ord gentages 5 
gange. 
Der arbejdes med Hjernen og Hjertet og sprogtrappen.  
Der skal arbejdes med Bogglad projekt i samarbejde med biblioteket.  
I børnehaven benævnes ordene, der vægtes til dialog. Der arbejdes 
med en sproggruppe, for de børn som har behov for noget ekstra. 
 
 
 

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

 
Jeg starter tilsynet i vuggesten med de mindste børn. Børnene går rundt på gulvet, den ene voksne er på 
gulvet med børnene. Den anden voksne er i gang med at putte et barn i en barnevogn på stuen 
 
Der er tre høje borde i lokalet som tager meget plads i rummet. Væggene er hvide, rummet fremstår 
bart, uden farver og der er sparsomt med legetøj. Tæt ved udgangen er der en madras med en lav reol 
med legetøj. Jeg undrer mig over placeringen tæt ved døren. 
Ved tilsynet skal et nyt barn starte i gruppen, den voksne tager i mod forældreren og barnet på gulvet. 
Jeg observerer en klar og tydelig kommunikation, der bliver spurgt ind til barnet og til forældreren. 
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Jeg forstsætter tilsynet i vuggestuen - Børnene er på legepladsen. Der er skabt tematiserede 
læringsmiljøer med rumdelere, hvor der er billeder, af blandt andet biler.  
Der er alders relevant legetøj i zonerne, som er tilgængeligt for børnene. 
 
 Jeg fortsætter tilsynet indenfor i børnehaven, hvor en gruppe børn fra vuggestuen, skal starte i 
børnehaven og derfor er indenfor.  Jeg ser børn som er fordybet i leg, i forskellige legegrupper i rummet.  
Mens jeg er indenfor i børnehaven, ser jeg voksne som er tilgængelig for børnene, som følger børnenes 
initiativer, og som indgår i legen, når der er behov for det og løser de små konflikter som opstår. Det 
observeres at dialogen med børnene er positiv og anerkendende.  
 
Jeg fortsætter tilsynet udenfor. Vuggestuens legeplads er omgrænset af et lille hegn. Der er 
legeredskaber som giver mulighed for at klatre, der er gynger, der er legehuse som giver mulighed for 
rollelege. 
En gruppe af børn sidder i en redegynge og bliver skubbet af en voksen.  
  
I børnehaven leges der Mc Donalds I et legehus, en voksen kommer hen og spørger ind til legen, hun 
bestiller mad i butikken og indgår i legen.  
Det observeres at de tre voksne har placeret sig på legepladsen, så de kan have overblik over hele 
området. De indgår i kortere seancer i børnenes leg, men der er øje for at kunne være til rådighed, hvis 
der er behov for det. 
Jeg ser voksne som er i dialog med børnene, som responderer på børnenes henvendelser. Der er en god 
stemning blandt børnene. Legepladsen giver god mulighed for leg i høj og lavt niveau. Der er få 
tematiserede legezoner, og et mindre udvalg af udendørs legetøj. 
 
Jeg fortsætter tilsynet indenfor i vuggestuen, hvor der skal spises frokost. 
Der er en god stemning og dialog omkring måltidet, jeg ser voksne være i kontakt med alle børn rundt 
om bordet. Der er gode eksempler på dialog over flere led. Ved et af bordene har børnene sjov med 
nogle ord og griner højt, den voksne følger børnenes initiativ, og griner sammen med børnene.  
Børnene inddrages i at rydde op når de færdige med at spise. Det er tydeligt at strukturen omkring den 
rutinebaserede pædagogik, er kendt af alle børnene. 
 
I børnehaven spises der også frokost, og der er en livlig og hyggelig snak rundt om bordene. Børnene 
taler om hvad de har lavet, og de voksne er i dialog med børnene. Der benyttes piktogrammer i 
overgangs arbejdet, mellem måltidet og legepladsen så børnene forberedes. Efter måltidet skal børnene 
på legepladsen igen.  
 
Under tilsynet observeres der ingen planlagte voksen initierede aktiviteter, hverken ude eller inde. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
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Justeringer indsatsområde 1 
 

Der skal samles op på indsatsområderne, så alle medarbejdere ved 
hvordan der arbejdes med struktur. Der skal fortsat være fokus på 
det fælles fundament og afsæt 
 
 

Justeringer indsatsområde 2 
 

Der arbejdes videre med indsatsområdet. 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

Det anbefales at der fortsat udvikles på det fysiske læringsmiljø også for de mindste vuggestue børn. 
Det anbefales at der arbejdes videre med at følge børnenes perspektiv, og benytte dette i arbejdet med 
det eksperimenterende læringsmiljø. Se inspiration på EMU.dk om natur, udeliv og Science. 
 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

 
Ingen påbud 

 

  

 

 


