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Dato og tidspunkt 

 

Tirsdag 27.10.20 kl. 8.45-11.00 

 

Emne 

 

 

☒ Uanmeldt almindelig tilsyn 

☐ Uanmeldt akut tilsyn 

☐ Uanmeldt skærpet tilsyn 

 

Deltagere 

 

 

Pædagogisk konsulent 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 Vuggestuegruppen Måne stuen (2 årige): 

Under observationen er der 8 børn og 2 voksne i 

gruppen. Børn og voksne var inde i grupperummet, 

hvor de legede og lavede kreative aktiviteter. 

Herefter spiste de frokost. 

 

 

 



 

 

Børnehavegruppen Planeterne (4 årige): 

Under observationen var der 12 børn og 1-2 voksne 

tilknyttet gruppen. Den ene voksen blev delt mellem 

to børnehavegrupper. Børn og voksne var til at 

starte med inde i grupperummet, hvor de legede og 

samlede puslespil. Herefter gik alle i garderoben og 

på legepladsen. 

 

 

Observation på fokusområde 
 

Det pædagogiske læringsmiljø  

Vuggestuegruppen Måne stuen (2 årige): 

Børnene på Måne stuen blev mødt af 

anerkendende og positive voksne. Der var god 

øjenkontakt mellem børn og voksne. De voksne var 

tilgængelige og nærværende overfor børnene. Alle 

børn blev set og nævnt ved navn i relationen med 

de voksne. 

 

Stemningen var rolig, de voksne talte stille til og 

med børnene. Støjniveauet var tilpas. 

 

Dagens rytme var forudsigelig og genkendelig for 

børnene. F.eks. havde børnene faste pladser ved 

bordet, og der var en bestemt sang som blev 

sunget ved oprydning. De voksne forberedte 

børnene verbalt på skift i aktiviteter og dagsrytmen. 

 

Aktiviteterne var en tilpas blanding af stillesiddende 

aktiviteter f.eks. store perleplader og puslespil ved 

bordet og mere aktive lege som f.eks. sanglege 

med grov og finmotoriske aspekter. De voksne 

deltog i børnenes lege, og guidede legene, så der 

var udvikling af indhold, og mange børn kunne være 

med. 

 

Til frokost var der et barn som hjalp med at dække 

bord og dele de øvrige børns madkasser ud. Barnet 

blev guidet anerkendende af den voksne. Frokosten 

startede med et tydeligt og velkendt signal, hvor 

børn og voksne sammen sagde ”1-2-3 værsgo”.  

 

 

Børnehavegruppen Planeterne (4 årige): 

Planeterne (4 årige) og Kometerne (3 årige) har 

grupperum op ad hinanden, med en dør imellem. 

De voksne var organiseret, så der var en voksen på 



 

 

hver gruppe. Derudover var der en voksen, som 

pga. Corona restriktioner, hentede børn ved 

yderdøren, når forældrene afleverede børnene. 

Dette medførte i dele af observationen en voksen til 

hele gruppen af 4 årige børn, hvilket også gjorde sig 

gældende for gruppen med de 3 årige. 

 

I grupperummet legede børnene i små selvvalgte 

grupper, mens den voksne lagde puslespil ved et 

bord sammen med 3-4 børn. Den voksne havde 

tydeligt fokus på de børn, som havde brug for 

ekstra guidning. Ved småkonflikter mellem børnene, 

havde den voksne fokus på, at inddrage begge 

børns perspektiv. 

 

Støjniveauet i grupperummet var meget højt, hvilket 

gjorde at både børn og voksen måtte hæve 

stemmen for at få opmærksomhed.  

 

Struktur/overgange 

Under observationen forsøgte den voksne at guide 

børnene ind i forskellige overgangsstrukturer. F.eks. 

fra leg til oprydning, fra grupperum til garderobe og 

garderobe til legeplads. Den voksne var tydeligvis 

udfordret, idet hun var alene med børnegruppen. 

Som overgangsstruktur anvendte den voksne bl.a. 

en ”oprydningssang” og kaldte til samling på gulvet. 

Kun ganske få børn responderede på den voksnes 

intention, og det var ikke tydeligt, om børnene 

kendte til disse overgangsstrukturer. Størstedelen 

af børnene viste ikke tegn på genkendelighed og 

tryghed. 

