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Observationer  

Der er foretaget observationer i tidsrummet Kl. 10:00- 14:00.  
 
Der observeres en rolig stemning i huset kl 10, hvor alle voksne og børn er fordelt i mindre grupper i de 
forskellige rum. Der klippes/tegnes/klistres julepynt, der tumles i Tumleren. Nogle af aktiviteterne 
afsluttes ca. 10:30, her observeres en ændring i strukturen. Det er nu ikke længere så tydeligt hvad 
børnene skal, idet de voksne i mindre grad sætter rammen. Det skaber lidt uro og børnene cirkler lidt 
rundt, det samme gør de voksne. I nogle af grupperne samles børnene igen f.eks. til afslapning.  
 
Det observeres, at der ved overgang til frokost opstår lidt uro, her bliver strukturen igen løs og børnene 
reagerer på det, ved at blive urolige. En voksen cirkulere lidt rundt og taler og koordinerer med de andre 
voksne.  
Ved frokosten observeres en god fordeling af børn og voksne ved bordene. Der er fokus på dialog 
mellem børn og voksne. Efter frokost observeres, at alle børn går i garderoben på samme tid, her bør der 
være opmærksomhed på, at børnene går i garderoben i mindre grupper. Dette vil skabe ro og nærvær 
for de enkelte børn i overgangen. 
 
Det observeres at alle børn og voksne er på legepladsen kl. 11:45. Det ses ikke tydligt i praksis, at der er 
en plan for hvilke aktiviteter der skal igangsættes. Der observeres fortsat en tendens til snak personalet 
imellem. 
 
Det observeres, at en voksen igangsætter en fodboldaktivitet, flere børn deltager. Senere igangsættes en 
anden aktivitet med en gruppe børn på boldbanen. En anden voksen er i gang med en tredje aktivitet. 
I de indendørs aktiviteter viser de voksne generelt engagement, og der er gode dialoger mellem børn og 
voksne. Udendørs observeres der generelt en ”løsere” struktur og samspillet mellem børn og voksne 
opleves som mere sporadisk. Der er dog fortsat en god tone. 
  
De mindste børn var stort set alle fraværende på dagen for observation, det har derfor ikke været muligt 
at vurdere indsatsen i forhold til den gruppe. 
 
Opsamlende: 
Der ses en positiv udvikling i forhold til fordeling af børn og voksne i mindre grupper om formiddagen.  
 
Der ses umiddelbart flere vokseninitierede aktiviteter på legepladsen, aktiviteterne er dog af kortere 
varighed og følges ikke op af nye aktiviteter, med den konsekvens at børnene i nogle tilfælde går lidt 
formålsløse rundt. 
Der ses fortsat en tendens til, at nogle medarbejdere cirkler lidt rundt og “forlader” børnegruppen for at 
ordne praktiske ting, dog ikke i helt samme udstrækning som ved tilsynet i oktober.  
 



Dialog på baggrund af observationer 

 
Siden tilsynet i oktober har der været afholdt to personalemøder, begge med deltagelse af områdeleder 
og pædagogisk konsulent. Der afholdes i december endnu et personalemøde med deltagelse af 
områdeleder og hjælpeleder. Temaet på møderne har været at gennemgå punkterne i tilsynet, samt 
udarbejde en plan for etablering af en tydelig struktur og kvalitet i det pædagogiske arbejde, der 
bidrager til at alle børn i Bredgades Børnehave kan trives og udvikle sig. På de kommende 
personalemøder følges der op og arbejdes videre i samme spor. 
 
Vi drøfter, at der er er tydeligere struktur i formiddags aktiviteterne. Vi drøfter også, at der ses en positiv 
effekt hos børnene når stukturen er tydelig. Der opleves en vilje hos personalet i forhold til at arbejde 
med en ændret praksis, men det er fortsat en udfordring i forhold til at alle følger planen hen over 
dagen.  
Der bestilles legetøj til pop-up kasser til legepladsen, som bliver introduceret for børnene i start januar 
måned. 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger. 
 

Der ses små fremskridt i den pædagogiske praksis på nogle punkter. Særligt om formiddagen er det 
tydeligere, at der arbejdes med en plan for, hvilke aktiviteter der igangsættes, og at børn og voksne er 
opdelt i mindre grupper. Det er dog også tydeligt, at strukturen er skrøbelig, det ses bl.a. når 
aktiviteterne er færdige, og der ikke er en klar plan for hvad der så skal ske. Dette gør sig ligeledes 
gældende på legepladsen om eftermiddagen, hvor det ikke er tydeligt at der er en klar rollefordeling 
mellem de voksne.  
 
Min anbefaling er, at I endnu engang genbesøger handleplanen, herunder strukturen med dagsplan og 
ugeplan samt etableringen af en kultur, hvor personalet lever op til den plan der er aftalt. Jeg vil anbefale 
at I etablerer en tydelig zoneopdeling på legepladsen, og en tydelig rollefordeling blandt personalet. 
 

Den pædagogiske konsulents evt. påbud 

Der gennemføres uanmeldt opfølgende tilsyn i Bredgade i slut januar/start februar 2022.  
Her følges der op på, om de tiltag der er aftalt i denne dialog er iværksat, og om der ses en positiv 
udvikling i praksis. 

. 

 


