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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Solstrålen 

Dato/årstal 
6. april 2022 

Pædagogisk konsulent 
June Moser Kampmark 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
 

Referent (pæd. konsulent) 
June Moser Kampmark 

Deltagere 
Rikke pædagogisk leder, Katrine områdeleder, June 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: 

 Solstrålen ønsker at 
fortsætte arbejdet med 
at skabe tydelige fysiske 
læringsmiljøer med 
afsæt i 
børneperspektivet i såvel 
vuggestuen som 
børnehaven. 

 
 

Der er generelt arbejdet med børneperspektivet i læringsmiljøet, det 
fysiske læringsmiljø er der ikke arbejdet så meget med.  
 
Der er et ønske om at besøge andre institutioner som inspiration til 
at udvikle de fysiske læringsmiljøer. I forbindelse med at Børnehuset 
skal udvides, er det vigtigt at der skabes et fælles og mere ensartet 
forståelse af et professionelt læringsmiljø. 
Børnehuset kan med fordel kan tage udgangspunkt i Charlotte 
Ringsmoses forståelse af læringsmiljøer og legezoner, og inddrage 
KIDS materialet, når den nye afdeling skal kobles på det eksisterende 
hus.  
Vi drøfter, at den gruppe som lige nu er på skolen, allerede har gjort 
sig nogle gode erfaringer med at gentænkte det fysiske læringsmiljø, 
deres erfaring kan bruges som inspiration til resten af 
personalegruppen.  
 
 
 
 
 

Indsatsområde 2: 
- Den voksnes rolle i børns 

leg og aktivitet 
- KIDS giver et billede af, 

at Solstrålen kan have en 
større nysgerrighed og 
opmærksomhed på lege 
og aktiviteter. Det 
gælder både de lege og 
aktiviteter, som børnene 
selv sætter i gang, de 
voksnes støtte til 
børnenes leg samt de 
vokseninitierede 

Den voksnes rolle i leg er blevet drøftet. Men der skal stadig holdes 
fokus på at fastholde indsatsområdet. 
Legetøjet har været ude på legepladsen, og der har været arbejdet i 
mindre grupper, under Corona. Denne organisering virkede, de 
voksne var mere fordybet i samspillet med børnene når de arbejdede 
alene. Erfaringerne herfra, vil Børnehuset arbejde videre med, så 
legen understøttes og så uderummet ikke bliver et frirum men et 
aktivt læringsrum. 
 
Det anbefales at den frie leg ikke forstås som at de voksne kun skal 
stå ved siden af, men at den voksne skal understøtte og være 
deltagende. 
Vuggestuen har arbejdet med den voksnes understøttelse i legen 
samt at skabe rum i rummet. 
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Solstrålen har arbejdet med ”barnet i centrum” og skal arbejde med 
elementerne igen. 
 

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

Tilsynet startes i børnehaven.  
Gruppen har en voksenstyret samling på gulvet med påsketema, hvor børnene skal finde æg på skift. Den 
voksne sidder sammen med børnene på gulvet. Børnene får forskellige roller, nogle skal gemme æggene 
andre skal finde æg. Børnene synes legen er sjov, og der lyttes aktivt med når den voksne fortæller om 
regler og roller. Den voksne har en anerkendende og smilende tilgang til børnene, og guider 
omsorgsfuldt de børn som ikke finder et æg med det samme. 
Efter aktiviteten skal børnene på legepladsen. Det observeres, at der ikke anvises tydelige overgange fra 
en aktivitet fra en anden.  
I den anden gruppe er børnene delt i mindre grupper på stuen. Der er en rolig og koncentreret stemning 
omkring en aktivitet med at klippe påsketing. De voksne sidder sammen med børnene og hjælper med at 
lærer, hvordan man klipper med saksen. Der er koncentration om aktiviteten som er tilpas udfordrende 
for alderen. De andre børn på stuen er optaget af leg, og den voksne som ikke er primær i påskeklipning 
er tilgængelig for de andre børn på stuen. Der observeres en god stemning børnene og de voksne 
imellem. 
 
