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Indholdsbeskrivelse for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2014/15  
 

Børnehus: Skovmærket 
 
Dato: 4.9. 2014 
Tid: kl. 10.30-14.30                         
Tilsynskonsulent: Eva Engedal  

 
 
 
Fokus for tilsynet 
• Pædagogik  
• Ledelse  
• Indretning  
• Organisering 
• Trivsel  
• Pædagogiske aktiviteter  
 

1. Pædagogik 
Hvordan arbejdes der med de fælles pædagogiske indsatsområder, egne indsatområder og 
læreplansmålene? Er det beskrevet i den pædagogiske plan/overgangsplan hvordan 
ovenstående omsættes i praksis?  
 
 
Tegn vi ser efter: 

► Observationer af hvordan det beskrevne omsættes i praksis 
 
I Ruderens pædagogiske overgangsplan for 2014 står det beskrevet, hvordan 
indsatsområder og læreplansmålene omsættes i praksis. 

I Skovmærket oplever jeg bl.a. hvordan ”børnenes naturlige bevægelsesglæde 
udfordres.”(Ruderens Pædagogiske plan 2014 s.3). 

I Skovmærket kan garderoben omdannes til motorikrum vha. madrasser puder mv. Desuden 
er der i garderoben opsat ribber. En af pædagogerne er i gang med en gruppe børn om 
formiddagen. De leger bl.a. med ærteposer, leger ”Jorden er giftig”, slår kolbøtter og springer 
fra ribber. 

I den Pædagogiske plan står det beskrevet, at der arbejdes med børnenes legekompetencer 
vha. Stjerneskemaer. På opslagstavlen i fællesrummet hænger flere af disse skemaer som 
er udfyldt. Pædagogerne fortæller, hvordan de bruger skemaerne som redskab til børn der 
har svært ved at indgå i relationer, men de bruger de også til børn der gerne vil blive bedre til 
en bestemt færdighed.   
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2. Ledelse 
Hvordan understøtter ledelsen i praksis det pædagogiske arbejde? 
 
Tegn vi ser efter: 
► Interaktion mellem leder <-> medarbejdere og medarbejder<->medarbejder 

 
Spørgsmål til ledelse og personale ved den efterfølgende fælles drøftelse. 

► Hvordan omtaler personalet inklusion? Hvordan understøtter ledelsen 
inklusionsindsatsen i huset? Hvordan understøtter jeres aktiviteter/indretning de 
inkluderende fællesskaber? 

► Dialog med medarbejdere om tankerne bag indretning 
► Hvordan arbejdes der på legepladsen? 

 
Hanne Engquist(HE) deltager i det pædagogiske arbejde under hele tilsynet. Det er min 
oplevelse, at der er en god og respektfuld tone mellem leder og personale, og personalet 
imellem. Dette ser jeg flere eksempler på, bl.a. er der en god forståelse for ikke at afbryde 
hinanden, når man er fordybet i en aktivitet med en børnegruppe. 

Til den afsluttende drøftelse deltager udover HE to pædagoger, Ruth Irene Andersson og 
Tine Leonhard Bech. De omtaler alle inklusion som en naturlig del af deres dagligdag. De 
fortæller, at de arbejder i mindre grupper, justerer aktiviteterne alt efter de deltagende børns 
forudsætninger, og arbejder med en meget tydelig struktur, så der er en genkendelighed og 
forudsigelighed for de børn som har brug for det. Har de eksempelvis planlagt en tur-aktivitet 
som et eller to børn ikke vil profilere af, lader de ikke kun de to børn blive hjemme, men deler 
alle børn op i to eller flere mindre grupper, som hver især foretager en meningsfuld aktivitet.  

Alle børn er på legepladsen et par timer om dagen. Pædagogerne fortæller, at deres rolle på 
legepladsen er at understøtte det, som børnene viser interesse for, vejlede børn som har 
svært ved at indgå i relationer og en gang imellem at sætte en aktivitet i gang. 
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3. Indretning 
Hvordan er der fokus på læringsmiljøer?(Indenfor og på legepladsen) Afspejler det sig i 
indretningen og hvordan ses det? 
 
