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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Spirebakken 

Dato/årstal 
27. maj 2021 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Michael Hoff 

Referent (pæd. konsulent) 
Joan Dybdal 

Deltagere 
Helle pædagogisk leder, Michelle pædagog, Michael Områdeleder, Joan Pædagogisk 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 
De voksnes deltagelse i, og 
understøttelse af legen på 
legepladsen 

Der har været en drøftelse i medarbejdergruppen af, hvad det 
betyder at de voksne understøtter legen. Der er gang i en proces, 
hvor der udarbejdes en ramme for hvad de voksne skal på 
legepladsen, og der organiseres en rollefordeling så den enkelte 
medarbejder kender sin opgave.  
 
Der skal fortsat skabes rum til, at medarbejderne kan organisere, 
hvilke aktiviteter der skal igangsættes. I observationerne ses det at 
der fortsat skal udvikles på dette punkt. Der er et stykke vej før man 
er i mål.  
 
Indenfor er der en struktur på aktiviteterne, denne struktur skal 
overføres til legepladsen.  
 
Vi drøfter behovet for at der skabes en forståelse i personalegruppen 
i forhold til vigtigheden af, at der skrues op for de voksnes deltagelse 
i og understøttelse af børnenes lege.  
 
I forbindelse med arbejdet med handleplanen er der en plan for at to 
medarbejdere observerer ud fra items i KIDS.  
 

Indsatsområde 2 
 

Der er udviklet på læringsmiljøerne. Der er fortsat behov for at 
arbejde med at reducere voksensnak og i højere grad rette fokus på 
børnene særligt ved måltiderne. 
 

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

I børnehaven 

Der er en gruppe med en voksen der er i gang med cirkus tema, de klipper og klistrer.  

To stuer går på legepladsen kl. 10. Det er ikke tydeligt, at der er en plan for hvad der skal ske på 

legepladsen. Nogle børn finder selv ind i aktivitet, andre børn går lidt søgende rundt. De voksne deltager 

lidt i nogle lege med børnene. De voksne går rundt med børn, der har ønske om at finde noget. Der er 

nogle børn der gynger på hængekøjen, den voksne understøtter, men går derefter væk med nogle andre 
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børn. Der opstår uenighed mellem børnene kort efter den voksne er gået. Der er høje stemmer, den voksne 

kommer tilbage og får ro på gemytterne. 

 

Børnene involveres i at flytte mælkekasser sammen med en voksen. En anden voksen er “gået på 

opdagelse” med nogle børn imellem træerne. En tredje voksen fungere primært som “gårdvagt”.  

 

Imens der er gang i Mælkekasseaktiviteten” begynder den voksne at tale med en anden voksen, børnene 

forsætter lidt på egnen hånd. Den voksne vender kort efter sin opmærksomhed på børnene igen. Den 

voksne går i gang med at feje og kort efter er der kun to børn tilbage. Det virker ikke som om den voksne 

havde planlagt at inddrage børnene fra start, ligesom det heller ikke virker som om, at den voksne har 

fokus på at fastholde børnene i aktiviteten. 

 

Et barn tager initiativ til at ville læse, den voksne beder barnet om at hente en bog, barnet kommer tilbage 

med bogen. Den voksne sætter sig på en bænk med barnet, flere børn kommer til, der læses højt.  

En voksen kommer ud kl 10:30 med en gruppe mindre børnehavebørn, det virker ikke som om der er en 

plan for hvad de skal lave. Den voksne går med børnene. 

 

Der opstår en spontan aktivitet med en mindre gruppe børn, den voksne understøtter. 

 

Det er ikke tydeligt, at de er en strategi for hvordan det sikres, at alle børn har mulighed for at indgå i 

fællesskaber på legepladsen. Ligesom det heller ikke er tydeligt at de voksne har en plan for lege og 

aktiviteter.  

 

I vuggestuen 

 

Under måltidet er der på den ene af stuerne en del voksensnak og fokus er kun sporadisk rettet mod 

børnene. Der er fokus på at sætte ord på handling og ord på ting, men der er ikke særlig opmærksomhed 

på at børnene reagerer (altså på dialogen) På den anden stue er fokus på børnene og måltidet. 

 

 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1 
 

Der justeres ikke på dette indsatsområde. 

Justeringer indsatsområde 2 
 

Fortsat fokus på placering i rummet  og nyt fokus på dialog ved 
måltidet 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

 
Der er en god stemning i Spirebakken, glade børn og imødekommende voksne.  
 
I forhold til indsatsområderne er der ingen forventning om at institutionen er kommet i mål, blot en 
forventning om, at der ses en udvikling.  
Observationerne understøtter leder og medarbejders oplevelse af, at der ikke er sket nævneværdig 
udvikling på det første indsatsområde. Dette skal der arbejdes fokuseret med frem mod tilsynet i 2022, 
således at der ved tilsynet i 2022 kan ses en udvikling i forhold til de voksnes organisering, deltagelse, 
igangsættelse og understøttelse af børnenes egne lege. 
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I forhold til indsatsområde to er der udviklet på læringsmiljøerne og man er her i mål. I forhold til 
placering af personale, skal der fortsat udvikles, ligesom der skal være et skærpet fokus på dialog og 
nærvær særligt ved måltidet. Der skal arbejdes med at personalet retter deres opmærksomhed mod 
børene og ikke mod hinanden i morgenstunden og ved måltiderne. 
 
Materialer fra EVA er sendt til pædagogisk leder, anvend gerne dette som inspiration til det videre 
arbejde. Lad jer ligeledes inspirere af erfaringer fra de andre afdelinger i området. 
 
 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

 
Ingen 

 

  

 

 


