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1 Tilsynet 
  
  
  
Daginstitution/Afdeling/Hus: 
  
Afdeling Grønlandsparken 
  
Dato og tidspunkt: 
  
Den 19. maj 2021 kl. 09.00 - 11.30 
  
Tilsynsførende: 
  
Susan Grønhøj Krogager 
  



2 Ramme for tilsyn 
  
  
Det uanmeldte tilsyn består af en rundering i daginstitutionen, med fokus på sikkerhed og hygiejne og efterfølgende 

en observation af den pædagogiske praksis. 
  
Rapporten er bygget op således at modtageren først får præsenteret den samlede konklusion for tilsynet. Dernæst 

beskrives observationer og analyser heraf.  
  
Tilsynet er et observationstilsyn, hvor det pædagogiske grundlag bliver brugt som analyseredskab i den endelige 

rapport.  
  
Der er begrænset dialog med medarbejdere og leder på tilsynet.   
  
De 9 temaer i det pædagogiske grundlag er som følger: 
  
 

• Barnesyn 
• Dannelse og Børneperspektiv 
• Leg 
• Læring 
• Børnefællesskaber 
• Pædagoisk læringsmiljø 
• Samarbejde med forældre om børns læring 
• Børn i udsatte positioner 
• Pædagogisk læringsmiljø med sammenhæng til børnehaveklassen 

 
  
Der føres desuden tilsyn på det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Det fysiske og æstetiske børnemiljø 

iagttages og vurderes på runderingen. Det psykiske børnemiljø iagttages primært under observationen. 
  
Rapporten vil afspejle observationens indhold, og vil derfor indeholde de temaer, der er observeret under tilsynet. Det 

betyder at ikke alle temaer nødvendigvis er beskrevet i rapporten. 
  
  
  
  



3 Samlet konklusion 
  
  
  

3.1 Det pædagogiske grundlag 
Elementer af det pædagogiske grundlag ses afspejlet i den pædagogiske praksis under tilsynet.  
  
Der er god forståelse for at anerkende og motivere børnene i deres begyndende forståelse for og med 
demokratiske principper. Børnene oplever selv- og medbestemmelse og deres perspektiver italesættes. 
Børnene øver at behovsudsætte.  
  
Børnene bliver i forskellige grader udfordret i deres nærmeste udviklingszone og i selvhjulpenhed i det 
pædagogiske læringsmiljø, som et led i børnenes dannelsesproces.  
  
Der er fokus på børnenes perspektiv og barnesynet, men der bør arbejdes med dette i endnu højere grad 
jf. punkt 3.5. Børnene bliver set, hørt og taget alvorligt og der ses en intention om nærvær og tryghed 
under observationen, men som delvis bliver udfordret af strukturen på vuggestuegruppen.  
  
Der er opmærksomhed på børnenes læring i rutinesitutioner, som kan understøttes yderligere ved en 
øget bevidsthed om (strukturer) rutinesitutioner som et læringsrum.  
  

3.2 Børnemiljø 
Det fysiske børnemiljø i Grønlandsparken, bærer præg af mange, gode m2. Institutionen er opdelt med 
3 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. I midten af instititutionen er et stort fællesrum, som også 
rummer garderobe for børnehavebørnene. Det store fællesrum er opdelt i mindre lege- og læringsmiljøer, 
og det er tydeligt, at der et tænkt på arealet, som et pædagogisk læringsrum. Stuerne bærer også præg 
af systematik og opdeling af rummene, så det indbyder til leg i forskellige zoner, som er tydeliggjort med 
en indretning, så børnene kan se, hvilke typer lege, der inviteres til.  
  
Afdelingen har rige muligheder for leg og aktiviteter af forskellig karakter. Udendørs ses muligheder for 
både fordybelse i små huse og mere vilde lege i f.eks. en indhegnet fodboldbane. På en vold er etableret 
en tarzanbane, som kan udfordre børnenes motoriske udvikling på forskellige niveauer.  
  
Det æstetiske børnemiljø i Grønlandsparken bærer naturligvis præg af nuværende Covid-19 situation. 
Men til trods for dette formår personalet og børnene at indrette institutionen, så det tydeligt ses, at der 
leves et børneliv. Det er fine udstillinger og dokumentationer i børnehøjde, så børnene har mulighed for 
at genbesøge oplevelser og processer.  
  