Tegn vi ser efter: 

► Er det tydeligt for børnene hvad rummene kan anvendes til? 
► Hvordan anvender børnene rummene?  
► Hvordan anvender det pædagogiske personale rummene? 

 
I Skovmærket er der indrettet dukkekrog og mulighed for at garderoben kan omdannes til 
"tumlerum/motorikrum".  

Herudover er der ikke tydelige markeringer af læringsmiljøer. Til den efterfølgende drøftelse 
bekræfter HE denne iagttagelse - bl.a. fortæller hun, at de ikke har fået tænkt en ny funktion 
ind i det tidligere kontor. 

Mens tilsynet foregår anvendes garderoben til motorikrum og som garderobe, og i 
fællesrummet er der børn og voksne som tegner, senere bliver det brugt til højtlæsning i sofa 
og på gulv. Fællesrummet bliver også brugt til indtagelse af frokostmåltidet. Det tidligere 
kontor bliver anvendt til børn der sover lur efter frokost.  

Da det er en dejlig solskinsdag bliver uderummet/legepladsen anvendt en stor del af tiden. 
Alle områder af legepladsen bliver taget i brug af børnene.  

Der skal arbejdes med en tydeliggørelse af, hvad der kan leges med hvor. Der skal 
eksempelvis markeringer på kasserne, så børnene kan se, hvad de indeholder. Ligeledes 
skal der være en endnu tydeligere markering af legezoner - naturlige afgrænsninger i form af 
skillevægge, tæpper eller lignende der giver børnene mulighed for fordybelse i leg med 
mindst mulige forstyrrelser, samt en tydelighed af hvad der kan leges med hvor. En ide 
kunne være flere tæpper på gulvet med legetøj i kasser ved siden af, som kan markere en 
”zone”, eksempelvis at kasse med riddere og ridderborg står samlet på et tæppe. 
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4. Organisering 
 
Hvordan organiseres det pædagogiske arbejde? 
 
Tegn vi ser efter: 

► Arbejdes der i mindre grupper - ved rutinerne, det spontane, det planlagte? 
► Organisering af dagens ressourcer? 
► Hvordan er overgange mellem forløb/aktiviteter organiseret? 
► Arbejdes der med rollefordeling, herunder afbrydelser? 

 
Under dagens formiddagsaktiviteter er børnene delt op i mindre grupper. Som tidligere nævnt 
er nogen i garderoben/motorikrummet, nogen sidder i fællesrummet ogtegner, og en gruppe 
børn leger udenfor(Beyblade på den lille indhegnede terrasse og rollelege rundt omkring på 
legepladsen). De voksne er ligeledes godt fordelt på alle grupper både ude og inde.  

Til frokost spiser alle i det samme rum fordelt på fire borde. Ved frokosten oplever jeg, at alle 
børn bliver siddende til, at alle er færdige med at spise. Det betyder, at de børn der er hurtigt 
færdige med at spise, kommer til at sidde længe. 

Her vil jeg anbefale, at man overvejer at tage en gruppe børn med ind i et andet rum for at 
skabe en mere rolig ramme om måltidet. HE foreslår det tidligere kontor, hvilket er rigtig god 
ide. Ved at opdele børnene i flere forskellige rum giver det mulighed for, at samle 
eksempelvis de børn som er hurtige til at spise et sted, så de kan gå fra bordet uden at 
forstyrre de ”langsommere spisere.” 

Der arbejdes fint med overgange, og organiseringen af disse fungerer godt, både ved 
overgangen fra formiddagsaktiviteter til frokost og fra frokost til legeplads. De voksne er 
ligeledes godt fordelt på legepladsen over middag.  

Et eksempel på den velfungerende organisering ved overgang fra formiddagsaktiviteter til 
frokost: Efterhånden som børnene bliver færdige med det, de har været i gang med om 
formiddagen, samles de i det fælles grupperum, hvor to voksne sidder og læser højt eller 
hjælper børnene med at finde bøger. Det er tydeligt, at det er en meget kendt rutine for 
børnene – de kommer og sætter sig med en bog, uden at de voksne fortæller dem, at det er 
det de skal. Imens hjælper to børn med at dække bord sammen med en voksen. Da de er 
færdige med at dække bord, og alle er samlet i grupperummet, siger borddækkerne ”Værsgo 
– og husk at rydde bøgerne op.” Børnene sætter sig stille roligt hen på deres plads.  

