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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Fuglebakken 

Dato/årstal 
20. april 2021 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Michael Hoff 

Referent (pæd. konsulent) 
Joan Dybdal 

Deltagere 
Louise Pædagogisk leder, Anette Pædagog, Michael Områdeleder, Joan 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 
 

Der er blevet ryddet op, og indrettet mere tydligt opdelte 
læringsmiljøer. Læringsmiljøerne er indrettet med udgangspunkt i 
hvilken børnegruppe der er pt og de ændres tilsvarene når 
børnegruppen ændrer sig.  
 
Der er udviklet på forskellige legetyper, regellege, rollelege osv. 
Der er fokus på at ”gemme” legene, herunder bl.a. huler, lego som 
gemmes i vindueskarmen, PlusPlusser som gemmes på bakker. Det 
giver ro og genkendelighed, at børnene har gemt lege. Børnene ved 
hvad de skal lave når de kommer, og de glæder sig til det. Som et 
resultat af det, oplever personalet at børnenes lege er af længere 
varighed end tidligere. 
 
Der kan arbejdes videre med, i højere grad, at lade væggene 
understøtte læringsmiljøerne, bl.a. i køkken og læsekrog. 
 
Der er arbejdet aktivt med indsatsområdet både i den daglige praksis 
og som fast punkt på p-møde. Handleplanen er senest justeret i 
marts 2021. 
 
 

Indsatsområde 2 
 

 
Der er ”indendørs legetøj” på legepladsen. Lego m.m. Børnene 
henter ting indenfor og tager med på legepladsen. Der laves zoner 
med tæpper på legepladsen med forskelligt legetøj og tema. Der er 
bygget køkken på legepladsen. Man er i gang med at lave 
pileflethegn, for at skabe afgrænsning af legezoner.  
 

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

Der er tydeligt arbejdet med punkterne i handleplanen. Der ses mere tydeligt opdelte legezoner samt flere 

muligheder for forskelligartet leg. 
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Der er udviklet på, at væggene understøtter rummet, der kan dog med fordel videreudvikles her, særligt i 

læsekrogen og hemsen.  

 

Tydelige legezoner på legepladsen - gode muligheder for at børnene kan fordele sig. Der er forskelligartet 

legetøj, også legetøj som lego og dukker er på legepladsen. Der er udviklet på køkkenmiljøet. 

 

Børnene er opdelt i mindre grupper ude og inde, der er roligt og børnene er enten i aktivitet eller leg der 

understøttes af voksendeltagelse.  

Der observeres som ved tilsynet i 2020, meget nærværende og imødekommende voksne, der er i konstant 

dialog og samspil med børnene. Det er tydeligt at børnene er vant til at blive mødt, de er tydeligt trygge i 

relationen til de voksne, og går tillidsfuld til dem. Fortsat høj kvalitet i relations arbejdet. 

 

Der opstår lidt uro ved overgang til frokost, der er mange børn på toilettet og i den lille gang ved toilettet 

på samme tid. Der opstår både uro i forbindelse med at børnene skal vaske hænder, men også uro på stuen 

hvor der ryddes op. Her kan der med fordel arbejdes med en organisering, hvor børnene går ind i mindre 

grupper, og vasker hænder i mindre grupper. 

 

God organisering omkring måltidet, hvor der samtales i små grupper ved bordene. Tydeligt fokus på 

børnenes input og fokus på, at alle ved bordet er en del af samtalen, her er fællesskabet i højsædet. 

 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1 
 

Fortsat udvikling af læringsmiljøer ude og inde.  

Nyt indsatsområde. 
 

Udvikle fælles faglighed i forhold til visionen for det gode børneliv 
tæt kobling til evaluering af læreplan. 
  

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

 
Jeg vil anbefale, at I fortsat sikrer den høje kvalitet i relations arbejdet, som er kendetegnende for 
Fuglebakken. Derudover, at der videreudvikles på læringsmiljøerne som drøftet i dette tilsyn.  

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

 
Ingen påbud 

 

  

 

 


