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Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

Afdeling 
Bella Luna 

Dato 
25. november 2020 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 

Mødets varighed 
2 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Anni Glindorf 

Referent (pæd. konsulent) 
Joan Dybdal 

Deltagere 
Områdeleder Anni, Pædagogisk leder, Helle, Lederkollega Lone, 
Pædagog Christina, konsulent Joan  

Ekstern observatør 
Lederkollega Lone Ørnø 

 
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 Ro og god stemning, 
imødekommende voksne, mange 
unge kompetente medarbejdere, 
det skaber en let stemning. God 
modtagelse. Børn der er gode til 
at lege 

God stemning, gode til at fordele 
sig i rummene. Gode til at møde 
børnene, børn der er gode til at 
lege. De voksne understøtter 
børnenes leg.  

Særlige opmærksomhedspunkter Mange hvide vægge, der kan 
udvikles på at væggene 
understøtter læringsmiljøer, og 
børnenes produktioner  

Udvikle æstetikken og flere 
billeder på væggene.  

Tema   
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Fysiske omgivelser Der er bobles osv der hjælper til 
at opdele rummene.  
Der er opmærksomhed på hvilken 
børnegruppe der er i øjeblikket, 
og hvad de har behov for i de 
fysiske omgivelser, herunder 
hvilket legetøj der skal være til 
rådighed. 

 
Rummene er generelt 
indbydende og velholdte. Der kan 
skrues op for udbuddet af 
materialer, og at væggene 
understøtter læringsmiljøerne. 

 
Der er en god stor legeplads, der 
er muligheder for at have 
aktiviteter uden at blive 
forstyrret. Der kan være flere 
legesager til rådighed.  

 

Der er et enkelt rum, hvor der 
ikke er opdelte tematiserede 
legeområder. Der er 
opmærksomhed på at der skal 
udvikles på rum i rummet her.  
 
Opdelingerne er ok, men der er 
ikke stillet frem og der mangler 
legetøj(grundet corona) 

 
Der er gode muligheder for at 
optimere på det æstetiske, og på 
at stille legetøjet indbydende 
frem. 

 
Generelt er institutionen 
indbydende, der er variation i 
rummene. Der kan skrues på for 
udbuddet af materialer og at 
væggene understøtter 
læringsmiljøerne. 

 
Der er en god stor legeplads med 
mange muligheder. Der er 
mulighed for at have aktiviteter 
uden at blive forstyrret. Der kan 
være flere legesager til rådighed 

 

Relationer Der er nærværende, 
imødekommende og lydhøre 
voksne, der er en god modtagelse 
og børnene støttes i en god 
overgang fra hjem til dagtilbud. 
Der er ligeledes en god afsked 
med børnene. Stort fokus på de 
relationelle. 

 
Der kan arbejdes med endnu 
mere fokus på at give positive 
handleanvisninger, særligt i 
forhold til de største 
vuggestuebørn.  

 
Børnene virker trygge og der 
observeres ganske få konflikter 

Der er nærværende, 
imødekommende og lydhøre 
voksne, der er en god modtagelse 
og børnene støtte i en god 
overgang fra hjem til dagtilbud. 
Der er ligeledes god afsked med 
børnene. Stort fokus på det 
relationelle  

 
Der kan skrues endnu mere op for 
det nærværende samspil på 
legepladsen.  

 
Børnene virker trygge og der 
observeres ganske få konflikter. 
Alle børn er deltagende i 
fællesskaber. 
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Leg og aktiviteter Der kan udvikles på hvilke 
aktiviteter der er relevante for 
hvilke børn. 
 
Der er stort fokus på at inddrage 
børnenes perspektiver i 
aktiviteterne.  
 
Der kan udvikles på strukturen, så 
der bliver mere tydelighed i 
forhold til hvordan der leges med 
de helt små børn. Hvad skal man 
have fokus på i forhold til 
forskellige aldersgrupper? 
 
Hvordan understøtter man bedst 
legen, og hvad skal en aktivitet 
skulle kunne i forhold til hvilke 
børn? 

Børnene er i fordybet leg i 
længere perioder. Der tilbydes 
forskellige aktiviteter.  
 
Børnegruppen fordeles i mindre 
grupper, herunder en gruppe på 
tur.  
 
Der kan være endnu mere fokus 
på en større bredde i de 
aktiviteter der tilbydes, så alle 
børn kan finde aktiviteter der 
motiverer dem.  
 
Der er stort fokus på at inddrage 
børnenes perspektiver i 
aktiviteterne.  

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

Indsatsområde 1 Udvikling af de fysiske læringsmiljøer  

Indsatsområde 2 Udvikling af aktiviteter og hvordan legen understøttes. 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 

Bella Luna er et velfungerende børnehus, hvor der er en god kvalitet, og der er rolige og trygge 
rammer til, at alle børn kan trives, lære, udvikle sig og dannes. 
 
Her er engagerede voksne der er optagede af børnenes perspektiv, og af at udvikle endnu bedre 
læringsmiljøer end der allerede er.  
 
Min anbefaling er, at I opretholder denne gode kvalitet, og bruger den som afsæt for at arbejde 
med de to indsatsområder. 
 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 

Ingen påbud 
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