
 
 
 
 

 

Konklusion på tilsyn i Pilegården 
 

 
Dato for tilsyn: 4.sept.2014 

 
Hvad er børnehuset særlig god til:  
 
I forhold til mit sidste tilsyn er der ledelsesmæssigt arbejdet målrettet og systematisk med den fagprofessionelle rolle.  
Charlotte og de 4 teamkoordinatorer har i dag, en integreret struktur omkring teamkoordinatorrollen.  
De er gode til at understøtte hinanden i den fælles snak og dynamikken mellem dem og Charlotte virker meget positiv og 
tillidsvækkende. 
 
Aktionslæringsforløbene har styrket refleksionen og der arbejdes i dag systematisk med mål og evaluering. Målene er skarpe 
og fremadrettede. Fokus er i dag også rettet på, hvordan et projekt kan afsluttes, evalueres og aflede nye projekter. Dette er 
særdeles godt beskrevet og udført.  
Systematikken er ved at være indarbejdet, så med fortsat fokusering og gode iagttagelser til brug for fortsatte læringspunkter 
- kan det kun blive endnu bedre! 
 
I praksis ser jeg også pædagoger, som meget professionelt er i stand til at klare udfordrende situationer, uden at miste 
overblikket, sig selv eller børnene. De bevarer roen og overblikket 

 
Indendørs læringsmiljøer og indretning 
Der arbejdes i alle de indendørs aktiviteter i mindre opdelte grupper, der er orden på de voksne og på hvilken børn de er 
ansvarlige for. I dag ses en målrettet og systematisk tilgang til læringsmiljøer; rummene kan anvendes mere fleksibelt. 
 
Indretningen og funktionen er styrket ved anvendelse af ensartede markeringer på kasser/kurve/ som styrker læringsmiljøet. 
 
Dokumentationen er skærpet (arbejdspunkt fra sidste tilsyn) og jeg ser adskillige eksempler på små appetitlige beskrivelser af 
forløb ophængt i børnehuset, som illustreres/underbygges af fotos. Specielt dokumentationen på det store gangareal på 1. sal 
er værd at fremhæve.  
 

 
Hvilke udviklingspunkter skal børnehuset arbejde med:  
 
Der er ingen tvivl om, at personalet har arbejdet målrettet med organiseringen af de indendørs aktiviteter, det er tydeligt at 
der opdeles og arbejdes i små grupper; der er som beskrevet ”orden på de voksne” og på børnene. Måske lige netop derfor – 
opleves kontrasten til det meget store uderum – og den løsere organisering her, som en udfordring for både voksne og børn.  
 
1. Fokusering på overgangen efter spisningen - til udeleg på legepladsen 
 
Fokus rettes på det udendørs læringsmiljø og organisering 
 

- Voksen- og børneorganiseringen - så den i endnu højere grad kan understøtte børnenes anvendelse af uderummet 
 

- Voksenrollen på legepladsen; herunder behov for voksenplanlagte/understøttede aktiviteter i mindre grupper 

 
2. Instruktion og sidemandsoplæring i forhold til personale (utrænede medarbejdere) 
En tydelig formaliseret instruktion og sidemandsoplæring i forhold til at understøtte personale (utrænede medarbejdere) i 
vigtigheden af fx måltidet som pædagogisk ramme; herunder kæde handlinger sammen med selvhjulpenhed, omsorg og 
sproglig udvikling (anvendelse af fler-leds sætninger). 

 
3. Inklusion af barn/ børn i udsatte positioner 
Styrkelse I at kunne se barnets behov ud fra et inkluderende perspektiv og styrke refleksionen omkring muligheder for i endnu 
højere grad, at kunne være på forkant, overveje hvornår det tilgodeser barn/børnegruppen at der arbejdes i mindre grupper  
 

4. Digital kommunikation og dokumentation 
Fortsat fokus på målet med dokumentation når der hænges små fotos og fortællinger op i gang/grupperum - og i de daglige 
dagbogsbeskrivelser på BørnRuden. 

 

 


