
 

 

 

 

 

 

 

Åbningstider 

Mandag-torsdag 10-15 

Fredag 10-14 

 

Telefontider 

Mandag-fredag 09-14 

     

 

Dagtilbud og Skole 

Rådhusbuen 1 

Postboks 100 

4000 Roskilde 

 

Tlf.: 46 31 30 00 

 

kommunen@roskilde.dk 

www.roskilde.dk 

Omfattende tilsyn børnehuset Reden 2022 28. april 2022 

 

 

Tilsynsdokument for omfattende 
pædagogisk tilsyn 

(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

Afdeling 

Reden 

Dato 

29. marts 2022 

Pædagogisk konsulent 

Joan Dybdal 

Mødets varighed 

2 ½ time 

Mødeleder 

(områdeleder) 

Michael Hoff 

Referent (pæd. konsulent) 

Joan Dybdal 

Deltagere 

Michael områdeleder, Ulla Leder, Henriette 

Pædagog, Bente Pædagog, Joan konsulent, 

Kirsten afdelingsleder.  

Ekstern observatør 

Områdeleder Michael Hoff på almen 

Konsulent Joan Dybdal på 

Basisgruppen 

 

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 Basis 

 

 

Særligt positive 

observationer 

 

God opdeling af 

børn og voksne 

i mindre 

grupper. 

 

 

 

God modtagelse. 

Indretningen giver 

mulighed for gode 

legemuligheder.  

 

Tilgængelige 

opmærksomme 

voksne i samspil 

med børnene. 

Særlige 

opmærksomhedspunkter 

Kunne 

optimeres på 

Få voksne på 

legepladsen i 

Stor 

opmærksomhed 
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Side2/6  læsehjørner. middagsstunden. 

Genbesøg 

organiseringen på 

legepladsen i 

middagsstunden.  

på 

kommunikation, 

der kan dog være 

mere fokus på 

turtagning i 

dialogen. 

Tema    

 

Fysiske omgivelser 

 

Fællesrummet i 

Lærken er godt 

udnyttet med 

flere gode 

læringsmiljøer. 

Generelt 

inddrages 

gangarealerne 

aktivt som 

læringsmiljøer.  

Børnenes 

produktioner er 

tydelige i 

rummene. 

 

Gode 

muligheder 

udendørs. Der 

kan evt. 

etableres flere 

”nære” miljøer 

på Tidslernes 

legeplads.  

 

 

Fællesrummet er 

godt udnyttet med 

flere gode 

læringsmiljøer der 

indbyder til leg. 

Der er gode 

muligheder for 

fleksible 

læringsmiljøer. 

Der er mange 

rum som børn og 

voksne kan 

fordele sig i. 

Børnenes 

produktioner er 

tydelige i 

rummene. 

 

Der er en stor 

legeplads med 

gode muligheder 

for forskellige 

aktiviteter af høj 

og lav skala. 

 

 

Der er gode 

afgrænsede 

læringsmiljøer - et 

læsehjørne og et 

køkken. 

Tilstødende rum 

med muligheder 

for fysisk 

Udfoldelse 

(trampolin m.m.) 

samt rum med 

sprogstimulerende 

materiale m.m. 

 

Der kan ses på 

om der skal 

optimeres så 

læringsmiljøerne 

bliver tydeligere. 

 

 

Relationer Der observeres 

generelt høj 

kvalitet i 

relations 

arbejdet 

De voksne er 

tilgængelige og 

opmærksomme. 

 

 

Der er enighed 

Der observeres 

generelt 

tilgængelige og 

opmærksomme 

voksne. 

 

Der er meget 

nærværende 

voksne i samspil 

med børnene. 

Der tages tid til at 

Der er gode 

forudsætninger for 

tæt og 

nærværende 

samspil, hvilket de 

voksne tilbyder. 

Der observeres et 

tydeligt fokus på 

fællesskabet, og 

på at tale om og 

med alle børnene 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side3/6 om, at der bør 

være endnu 

mere fokus på 

at skabe en tryg 

overgang fra 

vuggestuen til 

børnehaven.  

 

Der scores 

generelt højt i 

området 

relationer i 

KIDS. Der er 

altså en god 

kvalitet og 

dermed et 

optimalt afsæt 

for at justere på 

de få områder 

der kalder på 

det. 

 

lytte til det enkelte 

barn, og der er et 

tydeligt fokus på 

at være sammen 

om noget. 

 

Vi drøfter, at der 

ses eksempler på 

at enkelte børn 

kan virke lidt 

usikre når de 

starter i 

børnehaven. 

 

På legepladsen 

observeres det, at 

de fleste børn er i 

gang i gode 

legefællesskaber. 

Der observeredes 

enkelte børn der 

ikke deltog i 

legefællesskaber. 

Dette kalder på 

endnu mere 

opmærksomhed 

på, at alle børn er 

en del af 

fællesskaberne, 

særligt på 

legepladsen bør 

dette være et 

fokus. 

 

Der scores 

generelt højt i 

området 

relationer i KIDS. 

