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Observationer ved uanmeldt opfølgende tilsyn d. 14. marts 2022 i 

vuggestuen i Hyldekær. 

 

Ved tilsynet træder den pædagogiske konsulent ind i vuggestuen ca. kl. 8.30. Børn 

og personaler er fordelt på to af stuerne og der observeres faste personaler på alle 

stuer. Generelt er der en omsorgsfuld og rar stemning i vuggestuen. 

 

Der bliver fortsat arbejdet med en tydelig organisering fra morgenstunden med 

opdeling af børn og personale på stuerne og afholdelse af samling på gulvet med 

velkendte sange. Siden sidste tilsyn er der endvidere blevet arbejdet på at skabe 

en tydelig organisering efter formiddagsmaden, hvor børnene nu tilbydes 

forskellige pædagogiske aktiviteter. 

 

Ved tilsynet bliver børnene efter samling og formiddagsmad opdelt i mindre 

grupper hvor de tilbydes forskellige aktiviteter. En stue vælger at alle børn skal på 

legepladsen – under observationen er der 7 børn. Overgange fra leg/aktivitet til 

samling og fra formiddagsmad til leg/aktivitet foregår på en rolig måde, og 

personalet er gode til at fordele sig og fortælle hinanden hvad de gør.  

 

På legepladsen er det mindre tydeligt hvilke pædagogiske overvejelser der ligger 
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Side2/2 bag det at gå på legepladsen. Nogle børn udforsker af sig selv legepladsen, mens 

andre trisser lidt rundt og er i få interaktioner og dialoger med andre børn og 

voksne. De voksne er godt fordelt på hele udearealet, de er tilgængelige og indgår 

sporadisk i børnenes leg.  

 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af uanmeldt 

opfølgende tilsyn d. 14. marts 2022 

 

Det anbefales at vuggestuen fortsætter den gode udvikling med en tydelig 

organisering fra morgenstunden, afholdelse af samling i børnehøjde og opdeling af 

børnene i mindre grupper med aktiviteter om formiddagen.  

 

Der skal fortsat være en stor opmærksomhed på at fastholde og forbedre 

kvaliteten af den voksnes rolle i børnenes leg og aktivitet - herunder forståelsen af 

at gå foran, ved siden af og bag ved legen. På legepladsen er personalet 

tilgængelige for børnene, men de kan i højere grad tilbyde børnene engagerede 

og længerevarende samspil om det fælles tredje. 

 

Der skal fortsat arbejdes med sprog i samspil. Personalet kan i højere grad 

opfordre børnene til dialog og der skal skues op for antallet af dialoger og samtaler 

mellem børn og personale, hvor samtalen ”har flere led”. 

 

Overordnet set er der fortsat en positiv udvikling i vuggestuen i Hyldekær. For at 

følge op på den gode udvikling vil den pædagogiske konsulent komme på endnu 

et uanmeldt tilsyn inden uge 26. 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Marlene Vorborg Jensen 

Udviklingskonsulent

 


