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Tilbagemelding fra tilsynet  
 

 Vuggestue Børnehave 

Særligt positive observationer 
fra tilsynet 

 
Der er en god atmosfære i 
vuggestuen og et fint samspil 
mellem børn og voksne.  
 
Det pædagogiske personale er 
omsorgsfulde, nærværende og 
rolige - også under pres.   
 
Personalet har en god 
opmærksomhed på børnenes 
behov. 
 
Personalet er i børnehøjde, 
støttende og guidende. Der er 
fine små dialoger i leg og 
aktivitet med børnene.  
 

 
Der er en god atmosfære i 
børnehaven og et fint samspil 
mellem børn og voksne. 
 
Det pædagogiske personale er i 
børnehøjde, omsorgsfulde og 
nærværende – også under pres. 
 
Børn og voksne er samlet 
omkring forskellige aktiviteter i 
mindre grupper i løbet af dagen. 
 
Børn med særlige behov mødes 
med en støttende og positiv 
tilgang. 
 
 

Særlige 
opmærksomhedspunkter fra 
tilsynet 
 

 
Fokus på at udvikle tydeligere, og  
mere afgrænsede, tematiserede 
læringsrum, så børnene nemt 
kan se ”hvad kan man her”. 
  
Sætte flere billeder på kasser 
m.v. og få endnu flere ting ned i 
børnehøjde, som passer til 
legen/ aktiviteten inden for det 
pågældende tema. 
 
Afgrænse/ beskytte læringsrum – 
eks. læsekroge. 
Arbejde med at indrette og gøre 
nogle af lokalerne mere 
indbydende og hyggelige.  

 
Tematisere og afgrænse 
læringsrummene endnu 
tydeligere - også med henblik på 
at stille aktiviteter beskyttes. 
 
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 let 
tilgængelig for børnene og 
placeret, så de passer til legen/ 
aktiviteten inden for det 
pågældende tema.  
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Opmærksomhed på det sproglige 
læringsmiljø inde og ude - 
dialogisk læsning, rim, remser, 
sproglege, sange mv. – og at det 
er en del af den pædagogiske 
praksis hver dag. 
 

 
Fortsat udvikling af det sproglige 
læringsmiljø inde og ude - 
dialogisk læsning, rim, remser, 
sproglege, sange mv. - og at 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 
 

Udvikle tematiserede læringsrum 
så børnene kan se, ”hvad kan 
man her” samt beskytte stille 
aktiviteter – eks. læsekroge. 
 
Sætte endnu flere billeder på 
kasser m.v. og få flere ting ned i 
børnehøjde, som passer til 
legen/ aktiviteten inden for det 
pågældende tema. 
 

Tematisere og afgrænse de 
forskellige læringsrum – også så 
stille aktiviteter beskyttes – eks. 
læsekroge. 
 
Sætte endnu flere billeder på 
kasser m.v. og få flere ting ned i 
børnehøjde, som passer til 
legen/ aktiviteten inden for det 
pågældende tema. 
 

Øvrige anbefalinger på baggrund af tilsynet v/ konsulent 
 

Fortsat fokus på håndhygiejne. 
 
Det anbefales at planlægge det pædagogiske arbejde med en mere fast struktur - udarbejde uge- 
måneds- og årsplaner med mål for aktiviteterne samt hvilket læreplanstema aktiviteterne understøtter. 
Sæt endnu mere fokus på børnenes læreprocesser samt at synliggøre og dokumentere disse. 
 
Legepladsen står for en større renovering – i den forbindelse have fokus på afgrænsede og tematiserede 
områder samt det sproglige læringsmiljø ude. Opmærksomhed på balancen mellem steder, hvor der kan 
være høj og lav fysisk aktivitet – skærme steder, hvor børn kan fordybe sig med det pædagogiske 
personale eks. tegne, højtlæsning, spille spil m.v. 
 

Tilsynet evt. påbud 
 

 
 

 


