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Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

Afdeling 
Børnehuset Tusindfryd 
 

Dato 
17.november 2020 
 

Pædagogisk konsulent 
Helle Mitzi Christiansen 

Mødets varighed 
2 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Anders Højmose Harlfeldt 

Referent (pæd. konsulent) 
Helle Mitzi Christiansen 

Deltagere  
Pædagog Birgitte Ringgaard 
Pædagogisk leder Anne-Marie Krab Larsen 
Områdeleder Anders Højmose Harlfeldt 
Pædagogisk konsulent Helle Mitzi Christiansen 

Ekstern observatør 
Anders Højmose Harlfeldt 

 
Drøftelse og opsummering på baggrund af KIDS-rapportens resultater, samt opmærksomheder fra 
foranalysen og spørgeskema vedr. opfyldelse af lovgivning, retningslinjer for sikkerhed mv. 
 

Generelt Vuggestue Børnehave 

Særligt positive 
observationer fra ekstern 
observatør 

Roligt hus med god atmosfære. 
 
Gode nærværende samspil mellem 
voksne og børn- særlig i 
rutinesituationer. 

Gode aktiviteter med engagerede 
voksne og børn. 
 
Fordybelse og nærvær sammen med 
voksne. 

Sagsnr. 329066 

Brevid. 3690412 

 

Ref. HEMC 

 

Dir. tlf. 46 31 40 68 

hellemc@roskilde.dk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side2/4  
Få konflikter mellem børnene. 
 
Mulighed for forskellige 
legeaktiviteter på legepladsen. 

 
Voksne var i øjenhøjde og tilstede i 
nuet sammen med børnene. 
 
Godt legemiljø ude med mange 
aktivitetsmuligheder. 
 

Særlige 
opmærksomhedspunkter 
Fra ekstern observatør 
 

Der blev observeret forskelle på 
stuerne fx i forhold hvordan de er 
indrettet, ro og nærvær på stuerne, 
hvordan aktiviteter var organiseret 
og hvordan den voksnes rolle 
forvaltes. 
 
Børnene kan øve sig i at gå tur 
sammen.  
 
Opmærksomhed på vikarens rolle – 
hvordan introduceres hun sine 
opgaver? 
 

Behov for at få et fokus på de mere 
stille børn også får opmærksomhed og 
inddrages i fællesskabet.  
 
Opmærksomhed på vikarens rolle – 
hvordan introduceres hun sine 
opgaver? 
 
 
 

Tema   

Fysiske omgivelser Udbuddet af legetøj er i tiden med 
Corona begrænset. Dermed er 
kvaliteten i det fysiske læringsmiljø 
ikke så høj, som den kan være. 
 
De tematiserede legeområder er 
lukket mere ned end sædvanligt 
under Corona.  Der er kasser med 
legetøj til forskellige typer af leg som 
kan tages frem både ude og inde. 
 
Der er brug for at få mere legetøj 
frem, når børn og voksne skal være 
mere inde. 
 
Der plads til både stille og mere vilde 
lege, men aktiviteter til vilde lege 
skal aftales i hverdagen. 
 
God legeplads med mange 
forskellige aktivitetsmuligheder og 
mulighed for at dele den op, så børn 
kan lege uforstyrret. 
God til motorisk udfordrende leg. 

Udbuddet af legetøj er i tiden med 
Corona begrænset. Dermed er 
kvaliteten i det fysiske læringsmiljø 
ikke så høj, som den kan være. 
 
De tematiserede legeområder er 
lukket mere ned end sædvanligt under 
Corona.  Der er kasser med legetøj til 
forskellige typer af leg som kan tages 
frem både ude og inde. 
 
Der er brug for at få mere legetøj 
frem, når børn og voksne skal være 
mere inde. 
 
Der er ikke værksteder, som er 
tilgængelige for børnene. 
 
Der plads til både stille og mere vilde 
lege, men aktiviteter til vilde lege skal 
aftales i hverdagen. 
 
