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1 Tilsynet 
  
  
Daginstitution/Afdeling/Hus: 
Afdeling Nygårdsvej - område Midt- og Østerbyen 
Dato og tidspunkt: 
24.09.21 kl. 08.30-10.30 
Tilsynsførende: 
Helle Urup Buhl 



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 
Der ses flere elementer af det pædagogiske grundlag afspejlet i det pædagogiske praksis. 
  
Det pædagogiske læringsmiljø tager udgangspunkt i et børneperspektiv, hvor medarbejderne 
skaber plads til, at børnene er aktivt deltagende og får mulighed for at være skabere af egen læring. 

Dette ses både i hverdagsrutinen i garderoben og under samlingen.  
  
Barnesynet er anerkendende og det psykiske børnemiljø bærer præg af nærværende og 
tryghedsskabende medarbejdere, der ser, hører og tager børnene alvorligt. Samspillet mellem 
medarbejdere og børn bærer præg af gensidig respekt og dialogen med det enkelte barn vægtes. 
  
Der er god opmærksomhed på at styrke børnefællesskabet ved at skabe plads til alle børns deltagelse i 
fællesskabet. Dette ses både i garderobe situationen og under samlingen. 
  
Der er god opmærksomhed på den brede læringsforståelse, hvor det observeres, at børns læring bl.a. 
sker i en vekselvirkning mellem planlagte aktiviteter, relationer og hverdagsrutiner. Der bør dog arbejdes 
mere med at strukturere og prioritere børns læringsmuligheder i hverdagsrutiner, så det pædagogiske 
læringsmiljø er tilstede hele dagen. 

 
  

3.2 Børnemiljø 
Det fysiske børnemiljø 
Nygårdsvej befinder sig i en etage ejendom i midtbyen samt et anneks. 
Børnehavegrupperne Grøn og Rød for de 3-4 årige hører til i stueplan. 
Børnehavegrupperne Blå og Gul for de ældste børnehavebørn. Blå hører til i stueplan og Gul i 

annekset på legepladsen.. 
Vuggestuegrupperne Troldene, Rødderne og ?hører til i hovedbygningen på 1. sal. 
Nygårdsvej er tilknyttet udflytterbasen på Grønnegårdsvej 30B. 
  
Bygningen samt en del af inventaret er af ældre dato, hvilket ses ved gennemgang. Der ses 

eksempelvis meget gamle børnegarderober,. Lokaler og inventar fremstår dog til trods herfor generelt 
velholdt og der er etableret løsninger, for at bidrage til et mere lyst og moderne udtryk, bl.a. vinduer 

mellem grupperum og gangareler. 
  
Garderoberne gennem afdelingen er af forskelligt udtryk og alder. De fremstår opryddelige og 
overskuelige og generelt understøtter de børnenes selvhjulpenhed og mestring. Vuggestue garderoberne 
er af ældre dato og er udformet og ophængt således, at børn har svært ved at øve deres selvhjulpenhed 
og mestring ift. at hente sin jakke eller stille ting på plads., da de ikke kan nå knager og hylder. 
  
Toiletter/badeværelser fremstår rene og indbydende, således at børnene oplever et inspirerende 
læringsmiljø i en begyndende renlighedstræning. På flere badeværelser ses der skillevægge eller 
deciderede rumopdeling, hvor børnene kab benytte toilettet uforstyrret, hvilket tilgodeser børns 
forskellige behov for privatliv. 
  
Legepladsen er et lukket miljø, hvor der ses et nyere stort legetårn, der indbyder til mange forskellige 

typer lege. Der er sandkasse, gynger, legehus, bålplads, fodboldbane mv. Derudover er der etableret et 
niveauforskel i træ, både på børnehavens og vuggesuens legeplads, så børnene kan øve motoriske 

færdigheder. 
Legepladsen er opdelt, så vuggestuebørn og børnehavebørn har hvert sit afskærmede område. 
Langs bygningen er der et flisebelagt areal, hvor der er etableret zoner, hvor forskellige typer 
(fantasi)lege kan finde sted. PL beskriver, at området også benyttes til kørsel og leg på mooncars. Det er 
børnehaven, der benytter dette areal. 
Der forefindes flytbare afskærmnings"bjælker" på legepladsen, der kan bruges til f.eks. at afskærme og 
definere et område, f.eks. en fodboldbane eller en bane til mooncars. En fin løsning, der indbyder til at 
læringsmiljøet kan tilpasses/ændres/justeres efter behov. 
Se foto 1. 



