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Dato og tidspunkt 

 

Torsdag d. 22.04.21 kl. 9.00-11.15 

 

Emne 

 

 

☒ Uanmeldt almindelig tilsyn 

☐ Uanmeldt akut tilsyn 

☐ Uanmeldt skærpet tilsyn 

 

Deltagere 

 

 

Pædagogisk konsulent fra Sekretariat for børns 

trivsel og læring 

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 blev der observeret i: 

 

Vuggestuegruppen Troldestuen (0-2 årige børn) 

I denne gruppe var der på tilsynet 12 børn og 3 

voksne. Personalet fortalte, at en voksen var 

fraværende. I starten af observationen var de fleste 

børn ude og lege, mens et par af de yngste børn 

 



 

 

var inde sammen med en voksen. Den voksne var 

samtidig i gang med indkøring af et nyt barn. I løbet 

af observationen blev alle børnene hjulpet ind i 

garderoben, fik vasket hænder og spist frokost.  

 

Børnehavegruppen Myrestuen (3 årige børn) 

I denne gruppe var der under observationen 11 

børn og 2 voksne. Personalet fortalte, at der 

normalt er en voksen mere tilknyttet gruppen, men 

pga. fravær andre steder i huset, var denne ”lånt” 

ud.  

Observationen startede i grupperummet, hvorefter 

børn og voksne gik på legepladsen. 

  

Observation på fokusområde 
 

Det pædagogiske læringsmiljø  

Vuggestuegruppen Troldestuen: 

Vuggestuebørnene blev mødt af smilende og 

omsorgsfulde voksne. Stemningen var god og 

positiv.  

Alle børn blev mødt af nærværende voksne, som 

var i stand til, at reagerer på børnenes individuelle 

behov. F.eks. vurderede personalet på legepladsen, 

hvornår de yngste børn var for trætte til at være 

ude, og individuelt blev hjulpet ind til den voksne 

indenfor.  

 

På legepladsen fordelte de voksne sig efter 

børnenes lege, og havde øje for alle børn. 

Overgangen mellem legeplads og garderobe var 

godt tilrettelagt, så børnene havde god tid til selv at 

øve sig i at tage overtøj af, trække ærmer op mm. 

 

I grupperummet var der en genkendelig rutine, hvor 

hvert barn, efter at have vasket hænder, hentede 

kop og tallerken til sig selv. Rutinen foregik mens de 

sidste børn kom ind fra legepladsen og fik vasket 

hænder. Dette resulterede i, at nogle børn måtte 

vente i lang tid ved bordet. Herefter var der et barn 

som delte madpakker ud til alle børn. Børnene var 

fordelt ved tre høje borde, med en voksen ved hvert 

bord. Indimellem forlod de voksne deres bord for at 

hente vaskeklude eller andet, og i et kort øjeblik var 

alle tre borde uden opsyn.  

Personalet fortalte, at de normalt er en voksen mere 

tilknyttet gruppen, og at dennes opgave er at være, 



 

 

”flyver” mellem bordene, så sådan en situation ikke 

opstår. 

 

Det anbefales, at gruppen drøfter hvordan frokosten 

kan tilrettelægges uden alt for lang ventetid i 

højstole for børnene, samt hvordan det undgås at 

forlade børn uden opsyn i højstole.  

 

 

Børnehavegruppen Myrestuen: 

Stemningen i børnehavegruppen var positiv og 

rolig. De voksne var smilende og imødekommende. 

Lydniveauet var behageligt. Børnene blev alle 

italesat ved navn og med øjenkontakt. 

De voksne var nærværende og havde hele tiden 

børnene i fokus. 

 

Børnene legede i selvvalgte mindre grupper. De 

voksne var opmærksomme på børnene, og fordelte 

sig hensigtsmæssigt efter børnegruppernes 

sammensætning og størrelse.  

En voksen satte sig på gulvet og læste dialogisk 

sammen med 4-5 børn.  

