
 

 

 

 

 

RAPPORT FRA 

UANMELDT TILSYN I 

DEN KOMMUNALE 

INSTITUTION 

BØRNEHUSET 

BØGEBJERG 

 

 
 

v
o
rd

in
g
b
o
rg

.d
k
 



 

 

 

Dato og tidspunkt 

14.6.2021 i tidsrummet 8.50-11.45. 

 

 

Emne 

 

 

☒ Uanmeldt almindelig tilsyn 

☐ Uanmeldt akut tilsyn 

☐ Uanmeldt skærpet tilsyn 

 

Deltagere 

 

 

Pædagogisk konsulent fra afd. for børns trivsel 

og læring Vordingborg kommune 

Fokus for tilsynet 

 

 

I Vordingborg Kommunes koncept omkring 
tilsyn står: 
 
”Det uanmeldte pædagogiske tilsyn 
Den pædagogiske konsulent kommer på uanmeldt 
tilsyn mindst 1 gang hvert år. Tilsynet kan foregå 
inden for hele dagtilbuddets åbningstid, og er 
berammet til 1 time og 30 minutter. Tilsynet er 
observationsbaseret, og der er derfor ingen 
forventning om, at leder eller medarbejdere står til 
rådighed under hele tilsynet”. 
 

Fokusområde(r) (udvalgt på 
forhånd) 
 

På baggrund af den nye dagtilbudslov og de 

styrkede læreplaner, har vi valgt at lave en 

observation i den kommunale institution ud fra 

temaerne: 

  

• Det pædagogiske læringsmiljø 

 

• Det sproglige læringsmiljø 

 

 

Struktur - organisering På dagen observeres der i Vuggestuen og på 3-4 

årsgruppen i Børnehaven 

I vuggestuen var der 18 børn heraf 16 fremmødte 

og fire voksne. På dagen var der sygdom og fravær 

i huset så der var 4 voksne den ene lånt i en af de 

øvrige grupper og fungerede på dagen som ”flyver” 

i hele huset- den anden er afd. Leder. 

 



 

 

I børnehavens 3-4 årsgruppe var der 21 børn og to 

faste voksne samt den medarbejder der var ”flyver” 

på dagen. 

Observation på fokusområde 
 

Det pædagogiske læringsmiljø  

Vuggestuen 

Børnene var lige blevet færdige med 

formiddagsmad. Der var ingen samlingsstund og 

børnene blev ikke opdelt i mindre grupper. 

Mens der gik en voksen rundt i rummet, sidder et 

barn alene i højstol. Dette blev straks påtalt- se 

henstilling nederst.  

Der var opbrud og uro i badeværelseset og i 

garderoben, det til trods blev børnene mødt af 

smilende og nærværende voksne.  

På legepladsen delte børnene sig i naturlige 

grupper, de voksne fulgte børnenes initiativ. 

Nogle børn gyngede sammen med en voksen der 

var god kontakt mellem børnene og den voksne. 

En legede med en gruppe børn i sandkassen og 

tredje legede omkring ruchebanen. 

 

Efter leg på legepladsen, skulle alle børn ind til 

frokost. De kom ind i mindre grupper, og blev fordelt 

på to høje borde og et lavt. De mindste børn sad i 

højstole ved et bord og var gået i gang med at 

spise, mens de øvrige børn kom til lidt efter lidt. 

Det resulterede i at der på et tidspunkt var 7 børn i 

højstole fordelt ved to borde og en voksen der  ofte 

rejste sig for at hente de ting der skulle bruges til 

frokosten. 

 

Det blev kraftigt påpeget at børn i højstole ikke må 

forlades og være uden opsyn. 

Det blev anbefalet, at gruppen drøfter hvordan 

frokosten kan organiseres så det ikke er nødvendigt 

at gå efter ting der mangler ved bordet samt, 

hvordan det kan undgås at forlade børn uden opsyn 

i højstole.  

 

Børnehaven 3-4 årsgruppen 

I tidsrummet for observationen var der flere 

overgange som virkede tilfældige og manglede 

struktur. 

Halvdelen af børnegruppen gik på legepladsen med 

en voksen som skulle åbne skuret for cykler, 

mooncars og legeredskaber. Det var tydeligt at det 



 

 

var uvant for børnene at vente på tur eller stille sig i 

kø for at kunne vælge. Der blev skubbet, rækken 

kunne ikke holdes og et par af de mindste børn kom 

bagerst i køen flere gange. 

 

Mens der var kø ved skuret, kom en af de voksne 

og tilbød en aktivitet i ”Himmelrummet” som er 

legepladsens kreative værksted. Dette skabte 

forvirring og virkede tilfældigt. Der kan med fordel 

tales med børnene under morgensamling om hvilke 

aktiviteter der er for dagen, så børnene kan 

forberedes og evt. vælge på forhånd. Det vil skabe 

en synlig struktur både for børn og for voksne. 