I vuggestueafdelingen bemærkes det, at børnenes billeder med fødselsdage hænger meget højt oppe 
under loftet. Det er æstetisk fint at kigge på, men det kunne med fordel komme i børnehøjde, så børnene 
kan kigge på billederne af både sig selv og hinanden.  
  
I en børnehavegruppe hænger fine plakater med dyr, som også hænger højt. Hvis disse kom i 
børnehøjde, kan børnene tale om dyrene og pege, og dermed skabes et fint læringsmiljø blot ved at 
sænke plakaterne en smule.  
  
Der ses overalt mange fine små læringsrum. I en børnehavegruppe er lagt et tæppe, som ligner store 
sten. Tæppet giver en følelse af at træde ind i et andet rum og gør det muligt på en enkel måde, at 
etablere et rum i rummet og indrette med inventar og legetøj. I dette tilfælde var arealet indrettet til 
dukkekrog, som inspirerer til rolleleg og fordybelse.   
  

3.3 Udviklingspunkt 
Intet at bemærke 
  



3.4 Strakshenstilling 
1. Der skal på de enkelte grupper drøftes en systematik for hygiejne på toiletter, så det sikres, at 
toiletterne er rene og indbydende at benytte. 
  
2. På tilsynet fandtes i en børnehavegruppe (muslingerne eller Tanglopperne) under vasken en del 
tomme Pepsi Max dåser. Dåserne skal fjernes, da de udgør en risiko for, at børn skærer sig på dem.  
  
3. Køkkenet skal enten aflåses når det er uden opsyn, eller urteknivene skal placeres utilgængeligt for 
børn 
  
4. To opbevaringskasser på legepladsen (1 på vuggestuens legeplads, 1 på børnehavens legeplads) var 
ulåste/ikke sikret og kan udgøre en fingerklemfælde 
  
5. Fjernebetjeninger til pusleborde (hæve/sænke), skal hænge udenfor børns rækkevidde (i 
voksenhøjde).  
  
  

 

 



 

 

 



 

 
1. Hygiejne og rutine for gennemgang på toiletterne er gennemgået med medarbejderne, der har indført en rutine så 
dette gøres systematisk. 
2. Dåserne under vasken på Tangloppestuen er fjernet. 
3. Knivene er blevet placeret på en hylde i køkkenet der er utilgængeligt for børnene. 
4. Der er bestilt nye låse til kasserne på legepladsen, indtil disse er modtaget sikres kasserne med strips. 
5. Der er opsat kroge til puslepladsernes fjernbetjening. 
  

3.5 Anbefaling 
1. Det anbefales, at medarbejdergruppen drøfter og evaluerer på strukturen i overgange i vuggestuen. 
Hverdagsrutiner såsom garderobe, måltider, badeværelsesrutine og putning bør foregå som separate 
aktiviteter, så det ikke blandes og læringsmiljøet dermed bliver utydeligt for børnene.   
  
Der vil I den kommende tid være fokus på struktur og overgangene i vuggestuen. Her vil medarbejderne blive 

involveret i at være nysgerrige på læringsmiljøet i hverdagsrutinerne og i samarbejde med pædagogisk ledelse lave 
justeringer så der kan blive skabt gode læringsmiljøer både i garderoben og under måltiddet. Vi vil tænke 

læringsmiljøerne som adskilte læringsmiljøer. 
De børn der er observeret liggende i krybber under måltiddet, er nye børn i vuggestuen der ikke er vant til at sove 

med seler. For at sikre at børnene får en god lur og er trygge ved at falde i søvn i selerne, har medarbejderne fundet 
ud af at børnene får den bedste søvn hvis de falder i søvn på stuen og så efterfølgende køre dem udenfor. 
  



3.6 Sikkerhed (udendørs og indendørs) 
Der er givet 4 strakshenstillinger på sikkerhed. 
  
  
  

3.7 Hygiejne 
Der er givet 1 strakshenstilling på hygiejne. 
  
Under tilsynet fandtes mange spritdispensere i afdelingen. Dette gør det nemt og lettilgængeligt for både 

medarbejdere og forældre at spritte hænder jf. retningslinjerne for Covid-19. 
  
