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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
 

Afdeling:  
Præstemarkens Børnehave 
 

Dato/årstal:  
19.juni 2020 
 

Pædagogisk konsulent: 
Helle Mitzi Christiansen 

Mødets varighed: 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder): 
Mette Wegeberg 

Referent (pæd. konsulent): 
Helle Mitzi Christiansen 

 
Drøftelse af arbejdet med indsatsområder og anbefalinger i afdelingens handleplan 
 

Indsatsområde 1: 
 

Styrket fokus på den voksnes rolle i overgange mellem aktiviteter og ude. 
 

I KIDS målingerne ved tilsynet i 2019 var det ”leg og aktivitet” der scorede lavest, 

særligt udenfor.  
Vi observerede også at den voksnes deltagelse i ”fri leg” var begrænset 
 
Mål:  

 Vi vil gerne styrke læringsmiljøerne udenfor, ved at den voksne involverer 
sig mere i de lege der foregår på legepladsen og er mere igangsættende. 

 Udvikle på den voksnes deltagelse udenfor. 

 At få den pædagogiske kvalitet fra læringsmiljøerne indenfor med udenfor. 
 

Indsatsområde 2: 
 

Børneperspektivet – arbejde på at styrke børnefællesskabet 
 
Vi vil arbejde med at styrke børnenes indbyrdes relationer. 
 
Mål: 

Sikre at alle børn er en del af et børnefællesskab, og alle børn har en god ven. 
 

Anbefalinger:  
 

Anbefaling til det videre arbejde med at styrke læringsmiljøet udenfor 
På tilsynet udtrykte mange personaler at tiden udenfor på legepladsen i foråret 
har været positiv i forhold til at styrke børnenes leg og relationer. Derfor anbefales 
det, at I reflekterer over, hvad det er i jeres tilrettelæggelse af læringsmiljøet 
udenfor, der kan have påvirket børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse 
positivt i foråret. 
Drøft fx: 
Hvilke muligheder og barrierer gav organiseringen af det pædagogiske arbejde os 
for at 

 skabe samspil og nærvær mellem voksne og børn? 

 styrke børnefællesskaber og børnenes deltagelsesmuligheder i leg og 
aktiviteter? 

 
Hvilke pædagogiske intentioner havde vi med tiden og aktiviteterne på 
legepladsen? 
Hvad er vi lykkes med/udfordres os? 
Hvilke gode erfaringer kan vi tage med i den videre udvikling af læringsmiljøet 
udenfor? 
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Drøft også gerne: 
Hvordan sikrer vi sensitivitet og fleksibilitet i vores samspil og aktiviteter med 
børnene, når vi er flere voksne sammen med en børnegruppe? 
Hvordan styrker vi børnenes inddragelse i planlægning, gennemførelse og slutning 
af en aktivitet? 
Hvordan kan børnene fortsat inddrages i indretningen af legepladsen, så 
legemiljøerne bliver endnu mere indbydende og spændende for børnene? 
 
Til inspiration: Se ”Samspil på legepladsen” Temanummer 20 fra EVA 
 
Anbefaling til styrkelse af børnefællesskaber 
Drøft sammen med vuggestuepersonalet hvordan I kan styrke børnefællesskaber i 
overgangen og fra vuggestue til børnehave når vuggestuen besøger børnehaven.  
 

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

Ved tilsynet var alle de børnegrupper, der var hjemme, på legepladsen. Børnene var opdelt i deres 
stuegrupper i forskellige afdelinger på legepladsen.  
De yngste havde samling og besøg af en vuggestue.  
Mellemgruppen lavede sanglege og massage, fri leg og byggede bus. 
Den ældste børnehavegruppe tog på tur. 
 
Observationer omkring voksnes deltagelse i leg udenfor 
Ved tilsynet sås: 

 At legepladsen udvikles og der er etableret flere mindre lejemiljøer på legepladsen. Dog var ikke 
alle i brug med materialer på grund af Covid19 hensyn 

 At de praktiske opgaver var organiseret på en måde, så de voksne i høj grad kunne være sammen 
med børnene og tage del i lege  

 At børnene havde mulighed for at have længerevarende lege 

 Der var planlagt og blev igangsat flere aktiviteter fx samling, fælleslege og busbygning 

 Børnene legede forskellige former for lege fx rollelege, sanglege, konstruktionsleg og fysisk 
udfordrende leg 

 En god stemning med gode kommunikative samspil og meget få konflikter børnene imellem 

 Intensitet og engagement i legen 

 At opmærksomheden på børnenes perspektiver i leg og aktivitet blev udfordret fx i samling og i 
busbygning. Kunne børnenes perspektiver og ideer inddrages mere? Kunne børnene deltage 
mere aktivt i planlægning, udførelse og afslutning? 

 At pædagogen indrettede og forandrende en planlagt aktivitet i forhold til børnenes engagement 
og motivation da børnenes engagement i aktiviteten dalede/forsvandt  

 At den voksnes rolle og opgave ikke synes helt tydelig, når børn legede selv 

 At børnene selv kunne vælge at deltage i vokseninitierede aktiviteter – blot ikke i samling. Og 
dog - der blev taget hensyn til et enkelt barn, som var mere optaget af et insekt end samling 

 Opmærksomhed på at alle børn blev inddraget i lege og aktiviteter 
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Observationer omkring den pædagogiske indsats med at styrke børnefællesskaber 
Ved tilsynet sås: 

 At organiseringen med mindre børnegrupper gav gode muligheder for at styrke 
børnefællesskaber 

 At inddelingen i børnegrupper samt legepladsens inddelinger og overskuelighed gav børnene 
gode muligheder for leg og aktiviteter   

 Meget få konflikter. I de få situationer hvor et barn kom til at handle impulsivt, blev det hjulpet 
af en voksen til at indgå i legen igen 

 Voksne var opsøgende over for børn, der eventuelt kunne have brug for hjælp til at indgå i en leg 
med andre børn  

 Aktiviteter hvor børnenes oplevelser og ideer kunne inddrages mere 

 Brobygningen mellem vuggestuebørn på besøg og yngste børnehavebørn kunne udvikles og 
styrkes fx med fælles planlagte aktiviteter 

 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer 
indsatsområde 1: 
 

Målet for både indsatsområde 1 og 2 er fortsat at styrke børnefællesskaberne i 
børnehaven.  
 
Inddrage forældre og børn i indretningen af legepladsen med henblik på at den 
bliver endnu mere spændene, indbydende og giver børnene flere muligheder for 
at eksperimentere. 
 
For at videreudvikle den voksnes rolle i leg vil et nyt fokus være at afprøve nye 
metoder for at styrke sensitivitet og fleksibilitet i leg og aktiviteter 

Justeringer 
indsatsområde 2: 
 

Et nyt mål er, at børnehaven i højere grad vil sikre at børnenes perspektiver 
inddrages i planlægning, udførelse og afslutning af aktiviteter og lege. Det faglige 
fyrtårn får en særlig opgave med at hjælpe udviklingsarbejdet på vej og støtte op 
om det.  

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

 Fortsæt den gode udvikling. Udbred kendskabet til jeres indsatsområde til alle personaler, 
forældre og børn. Hold fokus og følg op løbende.  

 Arbejd på at koble arbejdet med handleplanerne/indsatsområderne til jeres pædagogiske 
læreplan og brug dette arbejde eksemplarisk i jeres evalueringskultur.  

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

Ingen påbud 
 

 

  

 

 


