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Side2/7 de voksne uafhængigt af 

hvilken stue de tilhører. 

 

Særlige 

opmærksomhedspunkter 

 

Der er markante forskelle 

på personalets tilgang til 

børnene og dette gælder 

både fra medarbejder til 

medarbejder og fra stue 

til stue. 

Forskellene ses i særlig 

grad i afdeling Hyldekær. 

 

Der er markante forskelle 

på personalets tilgang til 

børnene og dette gælder 

både fra medarbejder til 

medarbejder og fra stue 

til stue. 

Forskellene ses i særlig 

grad i afdeling Hyldekær. 

Tema   

Fysiske omgivelser Der scores generelt 

lavere indenfor end 

udenfor og indretningen 

er præget af de 

begrænsninger som 

Covid-19 har medført. 

 

Ved observationer ses få 

tematiserede og 

afgrænsede legeområder. 

I rummene understøtter 

materialer og legetøj kun i 

begrænset omfang legen. 

 

Der er markante forskelle 

på kvaliteten af stuernes 

indretning. Nogle stuer 

har enkelte afgrænsede 

legeområder mens andre 

er tomme og 

uinspirerende. Generelt 

er meget få ting frit 

tilgængelige for børnene 

og der savnes større 

fokus på 

børneperspektivet. 

 

På legepladsen i begge 

afdelinger har børnene 

gode muligheder for at 

søge hen til områder for 

Der scores generelt 

lavere indenfor end 

udenfor og indretningen 

er præget af de 

begrænsninger som 

Covid-19 har medført.  

 

Ved observationer ses få 

tematiserede og 

afgrænsede legeområder. 

I rummene understøtter 

materialer og legetøj kun i 

begrænset omfang legen. 

 

Der er markante forskelle 

på kvaliteten af stuernes 

indretning. Nogle stuer 

har enkelte afgrænsede 

legeområder mens andre 

er tomme og 

uinspirerende. Generelt 

er meget få ting frit 

tilgængelige for børnene 

og der savnes større 

fokus på 

børneperspektivet. 

 

Fællesrummet i afdeling 

Brumbassen virker tom 

og uinspirerende og der 

kan sættes mere fokus på 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side3/7 høj eller lav fysisk 

aktivitet. Desuden kan 

børnene have aktiviteter 

uden at blive forstyrret af 

andres aktiviteter.  

 

Dog skal der udenfor 

være en større 

opmærksomhed på at 

børnene tilbydes såvel 

grov- som finmotoriske 

aktiviteter og at der er 

tilstrækkelige 

materialer/legetøj til 

rådighed for børnenes 

leg. 

fællesskab, æstetik og 

tydelige legeområder. 

 

På legepladsen i begge 

afdelinger har børnene 

gode muligheder for at 

søge hen til områder for 

høj eller lav fysisk 

aktivitet. Desuden kan 

børnene have aktiviteter 

uden at blive forstyrret af 

andres aktiviteter.  

 

Dog skal der udenfor 

være en større 

opmærksomhed på at 

børnene tilbydes såvel 

grov- som finmotoriske 

aktiviteter og at der er 

tilstrækkelige 

materialer/legetøj til 

rådighed for børnenes 

leg. 

 

Relationer De voksne er 

imødekommende over for 

børnene og er til 

overvejende til rådighed 

og tilbyder deres hjælp, 

når barnet er usikkert, 

bange eller ked af det.  

 

Alle observatører oplever 

at samspillet mellem de 

voksne og børnene er 

meget stue- og 

personafhængigt. 

Kvaliteten af samspillet 

bærer præg af nogle 

markante forskelle. Dette 

gør sig særligt gældende 

for afdeling Hyldekær og 

både i vuggestuen og 

børnehaven. 

De voksne er 

imødekommende over for 

børnene og er 

overvejende til rådighed 

og tilbyder deres hjælp, 

når barnet er usikkert, 

bange eller ked af det. 

 

Alle observatører oplever 

at samspillet mellem de 

voksne og børnene er 

meget stue- og 

personafhængigt. 

Kvaliteten af samspillet 

bærer præg af nogle 

markante forskelle. Dette 

gør sig særligt gældende 

for afdeling Hyldekær og 

både i vuggestuen og 

børnehaven. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side4/7  

Der observeres børn som 

går rundt for sig selv på 

legepladsen og som ikke 

hjælpes i gang af de 

voksne. De voksne skal 

derfor gennem hele 

dagen have en større 

opmærksomhed overfor 

og tage kontakt til alle 

børn. Og de voksne skal 

blive bedre til at hjælpe 

børnene med at blive 

involveret i leg eller 

konstruktiv aktivitet. 

 

Der opleves markante 

forskelle i vuggestuen i 

forhold til hvordan man 

organiserer sig i løbet af 

dagen – dette gælder 

både personalets måde at 

fordele sig på og i hvor 

høj grad børnene opdeles 

i mindre grupper.  

 

 

Der observeres børn som 

går rundt for sig selv på 

legepladsen og som ikke 

hjælpes i gang af de 

voksne. De voksne skal 

derfor gennem hele 

dagen have en større 

opmærksomhed overfor 

og tage kontakt til alle 

børn. Og de voksne skal 

blive bedre til at hjælpe 

børnene med at blive 

involveret i leg eller 

konstruktiv aktivitet. 