Flere gange opsøgte de voksne de børn som 

legede alene, og tilbød dem at deltage i en leg eller 

i et børnefællesskab. 

 

Beslutningen om at gå på legepladsen opstod 

spontant hos de voksne. Rutinerne i overgangen fra 

grupperum til garderobe var denne dag ikke 

tydelige. Dette resulterede i, at opbruddet blev 

ustruktureret og forvirrende - nogle børn ryddede 

legetøj op, nogle gik i garderoben, mens andre børn 

ikke fangede beskeden om at skulle på 

legepladsen. Personalet fortalte, at normalt ville de 

have holdt samling og under samling talt med 

børnene om dagens program, men at denne dag 

var lidt anderledes.  

Det anbefales, at dagens program er overskueligt 

og tydeligt for børnene og at rutiner så vidt muligt 

også gennemføres pga. manglende personale. 

 

I garderoben var der fokus på børnenes 

selvhjulpenhed. De voksne gav sig god tid til at 

guide og vejlede de enkelte børn, til selv at tage tøj 

på. De voksne var anerkendende og opmuntrende i 



 

 

tilgangen til børnene. Da ca. halvdelen af børnene 

havde taget overtøj på gik en voksen ud på 

legepladsen med børnene, så ventetiden blev 

reduceret for børnene. 

 

På legepladsen deltog de voksne i de 

børneinitierede lege.  

  

Observation på fokusområde 
 

Det sproglige læringsmiljø  

Vuggestuegruppen Troldestuen: 

Det sproglige læringsmiljø var præget af nærvær og 

opmærksomme voksne.  

De voksne reagerede på børnenes verbale og 

nonverbale udspil og satte ord på både handlinger 

og samspil. Børnene blev inden frokost præsenteret 

for enkelte sange og et rim. 

De voksne kan med fordel tage flere sproglige 

initiativer, og have fokus på at udvide børnenes 

ordforråd samt præsenterer børnene for flere ord og 

begreber. 

 

Børnehavegruppen Myrestuen: 

Det sproglige læringsmiljø var præget af nærvær og 

lyttende voksne. 

 

De voksne satte ord på egne og børnenes 

handlinger. De voksnes gentog svære sætninger, 

som børnene havde svært ved at udtale.  

 

De voksne reagerer på børnenes verbale og 

nonverbale udspil. F.eks. peger et barn på 

fugleredegyngen, hvor der sidder 3 andre børn. Den 

voksne siger ”Hej XX - kunne du også tænke dig at 

være med, det kan jeg næsten se på dig”.  

 

Under den dialogiske læsning fanger den voksne 

børnenes opmærksomhed og der opstår fælles 

opmærksomhed. I samtalerne bruges mange 

lukkede spørgsmål, som kan besvares med ja eller 

nej. Gruppen kan med fordel arbejde mere med den 

sproglige turtagning og anvendelse af åbne 

spørgsmål i samtalerne med børnene. 

 

 

 

 



 

 

Evt. anbefalinger:  

 

Vuggestuegruppen: 

• Det anbefales, at gruppen drøfter hvordan 

frokosten kan tilrettelægges uden alt for lang 

ventetid i højstole for børnene, samt 

hvordan det undgås at forlade børn i 

højstole.  

 

Børnehavegruppen: 

• Det anbefales, at dagens program er 

overskueligt og tydeligt for børnene og at 

rutiner så vidt muligt også gennemføres pga. 

manglende personale. 

 

• Det anbefales, at børnehavegruppen 

arbejder med den sproglige turtagning og 

anvendelse af åbne spørgsmål i samtalerne 

med børnene. 

 

Nedenstående link kan give god inspiration til 

drøftelser i både vuggestuen og børnehaven i 

forhold til arbejdet med det sproglige læringsmiljø 

KOMMUNIKATION (emu.dk)  

Evt. henstillinger: 

 

 

 

 

https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/8126%20EVA%20SPL%20T07_Kort%20om%20KOS_Dialogkort_WEB%20FINAL-a.pdf

