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Tilbagemelding fra tilsynet  
 

 Vuggestue Børnehave 

Særligt positive observationer 
fra tilsynet 

 
Der er en god stemning i 
vuggestuen. Det pædagogiske 
personale er rolige, 
nærværende, anerkendende og 
omsorgsfulde.   
 
Personalet har en fin 
opmærksomhed på børnenes 
individuelle behov. 
 
Personalet er i børnehøjde, 
støttende og guidende – fine 
små dialoger og samvær i leg og 
aktivitet med børnene.  
 
Der er en god opmærksomhed 
på nystartede børn. 
 
Vuggestuen er nystartet i en 
pavillon på legepladsen den 1. 
november 2021.  
En del materialer, legetøj, 
inventar mv. er endnu ikke 
leveret. Stuerne er ved at blive 
indrettet. Personalet har, med 
det der er til rådighed på 
nuværende tidspunkt, fået skabt 
nogle gode rammer for børnene 
– det tegner godt. 
 

 
Der er en god atmosfære i 
børnehaven. Det pædagogiske 
personale er rolige, 
nærværende, anerkendende og 
omsorgsfulde.  
 
Der er en god struktur for dagen 
med klare rammer og rutiner for 
dagen.  
 
Det er tydeligt for børnene, hvad 
der skal ske og hvornår – bl.a. 
bruges der piktogrammer.    
 
Der arbejdes med ”stilletid” før 
frokost med meditationsmusik 
for at børnene kan få ro i 
kroppen efter en aktiv 
formiddag. 
 

Særlige 
opmærksomhedspunkter fra 
tilsynet 
 

 
Fokus på at udvikle tydelige 
tematiserede læringsrum, så 
børnene kan se ”hvad kan man 

 
Sæt endnu mere fokus på det 
sproglige læringsmiljø på 
legepladsen. 
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f her” – flere billeder på kasser 
m.v.  
 
Få afgrænset og indrettet 
vuggestuens legeplads med 
legetøj og materialer til 
vuggestuebørn. Udvikle 
tematiserede læringsrum ude. 
 
 

 
 
Tematisere læringsrummene på 
legepladsen, så der bliver 
skærmede zoner med mulighed 
for stille aktiviteter for børn, der 
har behov herfor – eks. at tegne, 
læse, spille spil o. lign. 
 
Endnu mere vokseninitieret leg 
og aktivitet ude.  
 
 

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 
 

 
Arbejde videre med at indrette 
og udvikle tematiserede 
læringsrum inde og ude.  
 
Få fysisk afgrænset/ skærmet 
vuggestuens legeplads i forhold 
til børnehavens område. 
 

 
Videreudvikle tematiserede 
læringsrum ude samt endnu 
større fokus på vokseninitieret 
leg og aktivitet. 
 
Skærme og tydeliggøre 
læringsrum ude med mulighed 
for stille aktiviteter, hvor 
børnene kan fordybe sig sammen 
med det pædagogiske personale. 
 

Øvrige anbefalinger på baggrund af tilsynet v/ konsulent 
 

Fortsat fokus på håndhygiejne. 
 
Det anbefales at folde ugeplanerne ud med mål for aktiviteterne samt hvilket læreplanstema aktiviteten 
understøtter. Sæt endnu mere fokus på børnenes læreprocesser – synliggøre og dokumentere. 
 
 

Tilsynet evt. påbud 
 

 
 
 

 


