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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 
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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 
Udvikling af de fysiske 

læringsmiljøer 

Vi drøfter, at der ses en variation fra stue til stue i børnehaven i 
forhold til hvor tydelige læringsmiljøerne er. Der ses dog mange 
tydelige afgrænsede og tematiserede læringsmiljøer, og det er 
tydeligt at de giver mening for børnene. Vi taler om, at der fortsat 
kan udvikles.  
 
Personalet er blevet gode til at videns dele, og der er meget fokus på 
at se på den enkelte børnegruppe, og hvilke behov de har, når der 
udvikles læringsmiljøer. 
 
I vuggestuen er der også gode eksempler på tematiserede 
læringsmiljøer. 
Flere steder er der lidt tomt på væggene, da der lige er blevet malet. 
Vi taler om, at der i den kommende tid vil være fokus på at optimere 
væggene, så de understøtter læringsmiljøerne  
 
Alrummet er under udvikling. Der er udarbejdet en plan og alrummet 
”etableres” i nærmeste fremtid.  

Indsatsområde 2 
Børnes indflydelse og 
børneperspektivet i leg og 
aktivitet. 

Ved formiddagssamlingen i børnehaven ses det, at børnene er meget 
involverede i samlingen. Vi taler om, hvor optagede børnene er af 
hvad der sker i samlingen.  
 
Det er generelt meget tydeligt i vuggestuen såvel som i børnehave, 
at der er meget fokus på nærvende dialog og samspil med børnene. 
Børnenes perspektiver inddrages, og det ses tydeligt at aktiviteter 
justeres på baggrund af børnenes input.   

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

I vuggestuen ses generelt tydelige tematiserede læringsmiljøer. Det bemærkes, at der fortsat kan udvikles 

så væggene i højere grad understøtter læringsmiljøet, men også, at der er relativt nymalet.  

 

I børnehaven observeres en variation fra stue til stue ifht. læringsmiljøerne. Der er dog en overvægt at 

tydelige tematiserede læringsmiljøer. Det ses at børnene leger i de forskellige områder. Det observeres, at 
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der er sket en positiv udvikling i alrummet, der mangler dog fortsat at blive etableret butik/bager/café osv. 

Dette er undervejs. Det observeres at stuerne generelt er små og der kan nemt komme ”pres” på med 

mange børn.  

Umiddelbart løses det, og børnene ser ud til at navigere fint i det. Der er mange gode lege og aktiviteter i 

gang. Men det er oplagt at tænke i, at udnytte de rum, der er i andre dele af huset end udelukkende på egen 

stue. På dagen for observation er der f.eks. en ”stue” på tur, hvilket frigiver plads til, at andre børn kan 

lege på stuen (under hensyn til eventuelle corona hensyn).  Alrummet kan ligeledes anvendes. 

 

Der observeres samling i børnehaven. Det er tydeligt, at der er en klar struktur for samlingen, og at denne 

struktur er kendt for børnene. Det er tydeligt, at børnenes perspektiver inddrages, og at børnene er vant til 

at blive inddraget. Der er meget fokus på dialogen voksen-barn og barn-barn. Da samlingen er slut er der 

fokus på, at børnene kan fortsætte den leg de var i gang med før samlingen. 

 

I vuggestuen observeres en god fordeling af børn og voksne i mindre grupper ude og inde. Der igangsættes 

aktivtier og lege. De voksne er i samspil med børnene. De største vuggebørn er på legepladsen med en 

voksne. Den voksne tager børnene med på “eventyr” børnene byder ind og legen forandres i takt med 

børnenes forslag. Der observeres i vuggestuen et særligt fokus på børnenes selvhjulpenhed.  

 

Generelt er det tydeligt, at der er sket en udvikling af læringsmiljøerne siden tilsynet i 2020. Der kan dog 

fortsat udvikles.  Der observeres en god tone og opmærksomme og imødekommende voksne i samspil 

med børnene. Børnene opsøger trygt de voksne. Generelt er der opmærksomhed på at dele børnene op i 

mindre grupper. I vuggestuen er der god fordeling af børn ude og inde. I børnehaven er en stue på tur. De 

to øvrige stuer kan med fordel have fokus på i højere grad at fordele sig i de øvrige rum.  

 

 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1 
 

Ingen justeringer 

Justeringer indsatsområde 2 
 

Ingen justeringer 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

I Skovmosen er I nået meget langt med de to indsatsområder. Der er gode eksempler på afgrænsede 
tematiserede læringsmiljøer i vuggestue og børnehave. Jeg vil anbefale, at I fortsat har fokus på at 
videreudvikle alrummet. Der forligger allerede en plan, der nu skal realiseres. I kan også med fordel 
tænke muligheder i at anvende læringsmiljøerne i hele institutionen som f.eks. at når en gruppe er på 
tur, skaber det rum for at andre børnegrupper kan anvende rummene. 
 
I forhold til at inddrage børnenes perspektiver, ses det tydligt i praksis, at der er stort fokus på det, både i 
børnehave og vuggestue. Der er mange gode eksempler på, at børnenes perspektiver inddrages og 
følges. Der er stort fokus på dialogen og nærværet med børnene.  
Der er i Skovmosen en tryg atmosfære, hvor der er ro til at lege og ro til at fordybe sig. 
Min anbefalingen er derfor, at I fortsætter i samme spor og fortsat videreudvikler på og forfiner de to 
indsatsområder. 
 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
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Ingen påbud 

 

  

 

 