Der er altså en 

god kvalitet, og 

dermed et 

optimalt afsæt for 

at justere på de få 

områder der 

f.eks. I samlingen.  

 

Det ses i praksis 

at der arbejdes 

med tydelig 

struktur og 

genkendelighed. 

 

De voksne er 

opmærksomme 

og tilgængelige. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side4/6 kalder på det. 

 

Leg og aktiviteter Der observeres 

en god fordeling 

af børn og 

voksne ude og 

inde. Der 

igangsættes 

relevante 

aktiviteter. 

Børnenes 

perspektiver 

inddrages og 

aktiviteterne 

ændres på 

baggrund af 

børnenes input. 

 

Generelt er det 

tydligeligt i 

praksis at der 

arbejdet med at 

skabe en tydelig 

organisering og 

struktur. 

 

Der ses en god 

balance mellem 

at gå foran og 

gå bagved i lege 

og aktiviteter. 

Der kan dog 

fortsat være 

fokus på de 

voksnes aktive 

deltagelse i leg. 

Der observeres 

generelt gode 

overgange fra en 

aktivitet til en 

anden. På vej på 

tur kommer 

børnene ud i 

garderoben i 

mindre grupper. 

Der er fokus på 

guidning og god 

voksenstøtte.  

 

De voksne er 

generelt 

opmærksomme 

på at støtte op om 

de lege børnene 

”opfinder” 

Generelt er det 

tydeligt i praksis 

at der arbejdet 

med at skabe en 

tydelig 

organisering og 

struktur. 

 

Der igangsættes 

forskellige lege og 

aktiviteter om 

formiddagen. 

Børnene er 

engagerede i lege 

og aktiviteter. 

På legepladsen 

observeres  

Ikke så mange 

lege med 

voksendeltagelse. 

 

Der ses få 

eksempler på at 

Der observeres et 

tydeligt fokus på, 

at børnene i 

basisgruppen 

deltager i lege og 

aktiviteter med 

børn fra almen 

grupperne, i det 

omfang det giver 

mening for det 

enkelte bar. Dette 

ses både indenfor 

og på 

legepladsen.  

 

De ældste børn 

fra basisgruppen 

deltager således i 

de aktiviteter der 

foregår i 

”storegruppen”  

 

Der observeres 

gode overgange 

med fokus på 

forberedelse. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side5/6 lege kan 

”gemmes” til 

senere. Det 

drøftes på 

tilsynsmødet, at 

der kan være 

endnu mere fokus 

på det. 

 

Det drøftes 

desuden, at der 

kan være endnu 

mere 

opmærksomhed 

på 

vokseninitierede 

lege. Der har 

været arbejdet 

med at en voksen 

bevidst 

igangsætter lege. 

Det kan med 

fordel 

genbesøges og 

igangsættes igen 

 

Sprog og kommunikation 

 

Meget fokus på 

sang og rytmik. 

God dialog over 

flere led med 

børnene i 

aktiviteterne og 

under 

spisningen 

 

 

 

Meget fokus på 

sang og rytmik. 

Gode dialoger. 

Dialoger med 

børnene er over 

flere led hvor der 

stilles flere 

spørgsmål og 

gives flere svar. 

 

Der observeres 

generelt meget 

fokus på sprog. 

Der er meget 

fokus på at 

benævne ting, 

handlinger osv.  

 

Der kan dog godt 

være mere 

fokus på dialog 

over flere led. 

Herunder at vente 

på barnets 

respons. 

 

Der arbejdes 

tydeligt med visuel 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side6/6 guidning herunder 

tegn og 

piktogrammer. 

KIDS 

 

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

 

Indsatsområde 1 

 

 

Styrke overgangen fra vuggestue til børnehave  

 

Indsatsområde 2 

 

 

 

Leg og aktivitet med fokus på alle børns deltagelse i 

fællesskaber.  

 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 

 

Ingen kommentarer fra spørgeskema om retningslinjer for sikkerhed. 

 

Det ses i praksis, at der er arbejdet med indsatsområderne fra tidligere tilsyn, f.eks. 

ses en tydeligere organisering og struktur, ligesom der er fokus på at inddrage sproget 

både målrettet, men også som en integreret del af den daglige praksis. Derudover ses 

der i praksis fokus på at inddrage børnenes perspektiver. 

 

KIDS rapporten beskriver en generelt god kvalitet. Der steder hvor der fortsat kan 

justeres, som det fremgår af dette tilsyn, men I har et solidt grundlag at tage afsæt i. 

 

Generelt god kvalitet også i basisgruppen – hvor der tilbydes de rette lærings- og 

udviklingsmiljøer til de enkelte børn og gruppen af børn. 

 

Set over en hel dag, kan der være nogle børn, der har behov for mere 

voksenguidning, for at se muligheder for at deltage i børnefællesskaberne. Det samt 

opmærksomhed på overgangen til børnehaven er valgt som indsatsområderne, og 

min anbefaling er derfor, at I anvender den generelt gode pædagogiske kvalitet som 

afsæt for arbejdet med indsatsområderne. 

 

 

Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 

 

 

Ingen påbud 

 

 