Børnene har faste pladser til frokost. Her oplever jeg bl.a. en pige, som flere gange spørger 
en af pædagogerne, om hun ikke må sidde ved et andet bord end der, hvor hun normalt 
sidder. Først afslår pædagogen, men da pigen spørger igen, får hun lov til at sidde ved et 
andet bord, end det hun plejer at sidde ved, men ikke det som hun har ønsket. Pædagogen 
fortæller senere, at pigen skal sidde ved en voksen for at sikre, at hun får spist noget 
mad(bordet hun ønskede, ville typisk sidde uden en voksen), men pædagogen havde 
efterfølgende overvejet, om de voksne kunne have organiseret sig anderledes, så pigen 
kunne have fået sit ønske opfyldt. 

Vi har til den fælles drøftelse en snak om, hvorfor de har faste pladser, og hvor fleksibel 
denne ordning er. HE siger, at det har været deres oplevelse, at faste pladser har fungeret 
rigtig godt, men som hun udtrykker det, er det måske en god ide ”at ryste posen lidt” og 
prøve noget andet af.  
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5. Trivsel, inklusion og mental sundhed  
 
Hvordan er det relationelle samspil herunder sproget og det inkluderende fokus? 
 
Tegn vi ser efter: 
► Hvordan er grundstemningen i huset?  
► Er der en positiv og anerkendende kommunikation? Mellem voksne og børn - børnene 

imellem samt de voksne imellem. Øjenkontakt, mimik, stemmeføring og 
overensstemmelse mellem dette og det der bliver udtrykt verbalt 

► Hvordan indgår personalet i dialog med børnene? Mere end tre-ledet kommunikation, 
personalet tager sig tid til at barnet kan nå at gøre sig forståelig.  

► Sikrer de voksne, at der er indlagt faser af ro, fordybelse eller mentale åndehuller? 
► Viser børn og voksne glæde, engagement og optagethed?   
► Ser de voksne børnenes initiativer og justerer sig efter det? 
► Sikrer de voksne, at alle børn har mulighed for at være en del af et fællesskab? 

 
Generelt er der en rigtig god stemning i huset – personalet har et imødekommende 
kropssprog og god øjenkontakt med børnene, og der en god tone mellem børn og voksne og 
børnene imellem.  

Jeg oplever tydelige voksne, som sætter ord på hvad de gerne vil have børnene gør, og ikke 
hvad børnene ikke skal gøre. Eksempel: ”Nu vil jeg have, at I lytter til mig – vi skal rydde op.” 

De voksne har meget fokus på, når børnene mestrer noget, og er gode til at italesætte det. 
Eksempel ved borddækning ”Du så lige, at der manglede en kop der – det var flot.” Eller i 
garderoben: ”Nu kan du selv tage sko på – det er super” 

De voksne er gode til at følge børnenes initiativer. Eksempel på dette ser jeg bl.a. ved 
motorikaktiviteten i garderoben. Pædagogen veksler fint mellem styrede aktiviteter og 
spontant opståede aktiviteter, med udgangspunkt i det børnene viser optagethed af. De store 
skumpuder bliver anvendt til at hoppe på og fra, men de bliver også på et tidspunkt brugt 
som købmandsdisk. Senere gribes et barns initiativ om at lege Jorden er giftig – og pludselig 
er alle meget optaget af at hoppe fra pude til pude uden at ramme gulvet. 

Ved frokostbordet er der en rigtig god dialog med børnene – de voksne er opmærksomme på 
at alle får ordet, og tager sig tid til, at de børn som er lidt længere tid om at fortælle noget, får 
gjort sig forståelige.   