  
Det æstetiske børnemiljø 
Nygårdsvej bærer generelt stort præg af, at der arbejdes bevidst med børns trivsel, læring, udvikling og 
dannelse. Der observeres god opmærksomhed på at indrette stuerne, så de virker inspirerende og 
stimulerende for børnenes lyst til at lege og udfolde sig. Der er indrettet lege- og læringszoner rundt i 
afdelingen, der kan bidrage til at børnene leger fordybet og koncentreret. Der ses fotos på kasser med 

legetøj, der viser indholdet i kasserne, så børnene kan blive inspireret til lege og være selvhjulpne i 
legen. Derudover ses der inspirationsmateiale, f.eks. på væggen over legekøkkenet, der kan bidrage til at 
at udvikle børnenes lege. 
Se foto 2,3,4. 
  
Det ses tydeligt i det pædagogiske læringsmiljø, hvilke emner/temaer, der arbejdes med. Overalt - men 

mest udtalt i vuggestueafdelingen - ses der udsmykning, info til forældre, månedens ord, resultater af 
børnenes kreative processer samt billedcollager af temaer/udfluter mv. Der ses generelt en god 
opmærksomhed på, at disse elementer primært hænger i børnehøjde, så børnene har god mulighed for 
at genbesøge elementerne og de kan inddrage i dialogen mellem børn, medarbejdere og forældre. 
I børnehaveafdelingen er det mindre udtalt, der ses en del hvide vægge på gangarealerne. 
I annekset, hvor de ældste børn hører til, ses der også meget dokumentation/læringsmateriale, som er 

målrettet børnenes alder, hvor børnene er i gang med at lære om tal, bogstaver, former, trafik mv. 
Se foto 2,3,4,5. 
  
Som observant med "nye øjne", kan den megen dokumenation/formidling rundt i afdelingen godt virke 
overvældende og risikoen for, at det blir til "støj", er stor. Det er betydningsfuldt, at medarbejdere og 
ledelse overvejer, hvem målgruppen for dokumentation/formidlingen er, og derudfra tager en vurdering 
af, hvor meget og hvor det skal hænge samt i hvor lang tid, med øje på relevansen.  
Se anbefaling. 
  
Legepladsen udgør et lukket miljø, hvor der ses tydelige lege- og læringszoner, til børnenes forskellige 
lege og aktiviteter. Der er mange steder, hvor børnene kan lege specifikke lege og lege uforstyrret. 
Se foto 6,7,8. 
  
Overalt på legepladsen ligger der legetøj og kasser samt blade, nedfaldsfrugt og sand. Legepladsen 

trænger til en grundig oprydning, således at børnene oplever et overskueligt miljø, hvor der ikke er for 
mange elementer, der forstyrrer. 
Se strakshenstilling 1.  
  
Det bør overvejes at male skuret på legepladsen, da det medfører et slidt og træt æstetisk udtryk, når 
malingen er afskallet. 
  

 
  
  



 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  



 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  

 
  



3.3 Udviklingspunkt 

 

 
Fokuspunktet: Udeområde og det æstetiske børnemiljø 
 
  

3.4 Strakshenstilling 

 
1. Legepladsen skal indenfor nærmeste fremtid og fremadrettet fortløbende gennemgå en grundig 

oprydning. Herunder at feje sand og blade væk, rydde op i legetøj og organisere de røde kasser, 
som børnene bygger med. Nedfaldsfrugt skal fjernes på daglig basis, da det tiltrækker insekter som 
bier og hvepse. 