I løbet af observationen gav den voksne mange 

modsatrettede informationer til børnegruppen. Dette 

gjorde bl.a. at børnene ikke havde mulighed for at 

indgå i strukturerede og genkendelige overgange. 

Det resulterede i, at børnene reagerede 

uhensigtsmæssigt på egne impulser, og der opstod 

flere konflikter mellem børnene. Stemningen var 

uforudsigelig. 

 

Alle børn var i garderoben samtidig. Da der var en 

del uro, kom lederen til og hjalp børnene i tøjet. De   

voksne bevarede roen, talte stille og roligt på trods 

af mange børn samlet på et forholdsvis lille areal.  



 

 

Der var en del børn som havde brug for 

hjælp/guidning. Børnene blev mødt anerkendende. 

Det var ikke tydeligt, om aftaler mellem de voksne 

var klare, og det skabte lang ventetid for børnene. 

 

2/3 af børnene ventede på hinanden i garderoben 

hvorefter de gik på legepladsen med den ene 

voksne.  

På legepladsen igangsatte den voksne en fælles 

regelleg (alle mine kyllinger). Reglerne var 

udfordrende for nogle børn. Legen blev godt 

forklaret, og den voksne aftalte individuelle regler 

med nogle børn, som skabte deltagelsesmuligheder 

for flere børn. 

 

På dagen blev der ikke holdt fælles samling for alle 

børn ligesom det ikke var tydeligt for alle børn, at 

der blev tilbudt vand/knækbrød.  

 

Observation på fokusområde 
 

Det sproglige læringsmiljø  

Vuggestuegruppen Måne stuen (2 årige): 

Det sproglige læringsmiljø underbygges af 

tilgængelige og nærværende voksne.  

 

De voksne er bevidste om, at sætte ord på egne og 

børnenes handlinger. 

De voksne brugte et nuanceret sprog og tilførte nye 

begreber til samtalerne. F.eks. spørger den voksne 

”skal vi bytte” og forklarer derefter begrebet. I en 

anden sammenhæng taler et barn og den voksne 

om is, og den voksne introducerer barnet for ordet 

”iskugler eller en kugle is”. 

 

De voksne italesætter enkle valg for børnene, og 

konkretiserer valgene ved f.eks. at pege på 

forskelligt legetøj. 

 

Før frokost samler en voksen alle børn og på skift 

fik børnene lov at vælge forskellige sange. Sangene 

blev underbygget af fagter. Den voksne var lydhør 

overfor børnenes udspil/ønsker. 

 

Børnenes verbale udspil blev ikke rettet, men i 

stedet gentaget korrekt. 

 



 

 

Der kan med fordel arbejdes med at anvende flere 

åbne spørgsmål sammen med børnene, og derved 

stimulerer den begyndende sproglige turtagning.  

 

 

Børnehavegruppen Planeterne (4 årige): 

Det sproglige læringsmiljø er flere gange under 

observationen udfordret pga. en stor gruppe børn til 

en voksen, højt støjniveau og en uklar struktur. 

Det var udfordrende for den voksne, at fastholde 

dialog og nærvær med et barn eller en mindre 

gruppe børn, da der var mange børn i gruppen, som 

havde behov for guidning og nærvær, på samme 

tid. 

 

I de perioder hvor det lykkedes den voksne at have 

en mindre gruppe børn (4-7 børn), f.eks. de sidste 

børn i garderoben eller efter formiddagsmaden, var 

der god og nærværende kommunikation. Her sås 

enkle åbne spørgsmål og starten på sproglig 

turtagning.   

I disse sammenhænge brugte den voksne et 

nuanceret ordforråd og præsenterede børnene for 

mange begreber. 

 

Evt. anbefalinger:  

 

• Det anbefales, at der i planetgruppen 

arbejdes med en tydelig struktur omkring 

overgangene fra en aktivitet til en anden og 

fra grupperum til garderoben. Strukturen bør 

tilgodese børn i mindre grupper. En struktur 

som er genkendelig og forudsigelig for 

børnene, og som bakkes op af hele 

gruppens personale. 

• Det anbefales, at personalet arbejder med 

den sproglige turtagning og anvendelse af 

åbne spørgsmål i samtalerne med børnene. 

 

Evt. henstillinger: 

 

 

 

 