Det er også min oplevelse, at personalet er meget optaget af, at hjælpe børnene med at 
indgå i relationer med hinanden. Jeg ser flere gange personalet i interaktion med to eller flere 
børn i forbindelse med at understøtte legerelationer. Eksempelvis hører jeg ved frokostbordet 
en pædagog sige til en dreng, som sidder og ”driller” sin sidemand: ”Er det du prøver at sige, 
at du gerne vil med XX, når I kommer ud?” ”Ja” svarer drengen. Pædagog: ”Så prøv at spørg 
XX, om I skal lege på legepladsen, når I er færdige med at spise.” Drengen spørger og får et 
positivt svar. Senere ser jeg drengene fordybet i leg på legepladsen. 

Personalet indgår også i konfliktløsning på en anerkendende måde. Bl.a. er der en 
begyndende konflikt på legepladsen – en gruppe piger er i gang med en leg i tårnet, og en 
dreng ønsker at være med, men pigerne siger nej, hvilket gør drengen frustreret. 
Pædagogen kravler op i tårnet og spørger hvad der sker. Både pigerne og drengen får lov til 
at sætte ord på, hvad de oplever. Pædagogen spørger herefter pigerne, hvad de leger. De 
fortæller. Pædagogen kommer med forslag til, hvad drengen kan være i legen – ”Mangler der 
måske en far eller en storebror?” Pigerne afslår, og pædagogen respekterer dette, og 
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hjælper drengen i gang med en anden leg. Alle virker tilfredse med løsningen af konflikten. 

I år har der været afholdt to temadage for sundhedsambassadørene, hvor emnet har været   
”Ro, fordybelse og mentale åndehuller.” Pt. har Skovmærket ingen sundhedsambassadør, 
men de synes, at det lyder spændende og vil gerne fremadrettet tænke pauser ind for 
børnene, hvor de kan lytte til musik eller andet. 

 
 

6. Pædagogiske aktiviteter 
 
Hvilke aktiviteter foregår der i børnehuset? 
 
Tegn vi ser efter: 
Hvordan tænkes læring ind det planlagte, det spontane og rutinerne? 

Som tidligere beskrevet er der både gang i planlagte og spontane aktiviteter om 
formiddagen. Efter frokost er alle på legepladsen, og børnene har gang i mange forskellige 
rollelege og bruger hele legepladsen.  

Ift. rutinerne og tanker om læring i den forbindelse, ser jeg hvordan der i garderoben 
opfordres til, at børnene selv øver sig i at tage sko på. Til frokost hjælper to af børnene med 
at dække bord med hjælp fra en voksen.  

Jeg vil anbefale, at de børn som dækker bord, gør det en uge af gangen med tanke på at 
gøre børnene selvhjulpne. Som det er nu, skiftes børnene hver dag til at dække bord, og jeg 
kan se, at det betyder, at de har brug for en del voksenhjælp/instrukser for at kunne huske, 
hvordan de skal gøre det. 

Børnene pakker selv deres mad ud. På alle borde står små kander med vand, men ved 
størstedelen af bordene er det den voksne som hælder op til alle børn fra store kander. Da 
børnene er færdige med at spise, er der også forskel på, om børnene bliver bedt om selv at 
tage tallerkner og madpakker med ud, eller den voksne gør det for dem. 

Personalet skal have en fælles drøftelse af måltidet, så der arbejdes med selvhjulpenhed 
over hele linjen. 

Til den efterfølgende drøftelse spørger jeg ind til, om huset i perioder arbejder med 
overordnede temaer. HE fortæller, at det gør de ikke så ofte, de arbejder mere på en måde, 
hvor de følger det, som børnene er optaget af. Derudover har de faste ugentlige aktiviteter. 

Jeg vil anbefale, at man i perioder arbejder med et fælles tema som en overordnet ramme for 
de ugentlige aktiviteter.  Et overordnet tema kan skabe en fælles kontekst at tale ud fra, og 
der bliver en sammenhæng mellem de aktiviteter, som børnene deltager i. Eksempelvis kan 
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man i en periode arbejde med et tema der hedder ”Små dyr i skoven”. Turene i skoven kan 
have fokus på at finde små dyr, motorikaktiviteter kan indeholde lege om små dyr, sangene 
og bøger der læses, kan handle om små dyr osv.   

 

 
 

 
Konklusion  
Jeg oplever Skovmærket, som et hus hvor personale og børn trives, og hvor der arbejdes 
seriøst med at skabe gode og udviklende rammer for alle børn.  
 