 

Den zone inddeling og opdeling i mindre grupper 

der pga af corona retningslinjer har været på 

legepladsen var blevet ophævet. 

Det fik legepladsen til at fremstå kaotisk og 

uoverskuelig og mistede sin effekt af flere 

forskellige læringsmiljøer. Der blev kørt på cykel, 

løbehjul og mooncars over hele legepladsen og de  

områder der tidligere signalerede ro og fordybelse 

blev overtaget af kørende leg. 

Der var fortrinsvis børneinitieret leg og de voksne 

runderede på legepladsen og deltog eller 

understøttede kun sporadisk børnenes leg. 

 

Legepladsen fremstod slidt og på den bagerste 

legeplads var der trækasser der var i stykker og 

kunne give splinter og skruer der var blottede. 

Området bar umiddelbart præg af manglende eller 

sporadisk udførte tjek på legepladsens redskaber 

og områder. På forespørgsel om sandkasserne 

dækkes af efter brug blev der fortalt, at det gør de 

ikke. 

 

 
 

Det sproglige læringsmiljø  

Vuggestuen. 

Det sproglige læringsmiljø var delvist præget af 

nærvær og opmærksomhed fra de voksne.  

Dog blev der flere gange observeret voksen snak 

hen over hovedet på børnene og et barn prøvede 

flere gange at gøre en voksne opmærksom på, at 

hun var tørstig.  

Det anbefales at arbejde med tydelige overgange 

og strukturer som er genkendelige for børnene. Det 



 

 

kan anbefales at bruge rim og remser eller korte 

sange som overgangs ritualer og for at skabe 

sammenhæng mellem dagens aktiviteter. 

 

 De voksne kan med fordel tage flere sproglige 

initiativer, sætte ord på handlinger og følelser og 

have fokus på at udvide børnenes ordforråd samt 

præsentere børnene for flere ord og begreber. 

 

Børnehaven 

Det sproglige læringsmiljø bar præg af at de voksne 

fortrinsvis cirkulerede på legepladsen. Der var 

fortrinsvis børneinitieret leg der kun gav anledning 

til korte præcise spørgsmål om legen fra de voksne. 

Der sås kortvarigt en længere samtale mellem en 

voksne og nogle børn i sandkassen. 

 

Ved frokosten bar samtalerne med børnene præg af 

spørgsmål og svar. I samtalerne blev der brugt 

mange lukkede spørgsmål, som kunne besvares 

med ja eller nej. Gruppen kunne med fordel arbejde 

mere med den sproglige turtagning og anvendelse 

af åbne spørgsmål i samtalerne med børnene. 

 

Det kan anbefales at arbejde fokuseret med de 10 

understøttende sprogstartegier i sammenhæng med 

de 8 samspilstemaer fra ICDP. 

 

 

Evt. anbefalinger:  

 

Vuggestuen: 

Det anbefales at arbejde med overgange og 

inddrage rutiner som udviklende læringsmiljøer ved 

at inddrage børnene i mindre grupper og gøre 

overgange tydelige ved hjælp af rim og remser. 

 

Børnehaven 

Det anbefales at arbejde med tydelige overgange, 

kombineret med sproglege der understøtter 

børnenes lyst til at lege med sproget. 

 

Det anbefales at arbejde med Den styrkede 

pædagogiske læreplans seks temaer og planlægge 

temaer og aktiviteter der kan understøtte et 

spændende og lærerigt læringsmiljø over hele 

dagen. 

 



 

 

Fælles 

Der bør foretages daglige legepladstjek, afdækkes 

sandkasser og der bør rykkes for det årlige 

legepladstilsyn. 

 

Der bør generelt arbejdes med de 10 

understøttende sprogstrategier som en del af det 

sproglige læringsmiljø i hele huset samt koble det til 

de 8 samspilstemaer fra ICDP. 

 

Der bør arbejdes med organisering af et godt 

læringsmiljø – se dette link 

Organisering af et godt læringsmiljø | emu 

danmarks læringsportal 

 

Evt. henstillinger: 

 

 

Vuggestuegruppen: 

• Det henstilles, at gruppen drøfter og 

planlægger hvordan det gennem dagen kan 

tilrettelægges så ventetid i højstole afkortes 

for børnene, samt hvordan det undgås at 

forlade børn i højstole. Handleplan og 

forslag til dette skal udarbejdes og 

fremsendes til afd for dagtilbud og skoler 

inden sommerferien senest uge 27 og der vil 

blive fulgt op med et uanmeldt tilsyn i 

sensommeren 2021. 

 

  

 

https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/organisering-af-et-godt-laeringsmiljoe
https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/organisering-af-et-godt-laeringsmiljoe

