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Uanmeldt tilsyn som opfølgning på tilsyn i februar 2022 
 
 

Afdeling: 
Børnehaven 
Bredgade 

Dato: 
23 juni 2022 

Pædagogisk konsulent: 
Joan Dybdal 

 

Observationer  
Der er foretaget observationer i tidsrummet Kl. 8:15-11:00 og 12:15-14.00 
 
På dagen er der 24 børn og 5 medarbejdere. Om formiddagen observeres en tydelig struktur 
og gode spor i forhold til de anbefalinger der er givet fra tidligere tilsyn. Det ses ligeledes i 
praksis at personalet, med få undtagelser, følger den plan der er udarbejdet for formiddagen.  
 
Der observeres fx at personalet er opmærksomme på at “lege” overgangene med børnene 
dvs. at der leges tog med en voksen i front, mens børnene synger på vej fra legepladsen og 
indenfor. Det observeres dog fortsat at alle børn sendes på toilettet på samme tid, her skal 
der fortsat være opmærksomme på at opdele børnene i mindre grupper. Dette sker hos både 
sommerfuglene og larverne. 
 
Om eftermiddagen er børn og voksne på legepladsen. Der observeres enkelte medarbejdere 
der fordyber sig med børnene. Men det observeres fortsat, at medarbejderne nemt bliver 
afledt og fjerner deres fokus fra børnene. Der igangsættes kortvarigt aktiviteter som går i 
opløsning fordi medarbejderen fjerner sig fra aktiviteten. Det er fortsat ikke tydeligt, at der er 
en praksis der sikrer at alle børn støttes i at indgå i inkluderende børnefællesskaber om 
eftermiddagen.  
 
Det observeres at planen om at gå indenfor og spise ca. 13:45 følges. Før de går ind bliver 
børnene bedt om at rydde op. Det observeres, at medarbejderne har svært ved at motivere 
børnene til at deltage, og det tager lang til at få alt ryddet op. Denne rutine kan med fordel 
gennemføres som en leg, så børnene motiveres til at deltage. 
 
Over hele dagen observeres voksne i positivt samspil med børnene. Der er mange gode 
dialoger og børnene bliver mødt og hørt af de voksne.  
 
Opsamlende:  
 
Der observeres en formiddag, hvor der er en klar rollefordeling og planene for formiddagen 
følges. Der ses større opmærksomhed på overgangene herunder at børnene forberedes ved 
skift, der kan fortsat være større fokus på at opdele børnene i mindre grupper. 
 
Der observeres fortsat usikkerhed i forhold til, at få skabt en tydelig organisering af børn og 
voksne om eftermiddagen. Rollerne og opgaverne de voksne imellem virker fortsat uklare.  
 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger. 
 

Generelt vurderes udviklingen at gå i den rigtige retning. Der er til en vis grad udviklet på de 
indsatser der er iværksat på bagrund af tidligere tilsyn, der er dog et stykke vej endnu før 
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man er i mål. Min anbefaling er, at der forsat arbejdes med afsæt i handleplanen, herunder 
at den tydelige struktur om formiddagen fastholdes og at der forsat arbejdes på at 
implementere strukturen for eftermiddagen.  
 

Den pædagogiske konsulents evt. påbud 

Der gennemføres omfattende pædagogisk tilsyn efter Roskilde kommunes tilsynskoncept i 
oktober 2022. 

 
 


