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Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

Afdeling 
Ros børnehave 

Dato 
15/4 2021 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal  

Mødets varighed 
2 ½ time 

Mødeleder  
Joan  

Referent (pæd. konsulent) 
Joan Dybdal  

Deltagere 
Leder Gülüzar, skoleleder Zeynep, konsulent Joan  

Ekstern observatør 
Joan Dybdal 

 
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   
God tone og meget nærværende voksne i fordybet 
samspil og dialog med børnene. Høj kvalitet i 
relations arbejdet.  
 

Særlige opmærksomhedspunkter 
 

 De fysiske læringsrum kan optimeres herunder 
særligt fokus på legepladsen, både indretning og 
hvordan den anvendes. 
 

Tema   

Fysiske omgivelser  Der er tænkt på at dele rummet op, der er flere 
opdelte læringsmiljøer. Velholdte og indbydende 
rum med gode materialer der er tilgængelige for 
børnene.  
Der kan optimeres i forhold til at væggene i højere 
grad understøtter læringsmiljøet f.eks. med 
billeder og illustrationer der relaterer til 
madlavning i køkkenet, billeder af byggeklodser i 
konstruktionsområdet osv. Der kan ligeledes med 
fordel etableres et ”sanse” rum, der inviterer til ro 
og hygge.  
 
Der er almindeligvis udklædningstøj og rekvisitter 
til rolleleg. Det er pt gemt væk pga corona. Der er i 
institutionen opmærksomhed på, at tilpasse 
legetøj og aktiviteter til den aktuelle børnegruppe. 
 
Der bør udvikles på legepladsen både det fysiske 
og organiseringen på legepladsen (opdeling af Børn 
i mindre grupper). Der kan med fordel etableres en 
”hule” på legepladsen, samt flere afskærmede 
læringsmiljøer der inviterer til rollelege, så 
indretningen på legepladsen i højere grad hjælper 
til at børnene kan lege uforstyrret.  
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Relationer  Der er høj kvalitet i relations arbejdet. De voksne 
er hele tiden i samspil med børnene. Der er meget 
nærvær, og det er tydeligt, at børnene er vandt til 
at blive mødt af nærværende og lydhøre voksne. 
Der er mange gode samtaler, hvor der tages 
udgangspunkt i børnenes udspil og den voksne 
kobler sig på og engagerer sig i samtalen med 
barnet/børnene. De voksne er i høj grad til 
rådighed. 
 
Der bliver lagt vægt på, at inddrage børnene og 
deres perspektiver. Der afholdes børnemøder hvor 
børnene bl.a. kan komme med ønsker og forslag. 
Børnene inddrages i beslutninger om hvad der 
f.eks. skal indkøbes, eller hvilke temaer og 
aktiviteter, der kunne være interessante for dem.  
 

Leg og aktiviteter  Der er tydelig struktur, og aktiviteterne er 
planlagte. Den tydlige organisering skaber ro i 
børnegruppen, det er tydeligt for børn og voksne 
hvad der skal ske hvor og hvornår.  
 
Den tydelige struktur der er indenfor, er ikke så 
tydligt udenfor på legepladsen. Der kan med fordel 
kigges på hvordan strukturen og organiseringen 
indenfor kan ”overføres” til legepladsen.  
 
Der er læringsgrupper to gange om ugen, en 
gruppe er ude af huset. Den gruppe der er tilbage 
har mulighed for at fordele sig i institutionen. Der 
arbejdes med forskellige temaer, bevægelse, 
venskabsgruppe, legetøjsdag.  
 

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

Indsatsområde 1 
 

Udvikling af læringsmiljøer på legepladsen og organisering af den 
pædagogiske praksis på legepladsen 
 

Indsatsområde 2 
 

 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

 
Der er generelt en høj kvalitet i børnehaven. Særligt relations arbejdet er af høj kvalitet. Det er tydligt at 
der her er nogle børn, der er vandt til at blive mødt af nærværende, omsorgsfulde engagerede voksne i 
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et trygt og udviklende miljø. Jeg vil anbefale, at I anvender dette solide fundament som afsæt for, at 
udvikle de udendørs læringsmiljøer samt at I, i det omfang det giver mening, overfører organiseringen 
indendørs til legepladsen. 
 
 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

 
Ingen påbud 
 

 

 


