
1 

 

 

Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Hørgården  

Dato/årstal 
7. Oktober 2021 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Anni Glindorf 

Referent (pæd. konsulent) 
Joan Dybdal 

Deltagere 
Ingelise, leder, Anni områdeleder, Helle pædagog, 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 
Sprog tæt koblet til den 
pædagogiske læreplan og 
sprogtrappen 

Der er arbejdet med måltidet, hvilket ses tydeligt i praksis, fokus på 
sprog skinner ligeledes igennem i praksis. Der er fokus på dialog, 
turtagninger, relevante gentagelser. 
Børnene har møde med køkkenchefen, og har dermed indflydelse på 
bålmad. Børnene er involverede i at tilberede maden. Børnene har 
opgaver med at servere og præsentere maden. Der arbejdes på 
tværs af grupperne.  
Det er tydeligt i praksis, at børnene er vant til at blive talt med og 
involveret i rutiner og aktiviteter, sproget har en aktiv rolle i 
vuggestue såvel som i børnehave. 
 

Indsatsområde 2 
Planlægning og strukturering af 
ugedagene 

Der arbejdes med struktur for indhold af de forskellige ugedage, så 
der er lege og aktiviteter der tilgodeser alle børn. Vi drøfter, at der 
bør arbejdes med et styrket fokus på mere struktur hos 
sommerfuglene. Fysiske læringsmiljøer skal ligeledes optimeres hos 
sommerfuglene. I de nuværende rammer er det er svært for børnene 
at se, hvad de kan hvor. Vi drøfter, at der kan søges inspiration fra 
andre afdelinger i området eller i andre områder. 

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

Indsatsområde 2 

Da jeg kommer kl. 8:50 møder jeg vuggestuebørn på legepladsen. De fortæller mig, at de skal ind 

og have mad. Børnene går ind sammen med de voksne. De voksne taler med børnene om, hvad 

der skal ske. Børnene samles ved bordet på stuen, og synger goddag sang. En anden gruppe børn 

samles på legepladsen og spiser. 

  

Hvad skal vi spise- hvad er det her? spørger den voksne og holder rugbrød frem. Rugbrød svarer 

børnene. De andre ting på bordet vises frem, og der tales om hvad det er. Børnene byder ind. 

Mange gode relevante gentagelser. Stort fokus på gentagelser og turtagninger. 
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De mindre børn skal på legepladsen. Der er fint med ord og guidning. Nærværende og 

imødekommende voksne. God garderobe situation. Børnene hjælpes og guides stille og roligt af 

de voksne, fint med sprog. Der er fin opmærksomhed på alle børn.  

 

Frokost: De mindste vuggebørn - fin dialog og nærvær. Der tales om maden, der mærkes om 

maden er varm og der smages. Næste gruppe små kommer ind i mindre hold. Der skiftes og 

børnene sætter sig løbende ved bordet. En voksen sidder ved bordet med børnene. Børnene har 

efterspurgt at der synges “jens Petersens ko” den voksne synger med børnene.  

Otte børn ved to sammensatte borde, en voksen ved hver bordende. Sid gerne i grupper af to med 

fire børn og en voksen ved hvert bord, for på den måde at understøtte den nære relation mellem 

voksen og barn. Der er fin dialog, mens der gøres klar til frokosten. Der tales om hvad maden 

består af, og at den er varm. 

 

De store børnehave børn spiser på legepladsen. De fortæller mig om rutinen, alle skal have mad 

på tallerken, og så må man spise. De fortæller, hvad de skal spise, der er lidt tvivl om hvilken 

slags suppe det er, det ved den voksne heldigvis.  

 

Sommerfuglene fortæller også, hvad de har spist. En af grupperne hjælper med at rydde af. Jeg 

bliver nysgerrig på strukturen hos sommerfuglene, ligesom jeg oplever at den pædagogiske 

kvalitet er en anden her, end i resten af huset.  
 
Indsatsområde 2  

En gruppe af de store vuggebørn har været ude at samle kastanjer. De kommer glade tilbage. Nu 

skal kastanjerne pynte i vindfanget. Ni børn og to voksne går ind i vindfanget. En voksen henter 

en stol så børnene kan nå op. Stolen er desværre for lav, så børnene kan ikke nå.  

Den samme voksne løfter derefter de resterede børn op til hylden, så de kan tømmes deres spande 

 

Der tales om græshopper, mariehøne, flue (store plasticdyr i udstillingen) og der kigges på den 

udstoppede fugl, som børnene får lov at røre ved. Obs på antal af børn på lidt plads. Obs på 

arbejdsstilling. 

Vi taler på tilsynsmødet om, at man med fordel kunne dele gruppen op i to, ligesom der kunne 

være forberedt så børnene kunne nå hylden. 

 

Børnehaven har samling på legepladsen. Efter samling går nogle børn til de i voksen initierede 

aktiviteter, der spilles ludo og tegnes. Andre børn leger i de forskellige zoner. Der males mel. 

Børnene finder tilsyneladende ind i lege, og nogle kigger forbi de aktiviteter der er i gang. Der er 

kasser med forskellige dyr, duplo, Lego osv tilgængeligt på legepladsen. De voksne er 

nærværende i aktiviteterne og har samtidig et øje på, hvad der ellers foregår på legepladsen.  

 

Sommerfugle- børnene kommer hjem fra tur. Børnene tager sko og overtøj af, går på toilettet og 

vasker hænder. Derefter står en gruppe i køkkenområdet og tripper lidt. En voksen kommer forbi. 

I kan også lege derinde siger den voksne. Den samme voksne lægger de ting børnene har samlet 

ind i tørreskabet Vi taler på tilsynsmødet om, at børnene i højere grad kan inddrages og 

forberedes. 

Jeg oplever generelt imødekommende og nærvende voksne, der er i dialog og samspil med 

børnene. Jeg oplever, at børnene trygt og tillidsfuldt går til de voksne, og at de voksne møder 

børnene i øjenhøjde.  
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Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1 
Sprog tæt koblet til den 
pædagogiske læreplan og 
sprogtrappen 
 
 

Ingen justeringer 

Justeringer indsatsområde 2 
Planlægning og strukturering af 
ugedagene 
 

Der justeres så der udvikles en højere grad af struktur hos 
Sommerfuglene. Der udvikles desuden på de fysiske læringsmiljøer 
hos Sommerfuglene. 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

 
Der er i Hørgården generelt et højt pædagogisk niveau. Det ses tydeligt i praksis, at der er arbejdet med 
de to indsatsområder. Jeg vil anbefale, at I med afsæt i det solide pædagogiske fundament der er 
tilstede, arbejder videre med indsatsområderne og retter særligt fokus på udviklingen hos 
Sommerfuglegruppen. 
 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

Ingen påbud 
 

 

  

 

 


