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Tilsynsdokument for omfattende pædagogisk tilsyn 
(offentliggøres på afdelingens hjemmeside) 

Afdeling 
Specialbørnehaven Bjerget 

Dato 
17. maj 2022 

Pædagogisk konsulent 
Joan Dybdal 

Mødets varighed 
2 ½ time 

Mødeleder 
(områdeleder) 
Michael Hoff 

Referent (pæd. konsulent) 
Joan Dybdal 

Deltagere 
Britt leder, Camilla pædagog, Michael 
områdeleder, Jeanette småbørnskonsulent PPR, 
Joan konsulent Dagtilbud 

Eksterne observatører 
Joan Dybdal, konsulent Dagtilbud/Jeanette Kofod 
småbørnskonsulent PPR 

 
Drøftelse og opsummering på baggrund af KIDS-rapportens resultater, og spørgeskema vedr. 
opfyldelse af lovgivning, retningslinjer for sikkerhed mv. 
 

Generelt  Børnehave 

Særligt positive observationer  Der observeres over hele dagen meget 
opmærksomme voksne, der er i samspil med 
børnene. De voksne er nærværende og i børnehøjde. 
Børnene bliver hørt og er en del af et 
børnefællesskab. 
  
 

Særlige 
opmærksomhedspunkter 
 

 Der observeres eksempler, på at voksensnak om 
praktiske ting fylder meget og virker forstyrrende for 
børnene. Hvordan kan man justere i organiseringen 
så voksendialog om praktiske ting fylder mindre? 
 

Tema   

Fysiske omgivelser  Der er gode muligheder for, at børn og voksne kan 
fordele sig i mindre grupper. Rummene er indrettet, 
så de tilgodeser de behov der er i den pågældende 
børnegruppe. 
 
I pavillonen kan I med fordel overveje, om der kan 
indrettes mere afskærmede og tematiserede 
læringsmiljøer. Dette kan muligvis understøtte, at der 
skabes mere ro og fordybelsesmuligheder for de børn 
der f.eks. leger med klodser, mens andre børn har 
aktiviteter ved bordene.  
 
Der er en god stor legeplads og flere små miljøer, og 
sansehave. Der er lagt vægt på nåde grov- og fin 
motorik. Der er lagt vægt på, at udemiljøerne 
tilgodeser børn der er mobile, såvel som de der er 
mindre mobile. Der er mulighed for, at børnene kan 
gå udenfor i de små miljøer i tilknytning til stuerne. 
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Relationer  Generelt meget høj kvalitet i relations arbejdet. Der 
er generelt et stort fokus på børnene, og meget 
nærvær og opmærksomhed. Der observeres meget 
samspil med børnene, og stort fokus på at 
understøtte børnenes leg og fællesskaber. De voksne 
er aktive i forhold til at støtte børnene i at få øje på 
hinanden. Det observeres tydeligt, at de voksne 
fanger børnenes initiativer.  
 
Et barn får øje på billeder på væggen af sin familie og 
fortæller om det - den voksne snakker med, og 
spørger ind. Det ses tydeligt, at de voksne vil 
børnene, og der er masser af nærhed og omsorg 
både verbalt og fysisk.  
 
Ved tilsynsmødet, drøfter vi vigtigheden af, at alle 
børn stimuleres/”vækkes” gennem hele dagen 
 
Generelt er der stor inddragelse af børnene. Der er 
en del nødvendig koordinering blandt personalet, 
som finder sted uden det skaber forstyrrelser. Der 
observeres dog også eksempler på voksensnak, der 
ikke vurderes nødvendigt på det pågældende 
tidspunkt, og som virker forstyrrende for børnene. 
Dette observeres i højere eller mindre grad på stort 
set alle stuer. 
 
Ved tilsynsmødet drøfter vi, hvordan der kan 
arbejdes med at nedbringe overflødig voksensnak, og 
hvordan børnene i højere grad kan inddrages af i 
rutiner f.eks. omkring måltidet. Vi drøfter ligeledes 
muligheden for at organisere sig anderledes i forhold 
til praktiske gøremål. 
 
 Vi drøfter bl.a. vigtigheden af at fastholde 
primærfunktionen, men at se på at organisere sig så 
man i højere grad er to der ordner praktiske ting, og 
en der er om børnene, så man minimerer 
forstyrrelser og sikrer nærvær. Vi drøfter derudover 
vigtigheden af, at kunne vurdere hvilken information 
der er vigtig at overlevere hvornår.  
 
Opsamlende under dette punkt er konklusionen, at 
der generelt er en høj kvalitet i relations arbejdet. 
Børnene er absolut afhængige af denne høje kvalitet 
og dermed understreges vigtigheden af at alle børn 
tilbydes den samme høje kvalitet hver dag. 
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Leg og aktiviteter   
Der er stort fokus på, at Bjerget skal tilbyde en 
tværfaglig indsats, og at dette suppleres med 
samarbejde med forældrene hvor der indgås fælles 
aftaler. Der arbejdes metodisk med konkret målbare 
mål. 
 
I praksis observeres relevante lege og aktiviteter. De 
voksne er opmærksomme på at tilpasse aktiviteterne, 
børnenes signaler fanges. Det ses tydeligt at 
”behandlingen” sker som en integreret del af den 
pædagogiske praksis, der en legende tilgang til at 
støtte børnenes udvikling, og de voksne er meget 
opmærksomme på det enkelte barns signaler.  
 
Aktiviteter og lege er tilpasset børnenes 
udviklingsniveau og behov. Personalet vurderer 
relevant hvad det enkelte barn har behov 
for. 
De fleste børn har svært ved at indgå i 
børnefællesskaber og har behov for støtte, men det 
ses tydeligt at de voksne generelt har 
fokus på, at børnene retter opmærksomhed på 
hinanden, både i leg og i rutiner. Det er således 
italesat hvad de enkelte børn siger og 
gør. 
 

Sprog og kommunikation  Der er stort fokus på sprog. Kommunikative strategier 
anvendes i høj grad. Herunder verbalt og nonverbalt 
sprog. Tegn til tale/tegnsprog. Der observeres høj 
grad af benævnelse og meget fokus på visuelt 
kommunikation. 
 
Der er generelt stort fokus på at danne kontakt 
mellem voksne og børn i kommunikationen. 
Der sættes ord på hvad den voksne gør, og hvad 
barnet gør. Der er fokus på sang, rim, remser osv. 
  

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

Indsatsområde 1 
 

Organisering omkring praktiske gøremål herunder organiseringen med 
primærpædagog funktionen.  
 
Fokus på at skabe færre forstyrrelser for børnene. Vigtig at forholde sig 
til, om det skal det være lige nu og lige her at informationen gives 
videre. 
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Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

Det ses tydeligt i praksis, at Bjerget tilbyder en høj pædagogisk kvalitet. Personalet er engagerede og 
varetager opgaven med høj faglighed. Der er en høj grad af omsorg og nærvær kombineret med et 
tydeligt fokus på at støtte børnenes udvikling. 
 
Der er altid et udviklingspotentiale og for Bjerget ligger det i, at arbejde med en organisering der sikrer 
den samme høje kvalitet i alle grupper og over hele dagen. Indsatsområdet beskriver derfor et fokus på 
organisering af særligt praktiske gøremål, så forstyrrelse mindskes og nærvær bevares 
 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

 
Ingen påbud 

 

 