  



4 Ramme for observation 
  
  
  
Tidspunkt for observation (start og slut): 
  
09.00 - 09.20 / 10.30 - 10.55 
  
I hvilken gruppe/stue finder observationen sted: 
  
Krabberne (vuggestuegruppe) 
  
Antal børn til stede under observationen: 
  
11 
  
Antal tilknyttede børn i alt på stuen/i gruppen: 
  
11 
  
Børnenes alder (under 3 år, 3-4 år, kommende skolebørn, blandet): 
  
Under 3 år 
  
Antal personale (angiv faggruppe) til stede på stuen/i gruppen: 
  
3 (2 pædagoger, 1 pædagogisk assistent) 
  
Heraf vikarer (angiv faggruppe): 
  
0 
  
Antal børn til stede i huset: 
  
99 børn; 68 i børnehaven / 31 i vuggestuen 
  
Antal indmeldte børn i alt: 
  
105; 72 i børnehaven / 33 i vuggestuen 
  
Antal personale til stede i huset: 
  
24; 15 pædagoger, 5 pædagogiske assistenter, 3 pædagogmedhjælpere, 1 studerende 
  
Heraf vikarer (angiv faggruppe): 
  
0 
  
  
  
  



5 Observation og analyse 
Observation i vuggestuegruppe - Krabberne 
  
Afslutning på formiddagsmad/overgang til legeplads 
Børnene er fordelt ved to borde og der sidder en medarbejder ved hvert bord. De har spist 
formiddagsmad og sidder afslutningsvis og får en tår vand af deres drikkedunk. 
  
En medarbejder spørger børnene, om alle har drukket godt? "Så sætter vi drikkedunkene ned igen". 
Børnene sætter selv deres drikkedunk tilbage i en holder til flasker, og børnene får et medansvar i at få 
ryddet op. Et barn taber sin dunk på gulvet og en medarbejder siger "den er også stor og tung". Barnet 
bliver mødt postivt og anerkendende. Der tales lidt om vejret, og en medarbejder henviser til en tavle, 
hvor børnene tidligere ved samling, har talt om vejret, og at solen skinner udenfor.  
Der er god fokus på børnenes selvhjulpenhed og alle børn får en våd klud udleveret og skal selv prøve at 
tørre mund og hænder efter måltidet.  
  
En medarbejder henter to af børnenes overtøj i garderoben og tager det med ind på stuen. 
De to børn starter med at få tøj på og medarbejderen anerkender børnene og siger "jeg vil gerne hjælpe 
dig". Et barn sidder på gulvet og prøver selv at få tøjet på. H*n guides af medarbejderen i, at h*n skal op 
at stå for at få tøjet helt på. Medarbejderen siger "du kan tro, jeg vil gerne hjælpe dig". De børn, der er 
klædt på, sætter sig ved en dør, som fører ud til vuggestuens legeplads. Medarbejderen siger "Jeg er så 
stolt af jer, når I sidder så pænt og venter". Medarbejderen anerkender børnene og deres indsats og de 
guides i at være selvhjulpne. 
  
Efterhånden som flere børn bliver klar til at få overtøj på, bliver påklædningen mindre selvhjulpen. Det er 
tydeligt, at medarbejderne får travlt med at gøre børnene klar til legepladsen, så også ventetiden for de 
andre børn bliver så kort som muligt.  
Adspurgt hvorfor børnene klædes på på stuen, i stedet for i garderoben, fortæller medarbejderen, at 
garderoben er for lille til at alle børn kan være der påén gang fordi garderoben deles med en anden 
vuggestuegruppe. 
De fysiske rammer i institutionen kan være vanskelige at ændre, men der bør evalueres på nuværende 
struktur, så børnene får mulighed for at lære og udvikle sig i det miljø, som  læringen og udviklingen 
handler om. I dette tilfælde læringsmiljøet i garderoben i forbindelse med af- og påklædning. De daglige 
rutiner i en garderobe er en vigtig proces i selvhjulpenhed, dannelse og medansvar. Således kan børnene 
selv være med til at finde deres ting i garderoben og have en dialog med personalet omkring valg af 
tøj/sko ift. vejr osv.   
  
