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Tilbagemelding fra tilsynet  
 

 Vuggestue Børnehave 

Særligt positive observationer 
fra tilsynet 

 
Vuggestuen har gode fysiske, 
æstetiske og indbydende 
rammer inde og ude. Der er en 
varieret og stor legeplads med 
flere afgrænsede områder, som 
indbyder til og understøtter 
forskellige lege og motorisk 
udfoldelse.  
 
Der er stort fokus på det 
sproglige læringsmiljø inde og 
ude.  
 
Der er en rar atmosfære i 
vuggestuen og et fint samspil 
mellem børn og voksne. Det 
pædagogiske personale er rolige, 
nærværende, anerkendende og 
omsorgsfulde.  Personalet har en 
fin opmærksomhed på børnenes 
individuelle behov. 
 
Der er en tydelig rolle og 
ansvarsfordeling samt god 
planlægning og struktur med 
klare rammer og rutiner. 
 
 

 
Børnehaven har gode fysiske, 
æstetiske og indbydende 
rammer inde og ude. 
Legepladsen er stor og varieret 
med flere afgrænsede områder, 
som inviterer til og understøtter 
forskellige lege samt motorisk 
udfoldelse.  
 
Der er stort fokus på det 
sproglige læringsmiljø inde og 
ude. 
 
Der er en rar atmosfære i 
børnehaven og et fint samspil 
mellem børn og voksne. Det 
pædagogiske personale er rolige, 
nærværende, anerkendende og 
omsorgsfulde – de har en fin 
opmærksomhed på børnenes 
individuelle behov. 
 
Der er en tydelig rolle og 
ansvarsfordeling samt god 
planlægning og struktur med 
klare rammer og rutiner. 
 
 
 

Særlige 
opmærksomhedspunkter fra 
tilsynet 
 

Få endnu større fokus på 
læringsmål i forbindelse med 
planlægning af de pædagogiske 
aktiviteter. 
 

Sæt endnu større fokus på 
læringsmål i forbindelse med 
planlægning af de pædagogiske 
aktiviteter. 
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f  Få lidt mere fokus på at tale med 
børnene om deres oplevelser i 
en konflikt. Hjælpe børnene til at 
sætte ord på og komme i dialog 
med hinanden - samt 
medinddrage dem i løsningen af 
konflikten. 
 

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

Indsatsområde 1 
 

 
I planlægningen af de 
pædagogiske aktiviteter - stil 
endnu mere skarpt på 
læringsmål, børnenes 
læreprocesser samt 
dokumentation samt evaluering. 
 

 
I planlægningen af de 
pædagogiske aktiviteter - stil 
endnu mere skarpt på 
læringsmål, børnenes 
læreprocesser samt 
dokumentation samt evaluering.  
 

Indsatsområde 2 
 

Arbejde endnu mere struktureret 
med dialogisk læsning, rim, 
remser, sproglege og 
bevægelsessange m.v. så det 
indgår i den pædagogiske praksis 
hver dag. 
 

Arbejde endnu mere struktureret 
med dialogisk læsning, rim, 
remser, sproglege og 
bevægelsessange m.v. så det 
indgår i den pædagogiske praksis 
hver dag. 
 
 

Øvrige anbefalinger på baggrund af tilsynet v/ konsulent 
 

Fortsat fokus på håndhygiejne. 
 
Det anbefales at folde uge- og månedsplaner ud med mål for aktiviteterne samt hvilke læreplanstemaer 
aktiviteten understøtter. Sæt endnu mere fokus på børnenes læreprocesser – synliggøre og 
dokumentere. 
 
 

Tilsynet evt. påbud 
 

 
 
 

 


