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Tilbagemelding fra tilsynet  
 

 Vuggestue Børnehave 

Særligt positive observationer 
fra tilsynet 

Lejre Børnehus åbnede den 1. 
september 2021 i et helt 
nyopført hus. Institutionen har 
en pædagogisk profil som 
naturinstitution. 
 
Årshjul med forskellige temaer 
for de enkelte måneder er 
udarbejdet.  
Arbejdet med den pædagogiske 
læreplan er i gang.  
 
Institutionen har gode fysiske 
rammer inde og ude. 
Legepladsen er varieret med 
gode udviklingsmuligheder. 
 
Der er en god atmosfære i 
vuggestuen og et fint samspil 
mellem børn og voksne. Tonen 
er varm og imødekommende. 
 
Det pædagogiske personale er 
omsorgsfulde og nærværende 
med en god opmærksomhed på 
de enkelte børns behov. 
Personalet er støttende og 
guidende. Der er gode dialoger i 
leg og aktivitet med børnene.  
 

Lejre Børnehus åbnede den 1. 
september 2021 i et helt 
nyopført hus. Institutionen har 
en pædagogisk profil som 
naturinstitution. 
 
Årshjul med forskellige temaer 
for de enkelte måneder er 
udarbejdet.  
Arbejdet med den pædagogiske 
læreplan er i gang.  
 
Institutionen har gode fysiske 
rammer inde og ude. 
Legepladsen er varieret med 
gode udviklingsmuligheder. 
 
Der er en god atmosfære i 
børnehaven og et fint samspil 
mellem børn og voksne. Tonen 
er varm og imødekommende. 
 
Det pædagogiske personale er 
omsorgsfulde og nærværende 
med en god opmærksomhed på 
de enkelte børns behov. 
Personalet er støttende og 
guidende. Der er gode dialoger i 
leg og aktivitet med børnene.  
 

Særlige 
opmærksomhedspunkter fra 
tilsynet 
 

 
Fokus på at udvikle tydelige og 
mere afgrænsede, tematiserede 
læringsrum, så børnene nemt 
kan se ”hvad kan man her” - også 
med henblik på at stille 

 
Fokus på at udvikle tydelige og 
mere afgrænsede, tematiserede 
læringsrum, så børnene nemt 
kan se ”hvad kan man her” - også 
med henblik på at stille 
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f aktiviteter beskyttes – eks. 
læsekroge. 
 
Styrke og udvikle det sproglige 
læringsmiljø - inde og ude. 
Sætte flere billeder på kasser 
m.v. så børnene kan se hvad der 
er i - og få flere ting ned i 
børnehøjde, som passer til 
legen/ aktiviteten inden for det 
pågældende tema. 
 
Fokus på dialogisk læsning, rim, 
remser, sproglege, sange mv. – 
planlægge og strukturere så det 
er en del af den pædagogiske 
praksis hver dag. 
 
 
 

aktiviteter beskyttes – eks. 
læsekroge. 
 
Styrke og udvikle det sproglige 
læringsmiljø – inde og ude. 
Få flere spil og materialer ned i 
børnehøjde samt sætte billeder 
og ord på kasser, så børnene kan 
se, hvad der er i.  
 
Opmærksomhed på om 
materialer og legetøj er placeret, 
så det passer til legen/ 
aktiviteten inden for det 
pågældende tema.  
 
Fokus på dialogisk læsning, rim, 
remser, sproglege, sange mv. – 
planlægge og strukturere så det 
er en del af den pædagogiske 
praksis hver dag. 
 
 

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

Indsatsområde 1 
 

 
Stil skarpt på systematikken 
omkring arbejdet med det 
pædagogiske grundlag/ 
læreplanstemaerne – mål, 
dokumentation og evaluering af 
børnenes læreprocesser. 
 

 
Stil skarpt på systematikken 
omkring arbejdet med det 
pædagogiske grundlag/ 
læreplanstemaerne – mål, 
dokumentation og evaluering af 
børnenes læreprocesser. 

Indsatsområde 2 
 

 
Styrke og udvikle det sproglige 
læringsmiljø inde og ude.  
Eks.: Sætte billeder og ord på 
kasser m.v.  
 
Plakater og billeder i børnehøjde 
med temaer, der kan bruges til 
samtaler med børnene. 
Skriftsprogligt legetøj, spil m.v. i 
børnehøjde. 
 
Etablere tydelige læsekroge med 
bøger på tallerkenrækker i 
børnehøjde.  
 

 
Styrke og udvikle det sproglige 
læringsmiljø inde og ude.  
Eks.: Sætte billeder og ord på 
kasser, skilte med ord på ting, 
møbler og steder.  
 
Plakater og billeder i børnehøjde 
med temaer, der kan bruges til 
samtaler med børnene. 
Skriftsprogligt legetøj, spil m.v. i 
børnehøjde.  
 
Etablere tydelige læsekroge med 
bøger på tallerkenrækker i 
børnehøjde.  
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f  
I de daglige samlinger have fokus 
på dialogisk læsning, rim, remser, 
sproglege, bevægelsessange m.v. 
 
 

 
I de daglige samlinger have fokus 
på dialogisk læsning, rim, remser, 
sproglege, bevægelsessange m.v. 
 

Øvrige anbefalinger på baggrund af tilsynet v/ konsulent 
 

Fortsat fokus på håndhygiejne. 
 
Det anbefales at planlægge det pædagogiske arbejde med en mere fast struktur samt udarbejde uge- 
måneds- og årsplaner med læringsmål for aktiviteterne - hvilket læreplanstema aktiviteterne 
understøtter. Sæt fokus på børnenes læreprocesser samt synliggør og dokumenter disse. 
 
Udvikling af det sproglige læringsmiljø skal ske i samarbejde med faglig konsulent i Center for Børn og 
Læring. 
 

Tilsynet evt. påbud 
 

 
 

 