Opstart på frokost/overgang til middagslur 
Ved observationens start sidder fire børn ved et bord og spiser rugbrødsmadder med en medarbejder. De 
øvrige børn er på vej ind fra legepladsen. Indgangen fra legeplads til garderobe går gennem stuen.  
  
Det bør overvejes at justere på nuværende struktur, så det kan lade sig gøre, at lave et samlet måltid for 
alle børnene på gruppen. Alle børns deltagelse i måltidet er vigtig i deres dannelsesproces, hvor børnene 
lærer at sidde ved bordet med alt hvad det indebærer; smøre selv, små samtaler under måltidet, drikke 
af en kop, vente på tur, fællesskabsfølelsen osv.    
Hvis det alligevel skønnes nødvendigt ift. mindre børn, at der spises med dem først, bør der arbejdes 
med en form for afskærmning (skærmvæg), så de børn der spiser, ikke bliver forstyrret i deres måltid, 
af børn der skal ind fra legepladsen, og helt naturligt skaber nogen uro på stuen. Dermed har den 
medarbejder, der spiser med den lille gruppe børn, også bedre muligheder for at være nærværende og 
skabe ro i spisesituationen.  
  
Medarbejderen smører børnenes mad, og spørger børnene, hvad de gerne vil have på. "Vil du gerne have 
makrel på?". Barnet bekræfter. Et barn, som kommer fra garderoben bliver bedt om at sætte sig på sin 
plads ved et andet bord. "Se her X, du skal herover og sidde - du får en tår at drikke" (barnet får sin 
drikkedunk).  
Medarbejderen går tilbage til de spisende børn og står op og smører mere rugbrød. Et andet barn 
kommer ind på stuen, og skal have sine bukser af (børnene spiser med bare ben). Medarbejderen 
hjælper også dette barn med at få bukser af. Hun er anerkendende og siger "X, skal du have bukser 
af? Hun hjælper med at få bukserne ned om numsen, og barnet kan selv fortsætte. Der er fokus på 
barnets medansvar og zone for nærmeste udvikling. Medarbejderen har dog travlt, så det går lidt stærkt i 
situationen.  



Der bør evalueres på, hvilke overvejelser der ligger bag, at børnene spiser i bare ben.  
  
Et barn skal tørres om munden og samtidig med, at barnet bliver tørret, spørger medarbejderen "skal du 
tørres, X?". Det bliver ikke et spørgsmål, da barnet allerede bliver tørret, og barnet giver udtryk for 
utilfredshed. I denne situation, kunne medarbejderen have valgt at anlægge et børneperspektiv og have 
fortalt barnet, at de skulle tørres om munden, så barnet var forberedt og dermed kunne føle handlingen 
mindre intimiderende.  
  
Der sidder to børn tilbage ved det første bord, som endnu ikke er færdige med at spise. De kommer til at 
vente på deres mad, da medarbejderen ved bordet skal løse mange andre opgaver. De bliver naturligt 
optagede af andre ting, og sidder og rører lidt ved maden på bordet. Medarbejderen får øje på det og 
siger "A-a-a-a-a, aarrrhhhh, X, dig og dine lange fingre". Det manglende nærvær og opmærksomhed fra 
en voksen, munder ud i en irettesættelse. Børnenes adfærd er helt naturlig - omend uhensigtsmæssig; 
børnene mangler nærvær og opmærksomhed. Situationen og stemningen er hektisk, der der er mange 
opgaver og mange børn, der skal drages omsorg for. Taget i betragtning, hvor mange opgaver denne 
medarbejder skal løse påén gang, forholder hun sig rolig. Det observeres dog, at nærværet bliver 
udfordret, da læringsmiljøet opleves ustruktureret. Der er ikke ro og nærvær til at børnene kan fordybe 
sig i måltidet og være i en tydelig ramme for måltidet. Måltidssituationen er en hverdagsrutine, hvor der 
bør være fokus på børneperspektivet og børnenes dannelsesproces  og læring.  
  
