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Tilbagemelding fra tilsynet  
 

 Vuggestue Børnehave 

Særligt positive observationer 
fra tilsynet 

Vuggestuen bærer præg af, at 
der er en god tone og en rolig og 
rar omgangsform -og 
samværsform i relationen børn 
og børn - og børn og voksen. 
 
Personalet er nærværende om 
det fælles tredje og optaget af at 
følge børnenes spor.  
 

Børnehaven bærer præg af en 
rolig omgangsform. 
 
Børnehaven bærer præg af, at 
den spontane leg understøttes.  
  

Særlige 
opmærksomhedspunkter fra 
tilsynet 
 

Videreudvikling af de 
tematiserede læringsrum og 
miljøer, herunder et øget fokus 
på det sproglige læringsmiljø. 

Fokus på at styrke det 
pædagogiske læringsmiljøet med 
udgangspunkt i den styrkede 
pædagogiske læreplan. 
 
Styrke strukturer der 
understøtter den målrettede 
indsats med udgangspunkt i 
læringsprocesser for den aktuelle 
børnegruppe.  
 

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

Indsatsområde 1 
 

Stil skarpt på indretningen af de 
sproglige læringsmiljøer 
udendørs og indendørs i 
vuggestuen. 
 

Stil skarpt på det pædagogiske 
læringsmiljø med udgangspunkt i 
det pædagogiske grundlag jf. den 
styrkede pædagogiske læreplan.  

Indsatsområde 2 
 

Stil skarpt på systematikken 
omkring arbejdet med det 
pædagogiske grundlag, herunder 
mål, evaluering og 
dokumentation af børnenes 
læringsprocesser. 
 

Stil skarpt på systematikken 
omkring arbejdet med det 
pædagogiske grundlag, herunder 
mål, evaluering og 
dokumentation af børnenes 
læringsprocesser. 
 

Øvrige anbefalinger på baggrund af tilsynet v/ konsulent 
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Det anbefales, at der er fokus på at udvikle og facilitere de vokseninitierede aktiviteter på legepladsen.   
 

Tilsynet evt. påbud 
 

Skærpet tilsyn i børnehaveafdelingen.  
 
Arbejdet omkring det pædagogiske grundlag jf. den styrkede pædagogiske læreplan er ikke tilstrækkelig. 
Der er behov for, at der arbejdes systematisk med at styrke det pædagogiske læringsmiljø med 
udgangspunkt i det pædagogiske grundlag jf. den styrkede pædagogiske læreplan.  
At der arbejdes med at styrke strukturer der understøtter den målrettede indsats med udgangspunkt i 
læringsprocesser for den aktuelle børnegruppe. 
At systematikken omkring arbejdet med det pædagogiske grundlag, herunder mål, evaluering og 
dokumentation af børnenes læringsprocesser skærpes. 
 
Institutionen har 3 måneder til at arbejde med indsatsområderne, med udgangspunkt i den indsendte 
handleplan. I april vil der være et opfølgende tilsyns i børnehaveafdelingen.  
 

 


