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Tilbagemelding fra opfølgende tilsyn på indsatsområderne 
 

 Vuggestue Børnehave 

Indsatsområde 1:  
 
Struktureret sprogarbejde 
 

Særligt positive observationer 
fra tilsynet 
 

Behagelige stemning og samtaler 
blandt børn og voksne  
 
 

Behagelige stemning og samtaler 
blandt børn og voksne  
 
Gode takter i forhold til literacy 
på nogle af stuerne – bogstaver, 
tegn og tilgængelige bøger. 

Særlige 
opmærksomhedspunkter fra 
tilsynet 
 

Det er uklart, hvordan det 
sproglige pædagogiske arbejde 
er tilrettelagt efter en fast 
struktur og læringsmål? Det er 
ikke tydeligt om der arbejdes i 
mindre grupper.  
Det er ikke skrevet ind i uge og 
eller månedsplaner. 
 
Der er en variation fra stue til 
stue vedr. uge og månedsplaner 

Det er uklart, hvordan det 
sproglige pædagogiske arbejde 
er tilrettelagt efter en fast 
struktur og læringsmål? Det er 
ikke tydeligt om der arbejdes i 
mindre grupper. 
Det er ikke skrevet ind i uge og 
eller månedsplaner. 
 
Der er en variation fra stue til 
stue vedr. uge og månedsplaner. 

Indsatsområde 2: 
 
Dokumentations- og evalueringskultur 
 

Særligt positive observationer 
fra tilsynet 
 

Arbejdet med dokumentation er 
mindre synligt i vuggestuen. 
 
Dokumentation og billeder 
lægges ud på AULA jf. det 
pædagogiske personale. 
 
 

Det er tydeligt, at der er arbejdet 
med dokumentation af det 
pædagogiske arbejde – der er 
mange gode kreative eksempler, 
hvor børneperspektivet er 
inddraget.  
 

Særlige 
opmærksomhedspunkter fra 
tilsynet 

Der er behov for at 
læreplanstemaerne kobles 

Der er behov for at 
læreplanstemaerne kobles 



 sammen med dokumentation af 
det pædagogiske arbejde. 
 
Det er uklart, hvordan det 
pædagogiske arbejde er 
tilrettelagt efter en fast struktur 
herunder inddragelse af 
læringsmål/læreplanstemaer og 
pædagogisk grundlag?  
 
Der er behov for at synliggøre, 
hvordan de seks 
læreplanstemaer er en del af det 
pædagogiske arbejde – at de er 
en integreret del af det 
pædagogiske arbejde. 
 
Der er en variation fra stue til 
stue vedr. uge og månedsplaner. 
 
Der er behov for systematisk at 
arbejde med styrkelse af 
evalueringskulturen. Der kunne 
med fordel udarbejdes en 
fællesskabelon.  
 
 

sammen med dokumentation af 
det pædagogiske arbejde. 
 
Det er uklart, hvordan det 
pædagogiske arbejde er 
tilrettelagt efter en fast struktur 
herunder inddragelse af 
læringsmål/ læreplanstemaer og 
pædagogisk grundlag?  
 
Der er behov for at synliggøre, 
hvordan de seks 
læreplanstemaer er en del af det 
pædagogiske arbejde – at de er 
en integreret del af det 
pædagogiske arbejde. 
 
Der er en variation fra stue til 
stue vedr. uge og månedsplaner. 
 
Der er behov for systematisk at 
arbejde med styrkelse af 
evalueringskulturen. Der kunne 
med fordel udarbejdes en 
fællesskabelon.  
 

Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

Indsatsområde 1 
 
 

Der er behov for at arbejde 
systematik med at få 
sprogarbejdet integreret i uge og 
månedsplaner. Sprogarbejdet 
skal være en del af den ugentlig 
planlægning herunder at arbejde 
i mindre gruppe. 
 

Der er behov for at arbejde 
systematik med at få 
sprogarbejdet integreret i uge og 
månedsplaner. Sprogarbejdet 
skal være en del af den ugentlig 
planlægning herunder at arbejde 
i mindre gruppe. 
 

Indsatsområde 2 
 
 

Der er behov for systematisk at 
arbejde med styrkelse af 
evalueringskulturen. Der kunne 
med fordel udarbejdes en 
fællesskabelon. 
 
Læreplanstemaerne skal 
integreres i den daglige 
planlægning. 
 

Der er behov for systematisk at 
arbejde med styrkelse af 
evalueringskulturen. Der kunne 
med fordel udarbejdes en 
fællesskabelon.  
 
Læreplanstemaerne skal 
integreres i den daglige 
planlægning. 
 

Drøftelse og opsummering af tilsynets observationer af indsatsområderne og datamateriale 
(sprogvurdering, fordelingen af uddannet/ ikke uddannet pædagogisk personale og fravær/ nærvær) 



 
 

Der arbejdes på flere af stuerne med visualisering – der kan med fordel arbejdes med at arbejde 
systematisk med brug af visualisering. 
 
Alle stuerne har hviletime inden frugt. 
 
Sprogvurderinger:  
Der er en god systematik omkring sprogvurdering af 3- årige børn og overlevering af viden om barnets 
sproglige udvikling i overgangen til børnehave. Der er behov at være nysgerrig på de 4 og 5- årige, der 
ikke er blevet sprogvurderet. 
 
 
Fordeling af uddannet/ ikke uddannet pædagogisk personale: 
Omkring halvdelen af det pædagogiske personale er uddannet og der er en et par pædagogiske 
assistenter. 
 
Fravær/ nærvær: 
Der er en del sygefravær – særligt korttidsfravær.  
Der er tre medarbejdere under opsigelse.   
En tilgang til at imødekomme sygefravær kan være at arbejde arbejdsglæde ved at styrke fagligheden. 
 

Tilsynet evt. påbud 
 

 
 
 
 

 