2. En legetøjsboks står åben og er ikke låst fast til anordningen på væggen. Låget kan herved falde 
ned over børnene. En medarbejder låser denne umiddelbart efter tilsynet har konstateret dette. Det 
skal fortløbende sikres, at alle medarbejdere kender til og følger proceduren omkring fastgørelse af 
lågene, således at der ikke opstår potentiel risiko for børns tilskadekomst. 

3. Afskærmningen mellem børnehavens legeplads og vuggestuens legeplads udgør to plader, der er 

sat sammen. Der er et mellemrum mellem disse to plader, således at det udgør en fingerklemfælde 
for børn. 

 Dette skal derfor udbedres/sikres. 
4. Håndsprit skal altid være tilgængeligt i de originale emballager, således at indhold og 
varedeklaration     stemmer overens. 

   

  
Starkshenstillinger skal være bragt i orden/udskiftet/udbedret snarest muligt og senest den 19. oktober. 
Vores pædagogiske lørdag, har personalet valgt at vi skal rydde op og have fokus på at få legepladsen fin 
og få lavet nye og opdaterede regler for oprydning .. 
Tilsyn dagen efter stormen og her er ekstra meget nedfaldsfrugt. Vi er udfordrt af alle vores træer, vi kan 
ikke følge med til at fjerne blade, inden der igen ligge et nyt tæppe af blade. 
Håndsprit er skiftet til org. beholdere. og pedellerne kigger på klemfare i denne uge 

 
  

3.5 Anbefaling 
1. Det æstetiske børnemiljø - udsmykning/dokumentation/formidling 
Det anbefales, at medarbejdergruppen drøfter intentionen med og prioriteringen af 
den udsmykning/dokumentation/lformidling, som hænger rundt i afdelingen, både i grupperum, på 
gangareler, i trappeopgang mv. Formålet er at drøfte hensigten med elementerne; hvem er modtager? 

Og hvordan ønskes elementerne inddraget i det pædagogiske læringsmiljø? 
Dernæst anbefales det løbende at drøfte, om elementerne har den tilsigtede hensigt ift. at skabe det 
ønskede æstetiske børnemiljø. "For meget" kan bevirke, at udsmykningen opleves som støj og at vigtig 
formidling drukner i mængden. "For lidt" kan medføre, at det æstetiske børnemiljø opleves utydeligt. 
  
Som et led heri, kan det anbefales, at der foretages observationer, gerne med "nye" øjne, således at 
børnehavens medarbejdere kigger på vuggestuens æstetiske børnemiljø og omvendt. Dette kan 

afstedkomme nye ideer, input og en faglig sparring baseret på "de nye øjne", der ikke er blinde på sit 
eget. 
Anbefalingen gælder både i vuggestueafdelingen, hvor der hænger meget, men også i 
børnhaveafdelingen, hvor der ses en del hvide vægge. Kontrasten er stor i huset, og dette kan give 
anledning til spændende drøftelser omkring hvordan hele afdelingen ønsker at det æstetiske børnemiljø 
skal være - og hvorfor..  
  
2. Læring i rutinesituationer 
Det anbefales, at medarbejdergruppen foretager drøftelser af rutinesituationer som et læringsrum, 
herunder vigtigheden af, kontinuerligt at understøtte børnenes læring dennem rutinesituationer, som 
er et tilbagevendende og vigtigt læringsrum for børnene. Som et led heri, bør det ligeledes drøftes, 
hvordan medarbejderne prioriterer hverdagsrutinerne og de læringsmuligheder, der er indbygget og 
hvordan denne udvikling kan understøttes, gennem en bevidst strukturering og organisering. 
  
