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Dato og tidspunkt 

 

31/8-2022 kl.9.20-11.50 

 

Emne 

 

 

☒ Uanmeldt tilsyn 

☐ Uanmeldt akut tilsyn 

☐ Uanmeldt skærpet tilsyn 

 

Tilsynsførende 

 

 

Dorthe Holm 

Fokus for tilsynet 

 

 

 

Hvis tilsynet er akut eller skærpet, skal 

her anføres på hvilket grundlag, der 

føres tilsyn. 

 

 

Fokusområder fra det pædagogiske 

grundlag. 

Fokusområde 
 

- Leg 

- Børnefællesskaber 

- Pædagogiske læringsmiljø 

 

Observation på fokusområde 
 

Børnefællesskaber og leg 

 

Halvdelen af midtergruppen (Kastanjer) 

og ældstegruppen (Blomster) 

 

Børnene leger på legepladsen med 

hinanden. Børnene har fordelt sig i små 

grupper, hvor de leger, hvad de har lyst 

til.  

Der er to store drenge, der gynger en af 

de mindre drenge. Der er en positiv 

kommunikation mellem børnene og de 

store drenge, hjælper den mindre dreng 

op på gyngen, mens de griner sammen 

med ham. 

Der er fire børn i gang med at lege på 

klatrestativet, hvor de leger med 

sandkager og kravler op og ned. Der er 

også her en positiv dialog mellem 

børnene. 

Jeg møder nysgerrige og 

imødekommende børn, som gerne vil 



 

 

samtale med mig, de andre voksne og 

hinanden. De har en anerkendende 

tilgang til hinanden og de voksne. Der er 

plads til at være barn på børnenes 

præmisser.  

 

Observation på fokusområde 
 
 
 

Pædagogisk læringsmiljø 

 

Vuggestuegruppe (Grankoglerne) 

 

Jeg kommer, da de sidste børn er på vej 

ind fra legepladsen.  

En voksen sidder ved et bord med tre 

små børn. Samtidig er en voksen i gang 

på badeværelset med at gøre børnene 

klar til mad. Den tredje voksne er ved at 

få de sidste børn ind på stuen fra 

legepladsen. 

De ældste børn har været på tur, og de 

små ved bordet har været hjemme og er 

i gang med at spise.  

Børnene ved, hvad de skal og sætter 

sig straks ved bordet ved siden af. 

Nogle af børnene henter selv 

madpakker på en rullevogn ved bordet. 

Den voksne, der allerede sidder ved et 

bord, guider dem uden at forlade det 

bord, hun sidder ved. Den voksne 

udefra kommer ind og sætter sig ved 

bordet, og hjælper dem i gang med at 

spise.  

De små er ved at være færdige med 

maden og en lille pige på 6 mdr. piver 

lidt og den voksne siger henvendt til 

hende: ” Jeg kommer og tager dig”. Den 

voksne er ved at give de andre børn 

mad, og siger det en gang til hende, 

hvorefter hun tager hende op.  

Hun tager de to mindste op, der er 

færdige og sætter sig på gulvet med 

dem, og den voksne, der var på 

badeværelset, sætter sig ved bordet og 

fortsætter maden. 

Da de store er færdige, rejser de sig og 

hjælper med at rydde op og anerkendes 

af de voksne for indsatsen. De går ned 



 

 

og leger på gulvet ved den voksne, som 

er klar.  

Hele tiden er der en positiv stemning og 

de voksne er nærværende og møder 

børnenes behov. Hensynet til det 

enkelte barn i fællesskabet er stort, og 

de voksne er på forkant med de behov, 

børnene måtte have. 

  

Observation på fokusområde 
 
 
 

Pædagogisk læringsmiljø 

 

Alle steder jeg kommer i huset, oplever 

jeg, at de voksne er nærværende og 

anerkendende overfor børnene. De er 

også gode til at fordele sig fx på 

legepladsen, så der er adgang til 

voksne, hvor der er børn. 

I køkkenet er en voksen i gang med at 

lave marmelade med en lille gruppe 

børn.  

På legepladsen sidder den 

pædagogstuderende og læser sammen 

med to børn. 

På legepladsen er en voksen 

deltagende i en sand- og vandleg med 

to børn. Hun er nærværende, griner og 

spejler dem i deres leg sammen, og 

taler med dem og sætter ord på deres 

intentioner.  

 

Andre observationer/ 

opmærksomhedspunkter 

Institutionen er et sted, hvor der er plads 

til at være barn. Der er mange små 

læringsmiljøer, hvor personalet er i gang 

med at tænke nyt fx udklædningsrum og 

sanserum. 

 

 

 

Evt. anbefalinger:  

 

 

 

Når I hænger dokumentation op til børn, 

skal det ned og hænge i børnehøjde. 

 

I forhold til spisning i vuggestuen, vil jeg 

anbefale en tydelig struktur, hvor 

børnene ved, hvor de skal sidde og 

hvilken voksen, der sidder ved hvilket 

bord. 



 

 

I forbindelse med spisning og hygiejne 

vil jeg anbefale, at børnene får vasket 

hænder inden de leger med legetøj og 

nede på gulvet. 

 

 

 

Evt. henstillinger: 

 

 

 

Der er ingen henstillinger fra det 

uanmeldte tilsyn. 

 

 

 