Hvad er børnehuset særlig god til:  
Det er min oplevelse, at personalet er rigtige gode til at se det enkelte barns potentiale, og 
udfordre og udvikle det enkelte barn med øje for nærmeste udviklingszone. Samtidig har 
personalet meget fokus på relationer børnene imellem, og fokus på hvordan personalet kan 
være med til at understøtte at gode relationer skabes.  
 
Ligeledes er der en meget god organisering af aktiviteter og rutiner og overgangene mellem 
disse. 
 
Hvilke udviklingspunkter skal børnehuset arbejde me d:  
 
Personalet skal have kigget på indretningen, så det bliver tydeligere for børnene, hvad der 
kan leges med hvor.  
 
Ligeledes kan der i perioder arbejdes med fælles overordnede temaer som kan tilpasses 
efter husets øvrige aktiviteter og børnegruppens behov. 
 
Endelig skal personalet drøfte, hvordan de tænker selvhjulpenhed ind ift. måltidet.   
 
Evt. aftaler om opfølgning: 
Der er ikke aftale om yderligere opfølgning. 
 
 

 
 
 
Tidsramme  
Der afsættes gennemsnitligt 4 timer til det planlagte pæd. tilsyn, lidt afhængigt af børnehusets størrelse. I de 
større børnehuse fokuseres pædagogisk på en af vuggestuegrupperne og en af børnehavegrupperne - udvalgt af 
konsulenten. 
 
Tilsynet i børnehuset 
De første 10 min briefer, leder konsulenten om den pågældende dags aktiviteter og ressourcer.  Herefter udfører 
konsulenten tilsynet.  
Den sidste time af tilsynet holdes en afsluttende samtale med daglig leder og mindst en pædagog. De første tyve 
minutter af timen er forbeholdt lederen og konsulenten for videregivelse af evt. iagttagelser som kan have 
personfølsom karakter. Herefter deltager en eller flere pædagoger sammen med den daglige leder. 
Til samtalen videregiver konsulenten det umiddelbare indtryk tilsynet har givet og der er mulighed for at 
konsulenten kan få besvaret uafklarede spørgsmål i forhold til det gennemførte tilsyn.  
 
Konklusion og opfølgning på tilsynsrapporten. 
Tilsynsrapporten fra det gennemførte tilsyn fremsendes til daglig leder og områdeleder eller institutionslederen i 
de selvejende og private institutioner for godkendelse af faktuelle oplysninger.  



Rudersdal kommune    

8 

Ved et pædagogisk tilsyn kan konsulenten have iagttaget forhold som kræver at der ydes en ekstra indsats i 
institutionen her og nu. Alt efter forholdenes karakter kan det resultere i en af nedenstående to interventioner 

• At konsulenten med udgangspunkt i tilsynsrapportens udviklingspunkter vil føre et opfølgende tilsyn 
efter ca. tre måneder for at sikre at der er sket positiv ændring på de noterede forhold.  
Varighed ca. en time, hvor fokus er på, hvordan der arbejdes med udviklingspunkterne.  

• At der i en periode tilbydes konsulentstøtte i huset. Konsulenten vil i tæt samarbejde med områdeleder 
og leder arbejde med de forhold som skal ændres. Konsulentydelsen vil omhandle udvikling af den 
pædagogiske praksis, ledelsesmæssige forhold vil ikke indgå i arbejdet.  

o Opfølgende tilsyn vil blive gennemført af en anden konsulent.  
 
Tilbuddet om ovenstående gælder for kommunale, selvejende og private institutioner.  
 
Offentliggørelse 
Tilsynsrapporten afsluttes med en konklusion, hvor der beskrives hvad institutionen er særlig god til, og hvilke 
udviklingspunkter der ses.  
Rammen for det pædagogiske tilsyn offentliggøres på kommunens hjemmeside1. Konklusionen offentliggøres på 
institutionens hjemmeside, evt. opfølgende tilsyn tilføjes konklusionen efterfølgende.   
De selvejende- og privates bestyrelser skal have den fulde tilsynsrapport.  

                                                 
 