3. Organisering af det pædagogiske læringsmiljø 



Det anbefales, at medarbejdergruppen genbesøger den strukturering af det pædagogiske læringsmiljø, 

der ses under tilsynet ift. at styrke børns selvhjulpenhed i rutinesituationer (garderobe) samtidig med at 
der synges med de børn, der venter. I den forbindelse bør det drøftes, om der kan finde en mere 
hensigtsmæssig opdeling sted, således at hverdagsrutinen i garderoben handler om læring og 
selvhjulpenhed ift. af- og påklædning og det at synge med børnene på samme tid handler om at vente, 
udskyde behov og styrkelse af børnsfællesskabet og af den grund bør foregå i en anden arena. Herved 

skabes der ro til at understøtte børnene i de læringsområder, der finder sted på samme tid, netop ved 
dele børn og medarbejdere op i mindre grupper og i forskellige fysiske læringsmiljøer. 
1: Der er drøftet med vuggestuenspersonlae omkring dokumentation. og på et kommende møde skaber 
de sturktur og gennemskulighed i forhold til det de hænger op. Der er blevet indrettet i gangen så det er 
tydeligt hvilken stue der dokumenteres fra og målet med dette. 
2: Jeg drøfter dette med personlaet på et kommende stuemøde, jeg vil skabe reflektion over egen 

læring, så det giver mening for personalet og de selv komme frem til hvordan vi kan gøre det fremover.  
3: Jeg drøfter dette med personlet på et kommende stuemøde. 

 

 
  
 
  

3.6 Sikkerhed (udendørs og indendørs) 
Låget på en af legetøjskasserne på børnehavens legeplads er under tilsynet ikke fastlåst til ordningen på 

væggen. Der er dermed risiko for børns tilskadekomst. 
Se strakshenstilling 2. 
  
Afskærmningen mellem børnehavens legeplads og vuggestuens legeplads består et sted af to plader, der 
er sat sammen. Mellem de to plader er der en revne stor nok, til at et barns fingre kan komme i klemme. 
Se strakshenstilling 3. 
 
  

3.7 Hygiejne 
Almenhygiejnen igennem afdelingen er god. 
Der forefindes håndsprit ved alle indgange, samt ved indgange til grupper, inde i grupperne og på 
badeværelser.  
  
Badeværelser/toiletter fremstår rene og opryddelige, og der ses læringsmateriale   og udgør deremd et 

indbydende læringsmiljø for børns begyndende renlighedstræning. 
  
Endestykker på bordpladen, hvor der pusles i vuggestuegruppen XXX mangler/er faldet af. Dette danner 
grobund for bakterier, hvilket medfører, at bordet ikke kan gøres rent efter de nødvendige foreskrifter 
Se strakshenstilling 4. 
  
 
  



4 Ramme for observation 
  
  
Tidspunkt for observation (start og slut): 
8.45-09 Garderobe 
09-09.30 Samling og garderobe 
  
I hvilken gruppe/stue finder observationen sted: 
Troldene (garderobe) 
Rødderne (samling og garderobe) 
  
Antal børn til stede under observationen: 
7 børn 
10 børn 
  
Antal tilknyttede børn i alt på stuen/i gruppen: 
13 børn 
13 børn 
  
Børnenes alder (under 3 år, 3-4 år, kommende skolebørn, blandet): 
Vuggestue børn 0-2 år 
  
Antal personale (angiv faggruppe) til stede på stuen/i gruppen: 
2 pædagoger, 1 PA 
2 pædagoger 
  
Heraf vikarer (angiv faggruppe): 
 

 
  
Antal børn til stede i huset: 
94 
  
  
Antal indmeldte børn i alt: 
120: 42 vuggetstuebørn og 78 børnehavebørn 
  
Antal personale til stede i huset: 
26 (heraf 3 i udflytterbase) 
  
Heraf vikarer (angiv faggruppe): 
??? 
  
  



5 Observation og analyse 
Observationen foregår i vuggestuegruppen Troldene, i rutinesituationen garderoben.  
Der er 7 børn og 3 medarbejdere tilstede. 
  
