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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Solsikken og Kastanjen 

Dato/årstal 
Tilsyn 2. september 2020 
Tilsynsdialog den 4. september 
2020 

Pædagogisk konsulent 
Anette Nygaard Bang 
 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
 

Referent (pæd. konsulent) 
Anette Nygaard Bang 

Deltagere 
Reno Petersen 
Nadja Mortensen 
Christina Søby 
Anette Nygaard Bang 

 
Drøftelse af arbejdet med indsatsområder og anbefalinger i afdelingens handleplan, samt eventuelle 
opmærksomheder fra spørgeskema 
 

Indsatsområde 1 
 

Implementering af pædagogisk læreplan 

Indsatsområde 2 
 

Struktur og organisering 
 

Anbefalinger:  
 

 

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

Tilsynet har fokus på anbefalingerne fra oktober 2019 jf. indsatsområder. Tilsynet er tilstede i afdeling 
Kastanjen i tidsrummet fra kl. 8.30 til ved 10 tiden og i Solsikken fra kl. 10 til kl. 12.  
 
Kastanjen kl 8.30 
Alle er på legepladsen og børnene er fordelt i mindre grupper. En gruppe børn gynger i en redegynge og 
et par børn står og venter på, at det bliver deres tur. Den voksne afstemmer med børnene, at det kan 
være svært at vente på tur og inddrager børnene ved at lade dem være med til at gynge de andre børn. 
En anden gruppe børn er ved, at grave et hul i sandkassen og den voksne sætter ord på børnenes 
handlinger, og der er skabt et fælles tredje. 
Der en rar stemning børn og voksne imellem og de voksne er nærværende og engagerede.  
 
Ved 9 tiden går børnene ind og tager overtøj og sko af og får vasket hænder, og der er ro og nærvær 
samt fokus på selvhjulpenhed. 
Børnene får delt melon og brød ud og hvert barn bliver set i øjnene og ordene melon og brød bliver 
gentaget for hvert barn. Det samme gør sig gældende, når hvert barn får mælk eller vand. Efter 
morgenmaden tager børnene deres kop hen på rullebordet. Nuværende anbefalinger giver ikke 
mulighed for, at børnene selv kan tage maden.  
Efter morgenmaden er der rytmik (ugens tema er musik for alle tre stuer) og børnene sidder på hver 
deres pude, og der synges velkendte sange med fagter. De børn der rejser sig undervejs bliver mødt med 
”har du lige brug for at strække benene”.  Herefter skal børnene ud og tage tøj på. For at skabe ro i 
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garderoben er det ikke alle børn der kommer ud på en gang. De børn som er tilbage på stuen går lidt 
rundt og har ikke noget at give sig til, da der ikke er legetøj på stuen. 
 
Implementering af den pædagogiske læreplan: 
I afdeling Kastanjen arbejdes der systematisk med implementering af den pædagogiske læreplan, og det 
er synligt for personalet, hvordan evalueringskulturen er organiseret. Der arbejdes med afsæt i SMTTE 
modellen og der er planlagt tid til at evaluere hver 14 dag. Materialet er hænger ligeledes synligt i 
personalestuen.  
 
Solsikken kl. 10: 
Alle er på legepladsen og der er forskellige selvvalgte aktiviteter. Der er et bord, hvor børnene kan tegne, 
lege med plus/plus klodser, modellér voks og der spilles fodbold. De voksne fordeler sig på legepladsen 
og er nærværende over for børnene. 
 
Ved 11 tiden er der frokost og børnene får vasket hænder og går ind på stuen. Der er engangsservice, da 
køkkendamen ikke er tilstede.  
Grundet nuværende anbefalinger er det vanskeligt, at skabe optimale rammer for selvhjulpenhed ved 
frokosten og det betyder, at de voksne skal gå mere frem og tilbage. Der er en god stemning på stuen 
blandt børn og voksne. 
 
Organisering: 
På stuen er der et opslag til personalet omkring, hvem der har hvilke ansvarsområder i løbet af dagen. 
 
Implementering af den pædagogiske læreplan: 
Der er ingen synlig tegn på, at der arbejdes systematik med evalueringskulturen og ifølge personalet er 
der behov for at igangsætte dette. 
 
Det fremgår af den skriftlige læreplan, at børnehaven har et særligt fokus på natur, udeliv og science og 
at børnehaven har det Grønne flag. Det afspejles ikke i indretningen af det fysiske læringsrum ude som 
inde, at der er et særligt fokus på dette læreplanstema. Der er ikke legetøj alle andre artefakter der 
understøtter nysgerrigheden for natur og udeliv med fx forstørrrelsesglas, fagbøger, plakater med dyr og 
planter, udstilling af ting der er fundet i natur, børnenes produkter mv. 
 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1 
 

Udvikling af det pædagogiske læringsmiljø indendørs med fokus på 
æstetik og pædagogik. 

Justeringer indsatsområde 2 
 

Styrkelse af evalueringskulturen (Solsikken). 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

 
Fælles for Kastanjen og Solsikken: 
Det anbefales, at der arbejdes videre med sprog og literacy. Eksempelvis at børnene skriver deres eget 
navn, når de har lavet en tegning, at der er synlige tegn og bogstaver i børnehøjde også i vuggestuen. 
Æblestuen har nogle gode literacy takter. 
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At der arbejdes med at gøre stuerene mere indbydende med samtale billeder i børnehøjde, billeder på 
væggene, børnenes produkter, planter osv.  
 
Kastanjen: 
Det anbefales, at der er legetøj eller anden form for aktivitet i vuggestuen i ventetiden, når børnene skal 
fra en aktivitet til en anden, eksempelvis når de skal vente på at komme ud i garderoben – pædagogiske 
mellemrum. 
 
Solsikken: 
Det anbefales at der inden for retningslinjerne jf. Covid- 19 findes løsninger, der i større grad inddrager 
børnenes selvbestemmelse og selvhjulpenhed ved frokosten. 
 
Det anbefales at Solsikken har fokus på implementering af evalueringskultur. 
 
Det anbefales at arbejdet med natur, udeliv og science er en del af læringsmiljøet inde som ude. 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

Ingen. 
 

 

  

 

 