God legeplads med mange forskellige 
aktivitetsmuligheder Der er mulighed 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side3/4  
Vuggestuen fremstår nogenlunde 
vedligeholdt. 

for at dele den op, så børn kan lege 
uforstyrret. 
Den er også god til motorisk 
udfordrende leg. 

Relationer God modtagelse af børn om 
morgenen. Børnene mødet en til en. 
 
Meget aktivitet foregår i øjenhøjde 
på gulvet med børnene. 
 
Der sås god kontakt og nærvær med 
børnene fx i middagsstunden. 
 
Der er særlig brug for at få 
opmærksomhed på at alle børn ses, 
og det sikres at der bliver taget 
kontakt til alle. Herunder også de 
mere stille børn. 
Desuden kan personalet med fordel 
drøfte hvordan børnenes intentioner 
aflæses og forstås.  
 
God koordinering og organisering af 
det pædagogiske arbejde. 
 
Der er forskel på hvordan 
børnesynet praktiseres i den 
pædagogiske praksis på stuerne. 

God modtagelse af børnene om 
morgenen. 
 
Få konflikter børnene imellem. 
 
Personalet var nærværende sammen 
med børnene og så børnene som 
individer. 
 
Samspil mellem voksne og børn bar 
præg af engagement og interesse for 
børnene. 
 
Der er brug for at få fokus på at de 
mere stille børn også får 
opmærksomhed og inddrages i 
fællesskabet.  
 
God koordinering og organisering af 
det pædagogiske arbejde. 
 
 

Leg og aktiviteter Der er mulighed for forskellige 
legeformer. 
 
Børnene har mulighed for fordybet 
leg i løbet af dagen. 
 
Der ryddes op mange gange i løbet 
af dagen, hvilket gør det svært for 
børnene at kunne fortsætte lege 
både inde og ude. Der er dog 
mulighed for at sætte fx lego eller 
anden konstruktion til side til senere 
leg. 
 
Der er opmærksomhed på at 
børnenes leg ikke forstyrres. 
 
Der bliver sat lege i gang af 

Børnene har mulighed for fordybet leg 
i løbet af dagen. 
 
Der er opmærksomhed på at 
børnenes leg ikke forstyrres. 
 
Børn blev tilbudt forskellige aktiviteter 
af de voksne. 
Børn kunne vælge mellem aktiviteter 
og gå til og fra.  
 
Personalet satte aktiviteter i gang på 
legepladsen og inddrog børn, som ikke 
var i gang med at lege. 
 
Der var aktiviteter med fokus på 
brobygning mellem vuggestue og 
børnehave. Der arbejdes med 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side4/4 personalet. 
 
Alderssvarende aktiviteter. 
 
  
 
 

makkerpar, hvor et børnehavebarn 
hjælper det mindre vuggestuebarn. 
Den voksne var aktiv i forhold til at 
understøtte børnenes samspil. 
 
Alderssvarende aktiviteter. 
 
Gode dialoger mellem børn og voksne. 

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

Indsatsområde 1 
 

Forankring af børnesynet. 
Der er brug for det fælles børnesyn i den pædagogiske læreplan forankres i 
vuggestuen. Der er brug for en drøftelse af, hvordan pædagogikken 
praktiseres med udgangspunkt i børnesynet. Herunder også at drøfte hvordan 
man reagerer, når aftaler omkring pædagogikken ikke praktiseres som aftalt. 

Indsatsområde 2 
 

En fælles indsats for at sikre at alle børn ses og får opmærksomhed. Herunder 
også en særlig opmærksomhed på hvordan alle børn har/får mulighed for at 
deltage i aktiviteter, som motiverer dem.  

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

Det anbefales at: 
 

 Vuggestuen drøfter, hvordan de sammen sikrer at give god response på børnenes kropslige og 
sproglige kommunikation, signaler og perspektiver.  

 

 Det drøftes, om det er muligt med færre opbrud og forstyrrelser i leg og aktiviteter fx mange 
gange oprydning i løbet af dagen. 
 

 At det drøftes, hvordan vikarer introduceres til sine opgaver og af hvem i hverdagen. 
 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

Ingen påbud. 

 

 

 

 