Børn og medarbejdere skal på tur og alle beginder sig i garderoben. 
En medarbejder sidder på gulvet og synger sange med de børn, der enten venter på at få overtøj på eller 

som har fået overtøj på. 
De to andre medarbejdere hjælper et til to børn ad gangen. 
"X, kom", siger en medarbejder til et af børnene, der sidder på gulvet og synger. Hun rækker hånden ud 
til barnet, som rejser sig. "X, du må også komme med", siger hun henvendt til et andet barn. De går hen 
til garderoben.  Da medarbejderen har givet barnet hue på, vender barnet sig mod medarbejderen og 
smiler. Medarbejderen opdager, at huens kant er i barnets mund. "Nej, har du fået den i munden?" siger 
hun. "Eeej" siger barnet og de griner begge to. Her skaber medarbejderen en god og tryg stemning for 

barnet, ved at hun anlægger et børneperspektiv hvor hun responderer på barnets signaler og på den 
måde ser og hører barnet.  
  
Medarbejderen tager jakken og holder den frem foran barnet. Barnet kigger over mod gruppen, der 

synger. "Hvis du stikker armen herind", siger hun og peger påærmegabet. Barnet stikker armen i 
ærmgabet og medarbejderen hjælper barnet med resten af processen med jakken. "Det var godt" siger 
hun til barnet. 
Der er opmærksomhed på læring i hverdagsrutiner, hvor barnets begyndende selvhjulpenhed 
understøttes. 
  
Et andet barn sætter sig på bænken ved garderoben. "Du har hjemmesko på" siger en medarbejder til 
barnet. Medarbejder tager fat om barnets fod, løfter den lidt og barnet åbner velcroen. Dernæst hjælper 
medarbejderen barnet med at tage fat om hælen, og barnet trækker skoen af. Her arbejdes der med 

barnets dannelsesproces, hvor barnet inviteres til at være aktiv deltagende og dermed er medskaber af 
egen læring. Medarbejderen anvender guidning og understøtter hermed barnets læring. 
  
Vuggestuebørnene understøttes i varierende grad i deres begyndende selvhjulpenhed ift. påklædning. 
Nogle børn er f.eks. meget delagtiggjort i at tage hjemmesko af, mens der hos andre børn ses mindre 
udtalt grad af inddragelse. Dette kan bunde i børnenes forskellige udviklingsstadier, men i lige så høj 
grad også afhængigt af den enkelte medarbejders tilgang og fokus. 
Under dialog med medarbejder under observationen italesættes det, at det er forskelligt, hvor meget tid, 

der bruges på at understøtte børnene læring og selvhjulpenhed i garderobesituationer. 
Hverdagsrutiner såsom garderobe eller måltider udgør et relevant og tilbagevendende læringsrum, hvor 
børnene kan øve sig ofte og dermed skabes der gode muligheder for en stejl indlæringskurve. 
Rutinesituationer er meningsgivende for børn og det er derfor afgørende, at det pædagogiske personale 
lægger stor betydning heri og stiller et pædagogiske læringsmiljø til rådighed, hvor børnene har gode 
mulighede for at øve sig. 
Se anbefaling 1. 
  
En medarbejder henter endnu et barn, der er med i sang seancen. Hun sætter sig i garderoben og tager 
barnet på skødet. Barnet kigger over på dem, der synge og begynder at smågræde, da medarbejderen 
tager barnets hjemmesko af. Medarbejderen siger til barnet "du skal da med på tur. Vil du sidde i 
klapvognen?", hvortil barnet siger "mmmh" (ja lyd). Barnet stopper med at græde og gaber. "Er du lidt 

træt?" spørger medarbjederen barnet. 
Barnet ser ud til at have svært ved at løsrive sig fra sang seancen og medarbejderen forsøger at gøre 
barnet interesseret i det nsæte, der skal ske og tilbyder barnet et velkendt element (klapvognen), som et 
led i at give barnet både tryghed og lyst til det, der skal ske.  
  
