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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
 

Afdeling: 
Børnehuset Stjernen 

Dato/årstal: 
D. 24. juni 2020 

Pædagogisk konsulent: 
Marlene Vorborg Jensen 

Mødets varighed: 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder): 
Katrine Bak 

Referent (pæd. konsulent): 
Marlene Vorborg Jensen 

 
Drøftelse af arbejdet med indsatsområder og anbefalinger i afdelingens handleplan 
 

Indsatsområde 1: 
Relationer: Børn i udsatte positioner og deres 
relation til andre børn – herunder 
konflikthåndtering. 

Indsatsområde 1: 
Vi har arbejdet med at afstemme forventninger til 
hinanden og få defineret pædagogens rolle i 
Stjernen. Vi oplever at det har skabt en større 
tydelighed og ro blandt personalet.  
 
Der har været et særligt fokus på at skabe et fælles 
afsæt og viden omkring arbejdet med børn i 
udsatte positioner. Personalet er blevet rigtig gode 
til at bruge hinanden og spørge hinanden fagligt til 
råds. 

Indsatsområde 2: 
Leg og aktiviteter: Inddrage børnenes perspektiv i 
aktiviteter 

Indsatsområde 2: 
Børnehaven har været meget optaget af at 
inddrage børnenes perspektiv i måden at gå tur på. 
Når turene skulle evalueres har børnene været 
inddraget gennem en smiley ordning, som har 
givet personalet en god viden om børnenes 
oplevelser og ønsker.   
 
Vuggestuen har særligt haft fokus på hvordan 
børneperspektivet kan få mere plads i garderoben 
– særligt når mange børn skal have tøj på og der 
samtidig skal skabes rum for selvhjulpenhed.  
På Regnbuen (indkøringsstuen) har der været en 
opmærksomhed på mindre praktik og større fokus 
på børnenes initiativer, og at sætte flere 
vokseninitierede aktiviteter i gang. 

Anbefalinger:  
Der er store forskelle blandt personalet ift. at:  

 inddrage barnet i legen med andre børn 

 være deltagende fremfor observerende 

 have opmærksomhed på at holde legen i 
gang 

 håndtere konflikter mellem børnene 
Det anbefales derfor at have et målrettet fokus i 
personalegruppen på at hjælpe og støtte børnene i 
deres relationer til hinanden, samt hvordan man 
bedst håndterer konflikter mellem børnene. 

Der er blevet arbejdet med personalets forskellige 
tilgange til børnene og herunder måden der 
konfliktløses på. Der skal fortsat være en 
opmærksomhed på at holde hinanden op på de 
aftaler der er indgået og at hjælpe og være 
nysgerrige på hinandens interaktioner/relationer til 
børnene. 
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Derudover anbefales det at arbejde mere 
systematisk med at inddrage børnenes perspektiv 
både ift. de fysiske omgivelser, sociale relationer 
og leg og aktiviteter. 

 
Det systematiske arbejde med at inddrage 
børneperspektivet fortsættes. 

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

Ved tilsynsbesøget er alle børn udenfor i tydeligt markerede zoner. Da børnene stort set ikke har været 
indenfor siden nedlukningen, er det vanskeligt for mig at vurdere om og hvordan børnene har været 
inddraget i læringsmiljøet indenfor. 
 
I vuggestuen sidder begge grupper i telte på legepladsen ved små borde/bænke og spiser frokost, som 
denne dag består af madpakker. Der er en rolig stemning og børnene virker trygge i deres omgivelser. 
Jeg bemærker at de voksne i det ene telt ikke sidder ved bordene sammen med børnene, men i stedet 
kommer hen til børnene hvis de har brug for hjælp. Personalet italesætter at selvhjulpenhed ved 
måltidet er blevet sat på standby grundet Covid-19, men at børnene klarer situationen rigtig flot. Jeg 
bliver nysgerrig på hvordan den voksnes rolle i forhold til selvhjulpenhed kan nytænkes og hvordan 
selvhjulpenhed kan komme til udtryk på andre måder ved måltider i telte under de givne 
omstændigheder. Jeg oplever at personalet i vuggestuen har en opmærksomhed på børnenes 
nysgerrighed og intentioner, og at de giver sig tid til at lytte og indgå i dialog med børnene. På et 
tidspunkt parkerer en fragtbil på vejen og da børnene peger og siger ”se”, inviterer den voksne børnene 
med over til hegnet og taler om farven og størrelsen på bilen. 
 
I børnehaven er børnene godt fordelt over hele udearealet og jeg oplever børn i leg og dialog forskellige 
steder på legepladsen. Ved tilsynet er der ikke så mange børn i børnehaven, da en gruppe er ude på tur. 
Jeg observerer to piger sidde indenfor på en stue med modellervoks – jeg hilser på pigerne og de 
fortæller mig ivrigt om det de er i gang med at forme. I den tid jeg observerer sættes der ikke 
vokseninitierede aktiviteter i gang.  
 
Da børnene er opdelt i de samme zoner hver dag på legepladsen bliver jeg nysgerrig på, om alle børn på 
sigt får tilbudt nok forskelligartede udfordringer i udemiljøet. 
 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1: 
 

Relationer: Børn i udsatte positioner 
Der skal fortsat arbejdes med at personalet sikrer 
at alle børn får optimale betingelser for at indgå i 
lege, aktiviteter og dialoger.  Indsatsområdet 
hænger tæt sammen med indsatsområde 2. 
 

Justeringer indsatsområde 2: 
 

Leg og aktiviteter: Inddrage børnenes perspektiv i 
aktiviteter 
Der skal fremadrettet sættes særligt fokus på de 
voksnes rolle i legen bl.a. gennem mere faglig 
viden og input. Med afsæt i bogen ”Kom ind i 
legen” af Sine Hudecek kan metoden om fælles 
legemanuskripter afprøves, da den fokuserer på at 
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sikre alle børn adgang til vigtige legefællesskaber 
med andre børn. Derudover guides de voksne i at 
indgå som aktive deltagere i legeaktiviteterne.   
   
På Regnbuen fortsættes opmærksomheden på 
mindre praktik og større fokus på børnenes 
initiativer, og at sætte flere vokseninitierede 
aktiviteter i gang.   
 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

Det anbefales at Børnehuset Stjernen fortsætter med at sætte børneperspektivet i fokus for både 
planlægning, aktiviteter, lege og evaluering. De gode erfaringer med at inddrage børnenes perspektiv i 
hverdagens rutiner og aktiviteter fx gåture og selvhjulpenhed i garderoben, er med til at afgrænse fokus 
og skabe grobund for relevante refleksioner blandt personalet.  
I kan med stor fordel supplere jeres arbejde ved at anvende dele af KIDS til at reflektere systematisk og 
sætte konkrete mål for de næste skridt.  

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

Ingen påbud 

 

  

 

 