Der er kørt to barnevogne ind på stuen og en anden medarbejder putter et barn, der er færdig med at 
spise. Barnet bliver stående i barnevognen på stuen efter putning.  
Et andet barn skal puttes i den anden barnevogn. Barnet vil ikke sove, og vender sig rundt i selen. 
Medarbejdren som stadig er i færd med at spise med de to resterende børn ved bordet, må gå over til 
det barnet i barnevognen og lægge det ned igen, og dernæst tilbage til bordet og smøre mere mad. "Så 
X, nu kan du få dig en ny mad. Hvad skal du have på? (Barnet peger og 
siger "der"). "Makrel?". Medarbejderen har god fornemmelse for børnenes selv- og medbestemmelse og 
at styrke børnenes selvhjulpenhed.  
  
De to børn, der er blevet puttet på stuen, har svært ved at finde ro. Børnene bør puttes i rolige 
omgivelser, hvor der er tid til at skabe ro og nærvær omkring et træt barn. I mere rolige omgivelser, har 
barnet bedre muligheder for at komme ned i arousal  og forberede sig på at hvile og sove. 
  
En anden medarbejder, som er på badeværelset med de andre børn fra gruppen, kommer ind på stuen 
og fortæller at to børn har haft afføring, som krævede ekstra. Hun siger ud på stuen "Beklager unger, der 
er lidt ventetid i dag". To børn, som sidder ved et andet bord, venter i ca. 10 minutter på en voksen. Det 
er længe for et barn på 1-2 år at behovsudsætte og vente på at måltidet bliver igangsat. 
  
Da medarbejderen er færdig med børnene på badeværelset, og kan sætte sig ved bordet, har hun fokus 
på børnenes selvhjulpenhed. Hun guider dem og lader dem bevæge sig i zonen for nærmest udvikling. 
Børnene får selv lov til at smøre deres rugbrød (disse børn er lidt større, end børnene ved det første 
bord). Medarbejderen siger "Du får en lille kniv". Et barn vil gerne have medarbejderen til at smøre, men 
medarbejderen siger "X, jeg er nødt til at sige, du er så stor, du skal selv gøre det". Hun fortæller 
dermed barnet, at hun har tillid til at h*n kan selv og at medarbejderen har en positiv forventning til 
barnet, om at kunne selv. Hun siger også "X, hvad vil du have på din mad? Skal du have agurker, X?" Et 
andet barn vises fadet med pålæg. "Hvad vil du have på, X? Barnet peger "da-da". Medarbejderen peger 
på pålægget "Den der?". "Ja" siger barnet. "Leverpostej" siger medarbejderen. Igen bliver barnet 
inddraget i valg af mad og sætter ord på, hvad det er for noget pålæg barnet har valgt. Der observeres 
en stor tillid til børnenes selv- og medbestemmelse samt et medansvar i at smøre deres egen mad. Det 
er tydeligt, at personalet arbejder differentieret med børnene ud fra kompetencer, alder og nærmeste 
udviklingszone.  
  
Måltidet er en hverdagsrutine og giver mulighed for et rigt læringsmiljø. Måltidet bør derfor foregå i rolig 
stemning, hvor de voksne kan være nærværende, støttende og opmærksom på børnene. Børnene skal 
have mulighed for at fordybe sig i processen og for at samtale med den voksne. Såfremt det overhovedet 
er muligt, bør alle børn på stuen spise sammen, for bl.a. at styrke børnefællesskabet og børnenes 
dannelse.  
  
Der foregår rigtig mange ting påén gang, som udfordrer muligheden for understøtte børnenes 
dannelsesproces i hverdagsrutine i de nævnte situationer. Det udfordrer personalets muligheder for at 
anlægge er børneperspektiv, hvor barnet kan være aktivt deltagende i processerne.  



Tilsynet vurderer, at medarbejderne er udfordrede på at tilbyde nærvær, tryghed og omsorg i 
situationerne, sådan som læringsmiljøet ses organiseret under tilsynet. 
  
Tilsynet anbefaler jf. begge observationer hos "Krabberne", at der bliver evalueret og justeret på 
strukturen i forbindelse med overgange. Specifikt anbefales det at drøfte og evaluere intentionen i det 
pædagogiske læringsmiljø i en garderobesituation, en spisesituation, en badeværelsesrutine og ved 
putning af børn til lur.  
(Se punkt 3.5 Anbefaling) 
  
  


