
 Dato: 07-09-2021 

Reference: annba  

Center for Børn og Læring 

 

f Tilsynsdokument for pædagogisk tilsyn (referat) 
 

Dagtilbud: 
 
Børnehuset Fjordly 

Dato/ årstal: 
 
Den 30. november 2021 

Konsulent/ referent: 
 
Marianne Lønnee 

Deltagere:  
Daginstitutionsleder: Niels Friis Ajslev 
Faglige fyrtårne: Grundet sygdom var det ikke muligt for fagligt fyrtårn eller andre pædagoger at deltage 
i mødet. 
Konsulent: Marianne Lønnee 
 
 

Tilbagemelding fra tilsynet  
 

 Vuggestue Børnehave 

Særligt positive observationer 
fra tilsynet 

 
Der er en god atmosfære i 
vuggestuen og et fint samspil 
mellem børn og voksne.  
 
Det pædagogiske personale er 
rolige, nærværende og 
omsorgsfulde.   
 
Personalet har en god 
opmærksomhed på børnenes 
individuelle behov. 
 
Personalet er i børnehøjde, 
støttende og guidende. Der er 
nærvær og fine små dialoger i leg 
og aktivitet med børnene.  
 
 
 

 
Børnehaven har en varieret 
legeplads med gode muligheder 
for at børnene kan udfolde sig 
fysisk.  
 
I huset ”Komfutten” er der 
mulighed for forskellige 
værkstedsaktiviteter - tegne, 
male, spille spil med mere.   
 
Børnehaven er meget ude i det 
fri – uanset vind og vejr. 
 
Der er et fint samspil mellem 
børn og voksne samt omsorg og 
opmærksomhed på børn, der har 
brug for hjælp og støtte.  

Særlige 
opmærksomhedspunkter fra 
tilsynet 
 

 
Fokus på at udvikle endnu 
tydeligere tematiserede 
læringsrum, så børnene kan se 
”hvad kan man her”.  
 
Afgrænse/ beskytte læringsrum. 
Sæt flere billeder på kasser m.v.   
 
 
Få indrettet vuggestuens 
legeplads, så den bliver mere 
indbydende og skærme den i 
forhold til børnehaven. Sørge for 

 
Endnu mere fokus på det 
sproglige læringsmiljø inde og 
ude - dialogisk læsning, rim, 
remser, sproglege, sange mv. 
 
 
Få flere spil og materialer ned i 
børnehøjde samt sætte billeder 
og ord på kasser, så børnene kan 
se, hvad der er i.  
 
Tematisere og afgrænse 
læringsrummene også med 
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f mere legetøj og materialer til 
vuggestuebørn. Udvikle 
tematiserede læringsrum ude. 
 
 

henblik på at stille aktiviteter 
beskyttes. 
 

Indsatsområder på baggrund af det pædagogiske tilsyn (max to indsatser) 
 

Indsatsområde 1 
 

 
Stil skarpt på systematikken 
omkring arbejdet med det 
pædagogiske grundlag/ 
læreplanstemaerne – mål, 
dokumentation og evaluering af 
børnenes læreprocesser. 
 

 
Stil skarpt på systematikken 
omkring arbejdet med det 
pædagogiske grundlag/ 
læreplanstemaerne – mål, 
dokumentation og evaluering af 
børnenes læreprocesser. 

Indsatsområde 2 
 

Få indrettet vuggestuens 
legeplads, så den bliver mere 
indbydende samt afgrænse den i 
forhold til børnehavens område. 
Udvikle tematiserede læringsrum 
så børnene kan se, ”hvad kan 
man her”. 
 
 
 

Sæt endnu mere fokus på det 
sproglige læringsmiljø inde og 
ude - dialogisk læsning, rim, 
remser, sproglege, sange mv.  
Planlægge, strukturere og 
integrere så det indgår i alle 
ugens dage. 
 
Tematisere og afgrænse de 
forskellige læringsrum – også så 
stille aktiviteter beskyttes – eks. i 
læsekrogene. 
 

Øvrige anbefalinger på baggrund af tilsynet v/ konsulent 
 

Fortsat fokus på håndhygiejne. 
 
 
Det anbefales at folde ugeplanerne ud med mål for aktiviteterne samt hvilket læreplanstema aktiviteten 
understøtter. Sæt endnu mere fokus på børnenes læreprocesser samt at synliggøre og dokumentere 
disse. 
 
Udvikling af det sproglige læringsmiljø skal ske i samarbejde med faglig konsulent i Center for Børn og 
Læring. 
 

Tilsynet evt. påbud 
 

 
 
 

 


