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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Børnehuset Wiemosen 

Dato/årstal 
02.11.21 

Pædagogisk konsulent 
Sarah Asseraf Olesen 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Louise Juul Larsen 

Referent (pæd. konsulent) 
Sarah Asseraf Olesen 

Deltagere 
Pædagog Julie Bomholt, Pædagogisk leder Anna Skov Hansen, Områdeleder Louise Juul Larsen og 
Pædagogisk konsulent Sarah Asseraf Olesen 

 
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 
Personalets deltagelse i børns leg 
med fokus på børn med perifere 
deltagelsesmønstre.  
 

Tilsynet foretages fra morgenstunden.  
Der er en rolig og imødekommende pædagogisk atmosfære i 
Børnehuset.  
Der observeres en ensartet pædagogik i modtagelsen af børn i hele 
huset som kendetegnes ved, der bliver givet god tid til at tage imod 
børn og forældre.  
Der observeres dertil en god pædagogisk sensitivitet i forhold til at 
børnene bliver modtaget med afsæt i deres individuelle udtryk og 
behov.  
Hos de yngste i vuggestuen, befinder det pædagogiske personale sig 
på gulvet sammen med børnene. Der er en fin organisering mellem 
personale, der modtager børn og personale, der forbliver 
nærværende samt deltagende i børns aktivitet. 
 
Personalet placerer sig dog samme sted i rummet. Der bør være en 
opmærksomhed på at fordele sig i de forskellige legezoner. Dette 
kunne i højere grad, give rum for at personalet udfolder deres 
deltagelse i børnenes lege og følge børnenes mange alsidige 
initiativer. 
 
Hos de ældste i vuggestuen fremstår personalet ligeledes 
nærværende og deltagende i børnenes initiativer og lege.   
Der foregår nysgerrige dialoger i flere led mellem børn og voksne, 
mens stuen og legezoner åbnes op. Børnene fordeler sig roligt i de 
forskellige læringsmiljøer. 
Der observeres en god balance mellem børne og voksen initierede 
aktiviteter.  
F.eks. igangsætter en voksen en grov motoriks aktivitet for nogle 
børn i rummet, der støder op til stuen, mens de øvrige voksne 
fordeler sig og er deltagende i lege med de øvrige børn. Personalet 
udviser engagement i legen og forbliver ligeledes deltagende i legen. 
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I børnehaven fordeler det pædagogiske personale sig generelt godt i 
rummet. Personalet er enten deltagende i aktiviteter med børn eller 
deltagende i leg på gulvet. 
 
Fuglestuen (basis gruppen) 
Det pædagogiske personale er vedvarende deltagende børnene. Der 
observeres en god pædagogisk sensitivitet og fleksibilitet blandt det 
pædagogiske personale. Læringsmiljøet og samspillet mellem voksen 
og barn tilpasses således det enkelte barns udtryk og behov.  
På fuglestuen observeres der samspil og interaktioner af høj 
pædagogisk kvalitet. Der observeres ligeledes systematisk 
anvendelse af piktogrammer og stilladsering af det enkelte barn. 

Indsatsområde 2 
Etablering af flere tydelige og 
tematiserede læringsmiljøer  
 
 
 
  
 

I hele huset er der gode eksempler på at der arbejdes med at 
etablere tematiserede fysiske læringsmiljøer.  
På flere af stuerne findes der indbydende og kreative læringsmiljøer, 
der nærmest kalder på børnene.  
 
Særligt hos de ældste børnehavebørn er der skabt miljøer af høj 
pædagogisk kvalitet. Der er skabt nye læringsmiljøer som til 
samlingen bliver introduceret for børnene og der skabes god dialog 
mellem børn og voksne herom. Der kan med fordel være en 
opmærksomhed på klargøring af læringsmiljøer samt tilstrækkeligt 
med legesager i miljøerne. F.eks. i køkkenmiljøerne.   
 
Mellemgruppen er godt på vej med flere rum i rummet og flere 
indbydende legezoner som kan udfoldes yderligere.  

Anbefalinger 
 

I børnehaven observeres der en variation i kvaliteten af personales 
deltagelse i børnenes lege og aktiviteter, som bør give anledning til 
refleksion over, hvordan der kan skabes en mere ensartet pædagogik 
og understøttelse af børnene, i lege og aktiviteter.  
  
Ved samlingen i børnehaven, kan der med fordel være en 
opmærksomhed på at skabe gode deltagelsesmuligheder for alle 
børn.  Den pædagogiske sensitivitet bør styrkes ift. det enkelte barns 
udtryk. Børnenes perspektiver og udsagn følges i nogen grad, men 
dette kan styrkes yderligere, således børnenes initiativer i højere 
grad spejles og inddrages. 
 
Ved det pædagogiske personales deltagelse i leg kan der med fordel 
skrues op for følgende virkemidler: 

 Personalets vedholdende engagement i legen 

 Personalets skift af positioner i legen således legens forløb 
udvikler sig. 

 Personalets anvendelse af de understøttende sprogstrategier 
i legen således sprogarbejdet styrkes. 

 
Hos de yngste vuggestuebørn kan der med fordel arbejdes med at 
skabes flere rum i rummet samt etablering af flere alsidige legezoner.  
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Der mangler varme i rummets udtryk som kan skabes med eks. Flere 
tæpper, puder, farver og flere mindre legezoner. 

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

Der er en god ro og pædagogisk atmosfære i børnehuset.  
 
Overgangen fra morgenstuen i fællesrummet til stuerne forløber roligt og harmonisk. En mindre gruppe 
børn er i gang med en fælles leg med ponyer og får lov til at blive og lege færdig inden de går på deres 
stue. Fint eksempel på børneperspektivet imødekommes. 
 
Personalet fremstår generelt velorganiserede under tilsynet. 
 
Der observeres god understøttelse af børn, der har behov for hjælp til regulering og stilladsering i legen.  
 
Der observeres flere gode eksempler på at børn, der fremstår indesluttede i afleveringssituationen, 
understøttes tilstrækkeligt. Dels gennem tilpas affektiv afstemning og dels ved at blive hjulpet godt ind i 
en lege og aktiviteter. Det pædagogiske personale forbliver deltagende i disse børns leg således de ikke 
”slipper” understøttelsen for tidligt. 
 
I børnehaven observeres der eksempler på at kvaliteten af de voksnes samspil og relationer som får 
betydning for nogle børns deltagelsesmuligheder. Der er flere eksempler på samspil og understøttelse af 
høj kvalitet, men også anledning til at skabe refleksion over hvordan pædagogikken kan ensartes 
yderligere med afsæt i børneperspektivet. 
 
Fin legeplads med alsidige indbydende miljøer. Rigtig fine oaser og terrasser. OBS på det ene gyngestativ 
fremstår slidt.  

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1 
 

Der skal fortsat videreudvikles på indsatsområdet med fokus på 
inddragelse af børneperspektivet og sprogarbejde gennem den 
voksnes deltagelse i leg 

Justeringer indsatsområde 2 
 

Der skal fortsat videreudvikles på indsatsområdet med fokus på 
vuggestuen og fællesområder 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

Se ovenstående anbefalinger 
 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

Ingen påbud 
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