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Uanmeldt tilsyn i Vestermose natur og idrætsbørnehave den 20. september 2022 ved Pædagogiske 
konsulent Sara Jacobsen. 

Kort beskrivelse af dagtilbuddet – uddrag fra Vestermose natur og idrætsbørnehaves egen hjemmeside: 

I Vestermose natur og idrætsbørnehave har vi et stort fokus på, at alle i huset trives og udvikler sig som 

individ, og i fællesskabet, stor som lille. Så vi har fokus på at man snakker pænt til hinanden, og giver alle rum 

til at blive hørt. Vi skal som personale være opmærksomme på, at vi er rollemodeller og at vi har ansvaret for 

at børnene trives i hverdagen. Derfor er vi børnenes advokater, i forhold til at børnene har de bedste 

præmisser for at udvikle deres indre selv og deres sociale kompetencer. Vi arbejder meget med at 

personalet skal gå i børnehøjde, og se barnets behov i forskellige situationer. Samtidig er vi opmærksomme 

på barnets nærmeste udviklingszone, så vi skaber de bedste rammer for størst udvikling og læring. Målet er 

at skabe et psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer trivsel, sundhed, udvikling og læring via omsorg for- 

og fokus på det enkelte barn. Dette gør vi ved at indrette børnehaven, så den passer til børnegruppen og 

vores dagligdag, så der er størst mulighed for udførelse og udvikling i hverdagen.  

 

Uanmeldt tilsyn udført i tidsrummet fra klokken ca. 14-15.45:  

Denne eftermiddag fremstår fællesrummet rodet og uden en tydelig kodning af lege- og læringsmiljøerne (se 

evt. billeder på sidste side).   

På begge stuer er der etableret forskellige læringsmiljøer herunder bl.a. LEGO, leg i dukkekrog, mulighed for 

at farvelægge kopitegninger, magneter mm. På trods af dette ser jeg flere børn gå rundt alene, og kun i 

begrænset omfang observerer jeg, at medarbejderen på den ene stue formår at understøtte børnene i den 

frie leg. Jeg hører flere gange sætninger som ”hvad skal du nu” og ”skru ned”. Stemningen på den ene stue 

kommer til at virke tilfældig og kaotisk med en del uro, hvor medarbejderen også flere gange tysser på 

børnene.       

På den anden stue er der under eftermiddagsmaden 2 medarbejdere. Der er en rolig stemning på stuen. De 

voksne er nysgerrige på børnenes input. Jeg observerer sproglige interaktioner mellem de voksne og 

børnene, hvor der er flere turtagninger. Omkring klokken 15 er der også kun en medarbejder tilbage på 

denne stue. Medarbejderen har etableret et fælles tredje, hvor alle børnene (på nær et enkelt barn, som 

leger fordybet i sin egen leg) er inkluderet. Det er en leg, hvor børnene sover, når lyset slukkes og vågner 

igen, når lyset bliver tændt. Der er mulighed for at børnene kan hjælpe med at tænde og slukke lyset. Den 

voksne guider ved behov, børnene griner, og er aktivt deltagende i legen.  

Senere etableres der på tvær af stuerne fælles sang i fællesrummet, hvor alle børn kan deltage. Der er dog 

enkelte børn, der ikke forstår rammen i fællesrummet - og derfor bliver henvist til at lege på den ene stue. 

Børnene får etableret en leg på stuen og er fordybet i den – også over tid. I fællesrummet er flere børn 

begyndt at kravle rundt på madrasser, stole og en redskabsbænk. Med udgangspunkt i børnenes initiativ 

etablerer den ene af medarbejderne en motorikbane.  
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De voksnes positionering omkring motorikbanen virker tilfældig, og der bliver på intet tidspunkt justeret på 

banen, selvom to børn slår sig. Jeg observerer også, at der er tidspunkter, hvor ingen af medarbejderne er til 

rådighed ved motorikbanen, hvor de fleste børn er.       

 
 
 
Konklusion på tilsynet: 

 
- Anbefaling i forhold til at få kigget kritisk på de æstetiske læringsmiljøer, herunder at få skabt en 

mere tydelig kodning af rummene ud fra et børneperspektiv (dette blev også nævnt i tilsynet i maj 

måned 2022).  

 

- Fokus på de voksnes positioneringer i forhold til at understøtte og justere den pædagogiske praksis 

løbende.    

 

- Det anbefales, at der bliver kigget på den strukturelle kvalitet i forhold til om der er tilstrækkeligt 

med personaleressourcer til rådighed over hele dagen (denne eftermiddag var der 2 medarbejdere 

fra klokken ca. 15).  

 

- Opmærksomhed på hvordan der kommunikeres til og med børnene (måden hvorpå et barn bliver 

mødt har stor betydning også for barnets sproglige udvikling).     

 

- På hjemmesiden står der at det seneste tilsyn var den 3. april 2019 – husk at få tilføjet de nyeste 

tilsynsbesøg på jeres hjemmeside.   

 

 

 

 

Under dette eftermiddagstilsyn opleves der en forringelse af den pædagogiske kvalitet i forhold til det tilsyn, 

der var i maj 2022.  
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Fællesrummet ved min ankomst omkring klokken 14 
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