I udgangspunktet er det en rigtig god pædagogisk prioritering at implementere sang i garderobe 
seancen, da det kan medvirke til at skabe et fokus og aflede børnene, så det bliver lettere at vente (på 

tur) og samtidig bidrager det til styrkelse af børnefællesskabet. Det anbefales dog, at den medarbejder, 
der synger, ikke sidder midt i garderobeområdet, da det desværre kommer til at virke forstyrrende for 
fordybelsen hos de børn, der skal øve sig i at tage tøj på/af. Samtidig medfører placering af sang seancen 
også, at nogle børn hellere vil synge end deltage i læringsmiljøet omkring selvhjulpenhed. 
Se anbefaling 2. 
  



Et af børnene har fået nye gummistøvler. Medarbejderne italesætter det og fortæller barnet, at de er 

flotte. Da børnene er ved at få de gule veste på, siger en medarbejder til barnet:  "Se X, den her vest 
matcher til dine gummistøler; gul vest og gule gummistøvler". Barnet smiler og kigger på støvlerne. 
De nye gummistøvler er tydeligvis vigtige for barnet, og det afkoder medarbejderne. Der demonstreres 
hermed et barnesyn, hvor barnet bliver mødt anerkendende og bliver set, hørt og taget alvorligt. 
  
Observationen foregår i vuggestuegruppen Rødderne, under en samling.  
Der er 10 børn og 2 medarbejdere tilstede. 
  
Da observationen starter, sidder alle børn og de to medarbejdere på gulvet. Den ene medarbejder har en 
pose med en masse forskelligfarvede chiffon tørklæder. Hun tager ét op og spørger børnene, hvilket farve 
tørklædet har. "Lilla", svarer et af børnene. "Flot" siger medarbejderen og spørger igen "hvem har lille tøj 

på i dag?" mens hun peger rundt på børnene. Børnene kan ikke svare, så medarbejderen siger 
"bamseven er lilla". Medarbejderen lægger tørklædet på hovedet af et af børnene og starter med at 
synge: "Lille X, hvor er du?" Til slut i sangen trækker medarbejderen tørklædet af og alle børn og de to 
medarbejdere griner/smiler. Samlingen foregår i et roligt stemmeleje og med roligt kropssprog. 
Medarbejderne arbejder med at styrke børnefællesskabet gemme denne fælles aktivitet. Sanglegen 
skaber samtidig mulighed for, at det enkelte barn bliver set og hørt gennem inddragelse i sanglegen. 

Børnenes begyndende demokratiforståelse bliver styrket, ved at de venter på tur, og udskyde behov. Det 

pædagogiske læringsmiljø er tilrettelagt, så alle børn er aktivt deltagende, og der er gode muligheder for 
læring gennem en legende tilgang, mht. farver, sproget mv.  
  
Til slut får alle børn et tørklæde på hovedet. Nogle kan selv lægge det på sit hoved og andre får hjælp af 
medarbejderne. "Skal vi allesammen gemme os? Så er vi væk" siger hun til børnene. Og så synger de 
"alle børn, hvor er I?" og tager tørklæderne af. "Bøh" siger medarbejderen til børnene, som smiler. "Skal 
vi prøve igen?" spørger medarbejderen børnene. Og så synger de sangen en sidste gang. 
Gennem denne afslutning styrker medarbejderne igen børnefællesskabet gennem børnenes aktive 
deltagelse i fællesskabet. 
  
Medarbejderen lægger herefter tørklæderne væk og henter en pose. "Bliv lige siddende. Jeg skal vise jer 
noget", siger medarbejderen til børnene. Hun finder et foto af legepldsen som hun viser børnene. "Vi skal 
i garderoben på vores gåben. Vi skal på legepladsen og lege" siger hun. Samlingen slutter og alle børn og 

medarbejdere går i garderoben. Medarbejderen rammesætter på denne måde det pædagogiske 
læringsmiljø ved at guide børnene til det næste, der skal ske, samtidig med at sang samlingen får en 
tydelig afslutning, ved at børnene informeres om det næste, der skal ske. Børneperspektivet bærer 

hermed præg af medarbejdere, der gør det pædagogiske indhold begribeligt og forståeligt for børnene. 
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