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Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

Afdeling 
Børnehuset Hyrdehøj 

Dato 
D. 13. november 2020 

Pædagogisk konsulent 
Anette Nygaard Bang 

Mødets varighed 
2 timer 

Mødeleder (områdeleder) 
Louise Juul Larsen 

Referent (pæd. konsulent) 
Anette Nygaard Bang 

Deltagere 
Pæd. Leder Nina Titi Mohr, pædagog Anja Lundberg Larsen, 
pædagogisk leder Ronni Mathiassen, områdeleder Louise Juul Larsen 
og udviklingskonsulent Anette Nygaard Bang 
 

Ekstern observatør 
Pædagogisk leder Ronni 
Mathiassen 

 
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 Mangfoldighed blandt børn og 
det pædagogiske personale - der 
er plads til forskellighed også 
pædagogisk.  
 
Et godt udemiljø. 
 
En ordentligt og respektfuld tone 
og stemning. 

Mangfoldighed blandt børn og 
det pædagogiske personale - der 
er plads til forskellighed også 
pædagogisk.  
 
Et godt udemiljø. 
 
En ordentligt og respektfuld tone 
og stemning. 

Særlige opmærksomhedspunkter 
 

De voksnes deltagelse i børnenes 
leg – understøttelse af børnenes 
leg, eksperimenter og fordybelse 
særligt udendørs. 
  
 

De voksnes deltagelse i børnenes 
leg –  understøttelse af børnenes 
leg, eksperimenter og fordybelse 
særligt udendørs. 
  
 

Tema   

Fysiske omgivelser Corona tiden har præget 
kvaliteten af indretningen 
indendørs og har begrænset 
udbuddet og mængden af 
legetøj.  
 
Der er behov for at synliggøre, 
hvor på legepladsen der er 
mulighed for høj og lav aktivitet. 
 
En opmærksomhed på at der 
også skal være plads til 
aktiviteter med en højere puls. 
 
 

Corona tiden har præget 
kvaliteten af indretningen 
indendørs og har begrænset 
udbuddet og mængden af 
legetøj. 
 
Der er behov for at synliggøre, 
hvor på legepladsen der er 
mulighed for høj og lav aktivitet. 
 
En opmærksomhed på at der 
også skal være plads til 
aktiviteter med en højere puls og 
flere fysiske udfordringer. 
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Relationer Der er en positiv tilgang til det 
enkelte barn og børnegruppen 
og barnets perspektiv inddrages. 
 
Det pædagogiske personale er 
gode til at guidet barnet også når 
det er svært.  
 
Det er ligeledes en 
opmærksomhed på at inddrage 
børn i udsatte positioner i 
fællesskabet. 
 
OBS på mængden af voksen 
samtaler herunder at arbejde i 
mindre grupper. 

Der er en positiv tilgang til det 
enkelte barn og børnegruppen 
og barnets perspektiv inddrages. 
 
Det pædagogiske personale er 
gode til at guidet barnet også når 
det er svært.  
 
Det er ligeledes en 
opmærksomhed på at inddrage 
børn i udsatte positioner i 
fællesskabet. 
 
OBS på mængden af voksen 
samtaler herunder at arbejde i 
mindre grupper. 

Leg og aktiviteter En opmærksomhed på bredden i 
legetøjet og at der er en 
tilstrækkelig mængde af 
tilgængeligt legetøj både inden 
og udendørs. 
  
 
 
 

Der er behov for at de voksne er 
tættere på børnenes leg og 
aktiviteter. 
 
En opmærksomhed på bredden i 
legetøjet og at der er en 
tilstrækkelig mængde af 
tilgængeligt legetøj både inden 
og udendørs. 
 

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

Indsatsområde 1 
 

Der er behov for at de voksne er aktiv deltagende i børnenes leg og 
aktiviteter. Som følge her af er der behov for, at arbejde med de 
voksnes legekompetencer herunder de risikofyldte lege. 
 

Indsatsområde 2 
 

 
 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

 
Lege og aktivitetsmuligheder udendørs: 
Der kan med fordel arbejdes med, at have fokus på voksen initierede aktiviteter og tilstrækkelig bredde i 
lege- og aktivitetsmuligheder på legepladsen. Herunder at børnene har en større adgang til forskellige 
materialer og friere adgang til værkstedslignende aktiviteter udendørs. En mulighed kunne være at 
udarbejde et legekatalog så børnene kan se, hvilke materialer og legetøj der er tilgængeligt, så børnene 
oplever en bredde i muligheder for leg og aktivitet og ikke kun det som er synligt.  
Det anbefales at I inddrager børnene i idéfasen, udsmykningen, tilblivelsen og den løbende evaluering og 
justering af de fysiske læringsmiljøer. 
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Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

Ingen påbud 
 

 

 


