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Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

Afdeling 
Hørgården 

Dato 
10. november 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 

Mødets varighed 
2 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Anni Glindorf 

Referent (pæd. konsulent) 
Joan Dybdal 

Deltagere 
Ingelise , pædagogisk leder, Anni Områdeleder, Joan Pædagogisk 
konsulent, Pædagog Helle 

Ekstern observatør 
Joan Dybdal 

 
Drøftelse og opsummering på baggrund af KIDS-rapportens resultater, samt opmærksomheder fra 
foranalysen og spørgeskema vedr. opfyldelse af lovgivning, retningslinjer for sikkerhed mv. 
 

Generelt Vuggestue Børnehave 

Særligt positive observationer God tone og voksne i samspil 
med børnene.  
 

God tone og voksne i samspil 
med børnene 

Særlige opmærksomhedspunkter 
 

Endnu mere fokus på at 
understøtte sproget 
 

Fokus på jævn fordeling af lege 
og aktiviteter i løbet af ugen. 

Tema   

Fysiske omgivelser God atmosfære. 
 
Det er vanskeligt at indrette 
rummene optimalt, særligt det 
ene rum der er stort og åbent, 
det arbejdes der med, herunder 
at skabe ”ro” og tydelighed i 
rummet. 
 
Det andet rum er mere ideelt 
indrettet med afskærmede 
læringsmiljøer, der er dog mange 
forstyrrelser, da det er et 
gennemgangsrum. Der arbejdes 
med hvordan man kan 
organisere sig, så der ikke skabes 
så mange forstyrrelser, herunder 
også med, ”placering” af børn i 
rummet f.eks. ved måltidet.  
 
Der er gang i at udvikle på 
vuggestuens legeplads, der laves 
bl.a. opdeling med plantekasser. 
 
Nærområdet benyttes flittigt til 
længere eller kortere ture. 

God atmosfære. 
 
Generelt gode tydelige 
læringsmiljøer, der dog er 
prægede af, at der er Corona og 
at man derfor må flytte rundt på 
tingene.  
 
Særligt førstesalen tilbyder 
mange gode muligheder for 
afskærmede fordybede lege. I 
sidebygningen er man i gang 
med at reetablere 
læringsrummene efter de for 
nyligt er blevet malet. 
 
Fokus er nu på at tage de rum i 
brug igen, der har været lukkede, 
og indrette dem efter 
anbefalingerne(corona) 
 
Dejligt stor legeplads med mange 
gode muligheder, der også 
rummer legetøj der traditionelt 
betragtes som ”indendørs 
legetøj” 
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Nærområdet benyttes flittigt til 
længere eller kortere ture. 

Relationer Høj kvalitet i relationsarbjedet. 
Nærværende og indlevende 
voksne. 
 
Der kan være fokus på i endnu 
højere grad at vejlede hinanden. 
Hvordan kan man sammen blive 
nysgerrige på, hvad der virker?  
 
Hvilke kompetencer er der i 
personalegruppen, hvordan 
bringes de bedst i spil, og 
hvordan vejleder man hinanden i 
det? 
 
Der kan udvikles på, at skabe 
endnu mere fokus på, at støtte 
børnenes sprog i den daglige 
praksis. 
 
 

Høj kvalitet i relationsarbejdet. 
Nærværende og indlevende 
voksne. 
 
Der er generelt stort fokus på, at 
inddrage børnenes perspektiv og 
der arbejdes fortsat på at 
fastholde det over hele dagen.  
 
Der kan være fokus på i endnu 
højere grad at vejlede hinanden. 
Hvordan kan man sammen blive 
nysgerrige på, hvad der virker?  
 
Hvilke kompetencer er der i 
personalegruppen, hvordan 
bringes de bedst i spil, og 
hvordan vejleder man hinanden i 
det? 
 
 

Leg og aktiviteter Det ses tydeligt i praksis, at der 
er stort fokus på selvhjulpenhed, 
både ved måltidet og ved 
påklædning m.m. 
 
I forhold til leg og aktiviteter ses 
der forskel på dagene. Nogle 
dage er der mange gode 
inddragende aktiviteter, og 
andre dage er der overvejende 
børneinitierede aktiviteter.  
 
Der kan arbejdes med et fokus 
på mere jævn fordeling af 
vokseninitierede aktiviteter og 
voksnes deltagelse i leg på alle 
ugens dage. 
 
Der er nu mere fokus på at 
indendørs legetøj ud på 
legepladsen så udbuddet af 
tilbud bliver større.  
 

Det ses tydeligt i praksis, at der 
er stort fokus på selvhjulpenhed, 
både ved måltidet og ved 
påklædning m.m. 
 
I forhold til leg og aktiviteter ses 
der forskel på dagene. Nogle 
dage er der mange gode 
inddragende aktiviteter, og 
andre dage er der overvejende 
børneinitierede aktiviteter.  
 
Der kan arbejdes med et fokus 
på mere jævn fordeling af 
vokseninitierede aktiviteter og 
voksnes deltagelse i leg på alle 
ugens dage. 
 
Der er nu mere fokus på at 
indendørs legetøj ud på 
legepladsen så udbuddet af 
tilbud bliver større.  
 
Der kan udvikles på i endnu 
højere grad at inddrage 
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børneperspektivet i f.eks. 
samlingen. 
 

 
Indsatsområder på baggrund af det omfattende tilsyn (max to indsatser) 
 

Indsatsområde 1 
 

Sprog tæt koblet til den pædagogiske læreplan og sprogtrappen 

Indsatsområde 2 
 

Jævn fordeling af vokseninitierede lege og aktiviteter hen over ugen, 
koblet til den pædagogiske læreplan. 
 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

Der er tydeligt, at Hørgården er et velfungerende børnehus, hvor der er en generel høj kvalitet, og der er 
rolige og trygge rammer til, at alle børn kan trives, lære, udvikle sig og dannes. 
 
De udviklings- og indsatsområder der peges på i dette tilsyn, skal derfor ses som noget der kan gøres 
endnu bedre, altså at fundamentet er solidt og godt, og at der i Hørgården derfor et pædagogisk 
overskud til at videreudvikle på en allerede høj kvalitet. 
 
Min anbefaling er, at I opretholder denne høje kvalitet, og bruger den som afsæt for videreudviklingen. 
 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

Ingen påbud 
 

 

 


