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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Bella Luna 

Dato/årstal 
11. oktober 2021 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Anni Glindorf 

Referent (pæd. konsulent) 
Joan Dybdal 

Deltagere 
Helle leder, Anni områdeleder, Karina 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 
Udvikling af de fysiske 
læringsmiljøer 
 

Vuggestuen: 
Vi taler om, at der er gang i en proces, i forhold til at udvikle de 
fysiske læringsmiljøer. Der arbejdes fortsat med at skabe fleksible 
læringsmiljøer, så de kan forandres i takt med at børnegruppen 
ændrer sig, og nye behov opstår. Der er fortsat fokus på, at væggene 
understøtter læringsmiljøerne. Vuggestuen er med i læseleg forløb, i 
den forbindelse, er der ligeledes fokus på at skabe rum til ro og 
fordybelse.  
 
Der etableres et uderum, der skal øge muligheden for en god 
fordeling af børn ude og inde.  
 
Vi drøfter, at der er mange børn og voksne i gangearealet om 
morgenen og ved måltiderne. Vi drøfter muligheden for, i endnu 
højere grad, at anvende stuerne så børnene fordeles i mindre 
grupper på mere plads.  
 
Børnehaven: 
De store børnehavebørn har base i alrummet. Der skal etableres 
forskellige læringsmiljøer, og børnenes perspektiver skal inddrages. 
Vi drøfter, at der fortsat er fokus på at udvikle læringsmiljøerne i 
børnehaven, herunder, at væggene understøtter læringsmiljøerne.  
 

Indsatsområde 2 
Udvikling af aktiviteter og 
hvordan legen understøttes 
 

Der forgår forskellige aktiviteter og lege, og børn og voksne fordeles 
ude og inde. Vi drøfter, at det har gjort en stor positiv forskel for 
børnene, at de har været i opdelte grupper. Børnene skal ikke 
forholde sig til så mange forskellige voksne.  Det forstætter man med 
frem til 1 maj 2022, hvor der evalueres på, om det skal fortsætte. 
 
Det er tydeligt i praksis, at de vokseninitierede aktiviteter er 
planlagte. De voksne er i fordybet samspil med børnene. Der er plads 
til, at børnene kan finde ind i en aktivitet eller lege på legepladsen. 
Der er en tydelig fordeling af voksne.  
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I børnehaven er der på en af stuerne, om mandagen, legegrupper 
hvor der er særligt fokus på, at de voksne understøtter børnenes 
lege. De andre stuer har faste legegrupper periodevis efter behov. 
Der arbejdes generelt med et særligt fokus på de børn der befinder 
sig på kanten af fællesskabet. 
 

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

Vuggestuen: 
Der kan fortsat optimeres på rummene i vuggestuen. Stuerne er meget “åbne” kan der skabes mere 
“afskærmede” miljøer? 
 
kl. 8:45 er der mange børn på gangen. Der er en del uro. Til samling sidder begge stuer med undtagelse 
af fire børn i gangarealet. Der er fødselsdag på den ene stue, så børnene sidder samlet ved et langt bord. 
 
Jeg drøfter med en pædagog, muligheden for at anvende bænkene på gangen til flere ting. Evt som 
siddeplads (med fodstøtte) det vil kræve at benene på bordene forkortes.  
Man kan overveje, i højere grad, at fordele børnene ved spisning.  
 
Efter samling går en gruppe på tur, en gruppe på legepladsen og en gruppe på de tre største børn skal 
male. 
 
Jeg bemærker, at der et tydeligt fokus på sprog. Sproget anvendes aktivt, og der er fokus på dialog med 
børnene, der gives tid til at afvente barnets respons. Der sættes ord på ting, handlinger og følelser. 
Børnene forberedes på hvad der skal ske i ord og handling. 
 
Børnehaven: 
I børnehaven er der bål, der bliver lavet mad på bål hver dag i denne uge.  
Jeg observerer mange gode eksempler på positive handleanvisninger f.eks. i forhold til uhensigtsmæssigt 
sprog. “Vi skal huske at tale pænt til hinanden” siger den voksne, til en gruppe børn. Du må gerne 
komme og sidde her hos mig, siger hun til et andet barn. Der er voksne i samspil med børnene ved 
aktiviteter, og en voksen går rundt på legepladsen og holder overblik.  
Børnene opsøger tillidsfuldt de voksne for hjælp. I forbindelse med små uenigheder mellem børnene, 
byder de voksne relevant ind med forslag som børnene kan bruge, og de løber tilbage og leger videre.  
 
Jeg ser voksne der er aktive i aktivitet med børn. Der er mange alsidige aktiviteter. Snoning. Save/bygge, 
hugge brænde, plus-plus, bål. 
 
Generelt: 
Gældende for både vuggestuen og børnehaven er, at de voksne er nærværende og imødekommende, og 
det er tydeligt at børnene er trygge i mødet med de voksne. Der er en meget anerkendende tone og de 
voksne er i tæt samspil med børnene. Der arbejdes tydeligt med at inddrage børn i udsatte positioner i 
børnefællesskabet. Der er høj kvalitet i relations arbejdet. Tydeligt rollefordeling mellem de voksne.  
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Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1 
Udvikling af de fysiske 
læringsmiljøer 
 

Fortsat fokus på afskærmende læringsmiljøer som er fleksible. Skabe 
tydelighed i læringsmiljøerne - hvad kan man her?  
 
 
 

Justeringer indsatsområde 2 
Udvikling af aktiviteter og 
hvordan legen understøttes 
 

Fokus på at gå fra det meget specifikke til det mere almene. Altså 
hvordan bliver det at understøtte legen en integreret del af praksis. 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

 
Det ses tydeligt i praksis, at der i Bella Luna er en solid pædagogisk kvalitet. Dette danner et godt 
fundament for at videreudvikle på de to indsatsområder. I er allerede godt på vej, min anbefaling er 
derfor, at I fortsat arbejder målrettet med at optimere de fysiske læringsmiljøer samt med udviklingen af 
aktiviteter og understøttelse af børnenes leg, som en integreret del af den daglige praksis. 
 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

 
Ingen påbud 

 

  

 

 