  

I afdeling Hyldekærs 

børnehave observeres en 

del irettesættelser af 

børnene som i enkelte 

tilfælde fører til skæld ud.  

 

Der opleves endvidere 

markante forskelle i 

børnehaven i Hyldekær i 

forhold til hvordan man 

organiserer sig i løbet af 

dagen – dette gælder 

både personalets måde at 

fordele sig på og i hvor 

høj grad børnene opdeles 

i mindre grupper.  

 

I afdeling Brumbassen 

ses, særligt over middag 

og om eftermiddagen, at 

de fleste aktiviteter og 

voksne befinder sig på 

flisearealer og i mindre 

grad på de grønne 

områder. Det observeres 

at børnene i mindre grad 

bliver set og hørt, hvis de 

befinder sig væk fra 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side5/7 fliseområderne.  

 

Leg og aktiviteter Observationer viser at de 

aktiviteter som børnene 

tilbydes er 

aldersrelevante. Børnene 

virker engagerede i de 

vokseninitierede 

aktiviteter og synes at 

opleve dem som 

meningsfulde. 

 

Observationer viser 

samtidig at de voksne kun 

af og til tilbyder børnene 

engagerede og 

længerevarende samspil 

om det fælles tredje. Og 

at de voksne kun af og til 

sætter lege i gang i de 

forskellige legeområder.  

Der skal derfor 

fremadrettet være en 

særlig opmærksomhed 

på de voksnes rolle og 

engagement i børnenes 

lege og aktiviteter.  

 

Generelt viser 

observationerne at 

personalet i begge 

afdelinger kan blive bedre 

til at justere deres 

aktiviteter efter børnenes 

signaler, interesser og 

feedback. 

 

Observationer viser at de 

aktiviteter som børnene 

tilbydes er 

aldersrelevante. Børnene 

virker engagerede i de 

vokseninitierede 

aktiviteter og synes at 

opleve dem som 

meningsfulde. 

 

Observationer viser 

samtidig at de voksne kun 

af og til tilbyder børnene 

engagerede og 

længerevarende samspil 

om det fælles tredje. Og 

at de voksne kun af og til 

sætter lege i gang i de 

forskellige legeområder.  

Der skal derfor 

fremadrettet være en 

særlig opmærksomhed 

på de voksnes rolle og 

engagement i børnenes 

lege og aktiviteter.  

  

Generelt viser 

observationerne at 

personalet i begge 

afdelinger kan blive bedre 

til at justere deres 

aktiviteter efter børnenes 

signaler, interesser og 

feedback. 

 

 

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

 

Indsatsområde 1 

 

Samspillet mellem de voksne og børnene 

- fælles børnesyn som fælles pædagogisk afsæt 

- inddragelse af børneperspektivet over hele dagen 

- de fysiske læringsmiljøer særligt indenfor  



 

 

 

 

 

 

 

 

Side6/7 - struktur og organisering over hele dagen 

 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 

 

De fysiske omgivelser:  

Det anbefales at der arbejdes med at skabe flere tydelige og tematiserede 

læringsmiljøer indenfor. Her med fokus på at skabe rum i rummet, skabe balance 

mellem aktiviteter i høj og lav aktivitet, og at placere legetøj og materialer i børnehøjde 

således at børnene selv kan tage det i anvendelse. Dette gælder begge afdelinger og 

for både børnehave- og vuggestuebørn. Da børnene begynder at være mere inde 

grundet årstiden, skal der hurtigst muligt sættes fokus på de fysiske omgivelser 

indenfor, således at børnene tilbydes et inspirerende læringsmiljø når de tilbringer tid 

inde – naturligvis med afsæt i de anbefalinger som Covid-19 foreskriver. 

 

De voksnes samspil med børnene:  

Der observeres store og markante forskelle i kvaliteten af samspillet mellem de 

voksne og børnene – dette gælder både mellem stuerne og mellem personalet. Det 

anbefales derfor at Gundsømagle Børnehus genbesøger husets styrkede 

pædagogiske læreplan og særligt sætter fokus på det pædagogiske grundlag, således 

at alle medarbejdere tager afsæt i det samme børnesyn og ved hvordan indholdet i 

det pædagogiske grundlag konkret skal føres ud i børnehusets praksis. Der skal især 

være fokus på at alle børn bliver mødt og set af de voksne over hele dagen og at de 

voksne hjælper børnene med at blive involveret i leg eller konstruktiv aktivitet. Dette 

forudsætter bl.a. at de voksne tilbyder børnene engagerede og længerevarende 

samspil om det fælles tredje og at de sætter lege i gang i de forskellige legeområder.  

 

På baggrund af observationerne ses at kvaliteten af samspillet mellem den voksne og 

det enkelte barn er meget stue- og personafhængigt og med markante udsving og 

forskelle. Ud fra et børneperspektiv skal dette tages alvorligt og der skal hurtigst muligt 

sættes konkrete handlinger i gang som løbende evalueres og justeres efter behov.  

 

 

Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 

 

Ingen påbud 
 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side7/7  

Marlene Vorborg Jensen 

Udviklingskonsulent

 