I den tredje gruppe er der meget uro, nogle børn sidder og spiser højlydt, andre cirkulerer lidt rundt uden 
at lege med noget. En gruppe af børn skal på biblioteket, og går i garderoben. Der er ingen tydelig 
struktur for overgangen til turen ud af huset.  Det observeres at de børn som er tilbage på stuen går til og 
fra legetøjet, og cirkulerer ud og ind fra de to rum på stuen.  Den voksne sidder ved bordet og har korte 
dialoger med nogle af børnene, som går til og fra puderummet. Under tilsynet igangsættes der ingen 
aktiviteter for børnene, som ikke er med på tur. 
 
Det er svært at se, hvordan der er arbejdet med at udvikle de fysiske læringsmiljøer i børnehaven. Nogle 
af stuerne fremstår rodet. De ting som hænger på væggene bærer præg af tilfældighed, og der ses ingen 
tydelige tematiserede læringsmiljøer.  
Generelt for børnehaven observeres der store forskelle i de voksnes samspil og i dialogen med børnene, 
forskellene i både adfærd og i læringsmiljøerne bærer præg af at være privatpraktiserende. 
 
Tilsynet fortsætter i vuggestuen hvor der spises frokost.  
 
På den ene stue er der en medhjælper og en vikar på stuen. Børnene sidder klar ved bordene med 
hagesmæk på. Inden maden synges ”hjulene på bussen”. Maden serveres fra en madvogn, hvilket gør at 
nogle børn venter lidt længe på at få mad. Der spises med kniv og gaffel. Det observeres at det for nogle 
af børnene er svært at skære maden ud. Det anbefales at man har opmærksomhed på Zonen for 
nærmeste udvikling, når der arbejdes med selvhjulpenhed og at mad og måltids pædagogik tænkes ind, 
når køkkenet anretter maden. 
I de to andre vuggestue grupper spises der også frokost, der er en rolig og hyggelig stemning omkring 
måltidet, som opleves som en pædagogisk aktivitet.  De voksne er nærværende og det er tydeligt at de 
understøttende sprogstrategier anvendes i dialogen med børnene.  
Der observeres en klar rollefordeling blandt de voksne, og strukturen i overgangene skaber ro for 
børnene. 
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Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1 
 

Struktur og organisering skal der stadig arbejdes med. 
Der skal arbejdes med planlægning, og at alle skal overholde aftaler, 
så aktiviteterne afvikles. Stuemøderne skal afholdes, og der skal 
skabes struktur på møderne. Ressourcepersonerne i huset skal 
inddrages i arbejdet.  

Justeringer indsatsområde 2 
 

Indsatsområdet fortsættes, og der arbejdes videre med arbejdet. 
Ledelsen vil kigge på indsatserne og justere i forbindelse med 
flytningen til den nye bygning. 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

Det anbefales at der fortsat er fokus på et fælles børnesyn, således at det pædagogiske arbejde med 
børnene afspejler en fælles forståelse for ”det pædagogiske grundlag” i de nye styrkede læreplaner, og 
hvordan det kommer til udtryk i solstrålen.  https://emu.dk/dagtilbud/det-paedagogiske-grundlag. 
Det anbefales at der fortsat arbejdes med det fysiske læringsmiljø. Børnehuset kan med fordel inddrage 
ressource personerne i arbejdet med at skabe en rød tråd i huset omkring læringsmiljøerne, særligt når 
Børnehuset bliver udvidet, og får en decentral enhed, så der ikke skabes ”et hus i huset”. 
 
Det anbefales at der ved fravær blandt personalet skabes en organisering i Solstrålen, hvor der en 
uddannet medarbejder på alle stuer. Det kan være med til at skabe en kultur omkring det pædagogiske 
arbejde, hvor man har et fælles fagligt ansvar for alle børn i Børnehuset, og ikke kun for sin egen stue. 
 
Se øvrige anbefalinger. 
 
 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

 
ingen 

 

  

 

 

https://emu.dk/dagtilbud/det-paedagogiske-grundlag

