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Dato og tidspunkt 

2.7.2021 i tidsrummet 8.45-11.30. 

 

 

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 Tilsynet foregår i den første ferieuge, hvilket 

påvirker fremmøde hos både børn og personale. 

Tilsynet foregår i 2-4 års teamet og i vuggestuen. 

I 2-4- årsgruppen er der der 33 børn på dagen var 

der mødt 22 børn. Til hele teamet fordelt på to 

basisgrupper, er der 5 pædagoger og en 

medhjælper. På dagen var der 2 pædagoger og en 

 



 

 

medhjælper. Det bliver fortalt at der er sygdom og 

fravær pga af ferie Der er tilknyttet en pædagog og 

en medhjælper. 

I tiden hvor observationen fandt sted var der leg på 

stuen, formiddagsmad og overgang til legepladsen. 

I vuggestuen med de yngste børn, var der 6 børn 

i gruppen der er tilknyttet to voksne. På dagen var 

mødt 5 børn. I tidsrummet for tilsynet legede 

børnene på gulvet og børnene spiste frokost. 

Observation på fokusområde 
 

 

Det pædagogiske læringsmiljø 

Vuggestuen. 

Der blev fortalt, at man i vuggestuen forsøger at 

holde alle grupper åbne hen over sommeren, så der 

skabes ro til børnene. 

Rummet var indrettet med flere små læringsmiljøer. 

Der var to borde med højstole, et legemiljø der 

indeholdt mange forskellige muligheder for 

sansning og gemmelege, bænke der indbød til at 

kravle op og en væg med flere forskellige 

sanseoplevelser. 

 

De voksne var på gulvet. Der var lagt motorik sten 

og spejle på gulvet, og ærteposer som kastes 

mellem børn og voksne. 

Der var flow i aktiviteten – børnene gik mellem de 

voksne og de mange motoriske materialer. 

De voksne var nærværende og fulgte børnenes 

initiativer. Der var god øjenkontakt mellem de 

voksne og børnene. 

Legen foregik i en god stemning, - børnene viste 

tegn på glæde og det var flere børn der grinene og 

lavede sjov med hinanden og de voksne. 

De voksne var gode til at vurdere hvornår børnene 

viste tegn på sult og træthed og valgte at stoppe 

legen og holde samling inden frokost. 

Under måltidet drøftede vi kort måltidet som arena 

for dannelse og bla. brugen af små kander så 

børnene selv hælder op og at der ikke blev anvendt 

tallerkner, børnene fik deres mad serveret på 

bordet. 

 

2-4 års gruppen 

De to børnegrupper i teamet var slået sammen. 

Der var indrettet flere mindre læringsmiljøer i 

rummet hvor børnene var fordelt. 



 

 

De voksne forberedte og guidede børnene til 

oprydning og til at vaske hænder. Det forgik i en 

rolig og anerkendende stemning. 

Børnene blev mødt at nærværende voksne der 

havde fokus på alle børn. 

Børnene blev delt i tre grupper, hvor der var en 

voksen ved hvert bord. Det gav rum til små gode 

samtaler mellem børnene og med den voksne ved 

bordet. 

Mens børnene sad ved bordet, fortalte de voksne 

hvilke aktiviteter der var i løbet af formiddagen. 

Der var mulighed for kreative aktiviteter og da det 

regnede udenfor, var legepladsen og leg med 

vandpytter og vand en oplagt aktivitet. 

Overgangen til aktiviteterne foregik i et roligt tempo. 

De børn der havde brug for en hjælpende hånd blev 

guidet og fik den hjælp de havde brug for. 

I garderoben var der til trods for mange børn en 

rolig stemning. 

  

 

 

 

 

 

Observation på fokusområde 
 

Det sproglige læringsmiljø  

Vuggestuen 

Der var en fin overgang med oprydning til 

samlingen. Det var tydeligt at børnene kendte 

rutinen og satte sig parat. 

I samlingen var der fast struktur med klar start og 

slutning. Samlingen indeholdt såvel stille som 

bevægelseslege. 

De voksne var gode til at holde børnenes fokus og 

skabte magi og begejstring. 

Der var fokus på at benævne alle børn, italesætte 

aktiviteten og udvide ord der blev brugt i samlingen 

Der kan med fordel arbejdes endnu mere med 

rytmen i sproget gennem dagen – lege med ord, rim 

og remser og anvende sange som 

overgangsritualer. 

Dette er med til at understøtte sproget og give de 

mindste børn mulighed for at lege med sproget og 

sprog rytmen.  

 

 



 

 

2-4 års teamet. 

Det sporlige læringsmiljø bar præg af at de voksne 

var nærværende, nysgerrige og lyttede til og fulgte 

børnenes initiativer. 

I samtalerne rundt om bordet ved formiddagsmaden 

blev børnene præsenteret for nye ord der blev 

forklaret og brugt i nye samtaler. 

Det var tydeligt at det falder de voksne naturligt at 

anvende de ti understøttende sprogstrategier 

sammen med de 8 samspilstemaer. 

 

Evt. anbefalinger:  

 

Det anbefales at anvende materiale i nedenstående 

link som oplæg til drøftelse vedr. måltidet i 

dagtilbud. 

Rammer om det gode måltid | emu danmarks 

læringsportal  

Maddannelse | EVA 

 

 

Evt. henstillinger: 

 

 

 

 

https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/rammer-om-det-gode-maaltid
https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/rammer-om-det-gode-maaltid
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/maddannelse

