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Tilsynsdokument for opfølgende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

 

Afdeling 
Bredgade 

Dato/årstal 
27. oktober 2021 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 

Mødets varighed 
1 ½ time 

Mødeleder (områdeleder) 
Anni Glindorf 

Referent (pæd. konsulent) 
Joan Dybdal 

Deltagere 
Mikkel Leder, Anni Områdeleder, Joan 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 
Organisering og overlevering på 
legepladsen. 
 

Ved tilsynet i 2020 var organiseringen og strukturen tydeligere, end 
den er på nuværende tidspunkt. 
 
Det er det ikke tydeligt i praksis, at der arbejdes ud fra den aftalte 
plan og organisering. 
 
Vi taler om, at man i Bredgade skal tilbage til den måde man 
organiserede sig under corona. Altså en tydelig plan for hvordan det 
sikres, at voksne og børn organiseres i mindre grupper og fordeler sig 
inde og ude. Derudover et fokus på, at børnene er aktivt deltagende 
også i praktiske gøremål, således at de voksne ikke går ind alene for 
f.eks. at hente ting, men tager et par børn eller en gruppe af børn 
med. 
 
Der skal arbejdes videre med en tydeligere zoneopdeling på 
legepladsen. Handleplanen skal genbesøges, og der skal generelt 
strammes op på aftalerne.  
 
Vi taler om, at der skal reetableres en praksis hvor pædagoger og 
faste medarbejdere er sammen med børnene, og øvrige 
medarbejdere sørger for praktiske ting.  
 
Det aftales, at Områdeleder og pædagogisk konsulent deltager på 
personalemøde d. 27. oktober. På mødet gives tilbagemelding på 
tilsyn, og der tales fremadrettet strategi og plan. Der tages hul på 
arbejdet med at etablere en tydelig struktur og organisering. 
 
Områdeleder og pædagogisk konsulent deltager ligeledes på 
personalemødet d. 17. november, hvor der følges op og arbejdes 
med den videre plan.  
 

Indsatsområde 2 
 

Der arbejdes fortsat med indsatsområdet og handleplanen 
genbesøges, så der gøres klar i læringsmiljøerne indenfor. Generelt 
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Udvikling af læringsmiljøerne 
indenfor. 

en opmærksomhed på at de indendørs læringsmiljøer skal være 

indbydende og skal anvendes året rundt. 

 

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

 

Kl. 12:30 De voksne er fordelt på legepladsen. En voksen understøtter leg ved rutsjebane, en 

voksen understøtter leg ved bord m dyr. En voksen er placeret ved gyngerne. En voksen i 

området ved boldbanerne. Der er ikke umiddelbart igangsat lege eller aktiviteter. Jeg observerer, 

at flere børn går formålsløse rundt uden at blive hjulpet ind i lege eller aktivitet. Et par børn giver 

udtryk for at de ikke ved hvem de skal lege med.  

 

Imellem kl. 13:15 og 13:45 går fordelingen af de voksen i opløsning. 

Det ses ikke i praksis, at der er en plan for hvem af de voksne der gør hvad. De voksnes 

opmærksomhed afledes ofte fra børnene. Enten fordi de går ind i huset eller fordi de falder i snak 

med hinanden. 

Det er ingen, eller ganske få voksen initierede lege eller aktiviteter, ligesom det er et fåtal af de 

voksne der understøtter børnenes lege.  

 

De mindste børn (19 stk) samles under halvtaget til eftermiddagsmad 

 

Kl. 14 samles de store børn på trappen på legepladsen. 

De store børn sidder på trappen og spiser, der er ingen fælleshed altså intet der samler grupper så 

som en historie eller en sang. Børnene forlader drypvist trappen. Det samme sker for de mindre 

børn.  

Det er ikke tydeligt, at der er en plan for samlingen. Der er delvist en start, men der er ikke en 

tydelig afslutning på samlingen, og børnene bevæger sig på egen hånd videre, når de er færdige 

med at spise. Et af de mindste børn bliver alene tilbage og spiser færdigt. 

 

Hele eftermiddagen er alle børn og voksne på legepladsen. Normeringen den pågældende dag, 

giver ellers god mulighed for at voksne og børn fordeler sig ude og inde. En fordeling af børn i 

mindre grupper vil give bedre mulighed for fordybet samspil mellem voksne og børn, samt styrke 

relationerne børnene imellem.  

 

Generelt utydelige læringsmiljøer indenfor. Butik og køkken mangler varer og service/mad. De 

andre læringsmiljøer fremstår ikke indbydende.  

 
 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1 
 

Der skal genskabes en strammere struktur, og der skal leves op til 
aftalerne omkring organiseringen (uge og dagsplan). Der skal 
arbejdes med en organisering hvor børn og voksne er opdelt i mindre 
grupper. 
Der skal arbejdes med et skærpet fokus på det faglige og 
professionelle spor.  
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Justeringer indsatsområde 2 
 

Handleplanen skal genbesøget, og der skal optimeres på 
læringsmiljøerne indenfor, så de fremstår indbydende. 
 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

På sidste års tilsyn, observerede jeg en tydelig organisering, og en struktur der skabte mulighed for et 
tæt og nærværende samspil mellem voksne og børn. Jeg så et stærkt fokus på aktiviteter og lege, og jeg 
så børn der fandt aktiviteterne og legene meningsfulde. I år har jeg desværre observeret, at denne 
organisering er ”faldet fra hinanden”. Dette har en konsekvens for børnenes trivsel, og der skal derfor 
sættes konkrete handlinger i gang som løbende evalueres og justeres efter behov. 
 
Min anbefaling er derfor, at I finder tilbage til den organisering og struktur der var tydelig på sidste års 
tilsyn og, at I hurtigst muligt får udarbejdet en dagsplan og en ugeplan. I den forbindelse er det centralt, 
at der etableres en kultur, hvor personalet lever op til den plan der er aftalt. Det er afgørende, at I 
genetablerer fokus på børnene og børnefællesskaber, og I sikrer den tydelige organisering af børn og 
voksne i mindre grupper.  
 
Områdeleder følger tæt op på udviklingen i Bredgade. Pædagogisk konsulent ligeledes tilknyttet. 
 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

Der gennemføres uanmeldt opfølgende tilsyn i Bredgade i december 2021.  
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. 

 

  

 

 


