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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Guldæblet 

Dato/årstal 2021 
29 november  

Pædagogisk konsulent 
June Moser Kampmark 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder  
 

Referent (pæd. konsulent) 
June Moser Kampmark 

Deltagere 
Leder Sara Grand Ploug, Gerde Engquist Pædagog, June 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 
Opmærksomhed på interaktion 
og samtale med alle børn, særligt 
udendørs under børnenes leg. 
 
 

Børnene deltager i de voksnes gøremål, og herigennem indgår dialog 
med børnene. Vi drøfter hvorledes der kan skabes en systematik 
omkring det sproglige arbejde, uden at personalet skal bruge tiden 
på skemaer. Der arbejdes med rim og remser, der synges med fagter 
og mimik. Der læses om morgenen og om efter middagen 
Om morgenen aftaler personalet rollefordelingen i de enkelte 
børnegrupper, således at alle børn sikres opmærksomhed, også de 
børn som ikke selv tager kontakt til en voksen.  
 

Indsatsområde 2 
Udvikling af indkøring i 
vuggestuen herunder 
opmærksomhed på fælles 
aktiviteter og dialog over flere 
led. Medbestemmelse i de 
fastlagte voksen initierede 
aktiviteter. 
 

Personalet har haft en opmærksomhed på, at dele sig mere op ved 
modtagelse af nye børn, særligt i perioder hvor der kommer flere på 
en gang. Således at der ikke skabes for meget uro på stuen. Det har 
virket godt at benytte børnehavens lokaler til dette. Vi drøfter 
forældresamarbejdet og de forskellige ønsker som skal 
imødekommes ved indkøringen.  
   
Børnehuset er blevet bedre til at gribe dagen, således at børnenes 
initiativer også indgår i aktiviteterne for dagen. 

Anbefalinger 
 

 

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

Da jeg ankommer til Guldæblet, har Institutionen har lige fået at vide at et barn er smittet med Corona, 
og personalet er derfor i gang med informere forældre, samt organisere dagen, ud fra hvilke 
medarbejdere som skal hjemsendes. 
 Institutionen har ikke tidligere været påvirket af Covid 19, og giver udtryk for, at det er lidt kaotisk at 
finde ud af, hvordan de skal forholde sig. 
Der er kun få børn tilbage i hele institutionen, alle børnehavebørn er på vej på legepladsen. Vuggestuen 
er indenfor med 4 børn. 
I bålhytten sidder en gruppe børnehavebørn og spiser formiddags mad sammen med en voksen. Tre børn 
går rundt på legepladsen og kommer hen til mig, da jeg kommer ud. De andre voksne er i gang med at 
organisere sammen med lederen.  
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Børnene fortæller glade og trygge om deres navne, og går i dialog med mig. En pige fortæller at der er 
magi i børnehaven derfor har de ingen arme, de er tryllet væk. 
Lidt efter kommer en anden voksen ud, og finder en kurv med snitteredskaber, hvilket samler flere børn 
omkring aktiviteten. Børnene sidder i en kreds på store sten og bliver guidet roligt og imødekommende, 
det er tydeligt at de kender til snitte aktiviteten. 
Der kommer endnu en voksen ud og der skabes en ny aktivitet i ”bålhytten”, hvor der kan tegnes og 
klippes. Den voksne spørger interesseret ind til deres tegninger og klip, og er i dialog med børnene. Den 
voksne som sidder i bålhytten og spiser med børnene bliver sendt hjem grundet Corona.  
 
En pige har lavet en opfindelse i skuret, hvor hun leger alene, der kommer senere flere børn til som 
deltager i legen. Under tilsynet ser jeg ikke voksne som deltager i børnehavebørnenes leg. De voksne 
deltager i de igangsatte aktiviteter. 
 
Vuggestuen er også på legepladsen med de fire børn som er tilbage. Børnene leger i vandpytterne, og 
senere bliver de optaget af bladene, som er faldet ned fra træerne. De voksne følger børnenes initiativ. 
En voksen fejer blade sammen, en anden voksen samler bladene på en snor, og der tales om farver og 
former. Der er fin øjenkontakt med børnene, og dialogen er anerkendende og imødekommende. Den 
voksne er i børnehøjde når der samles blade. 
 
Der er ikke nye vuggestuebørn i indkøring ved tilsynet. 
Grundet Corona, er der kun få vuggestuebørn tilbage i institutionen, alle børn var på legepladsen under 
tilsynet.   
Ved tilsynet oplever jeg at de voksne er i dialog med alle børn som deltager i aktiviteterne.  
 
 
  
 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1 
 

 

Justeringer indsatsområde 2 
 

 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

Det anbefales at  
 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

 
Ingen påbud 
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