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OPFØLGENDE TILSYN 2021 

Dette opfølgende tilsyn indeholder en status beskrivelse fra lederen. I denne status skal 
lederen redegøre for, hvordan man i dagtilbuddet har arbejdet med de arbejdspunkter og 
udviklingspunkter, der blev besluttet ved sidste tilsyn. 

Tilsynet afsluttes med en vurdering og forvaltnings kommentar  

 

Institutionsnavn: Vuggestuen Gl. Skovvej 

 

 

Leders navn: Rikke Christensen 
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Statusbeskrivelse og personalesituationen: 

Ved dette opfølgende pædagogiske tilsyn vil vi gerne beskrive og fortælle, hvordan den 
aktuelle personalesituation ser ud. Samt hvad vi er optaget af i forhold til den 
pædagogiske dagligdag i vuggestuen, herunder hvordan der arbejdes med ”Den nye 
styrkede pædagogiske læreplan”.  

Vuggestuen Gl. Skovvej mangler p.t. en uddannet pædagog, hvorfor vi i øjeblikket søger 
efter en ny. Derudover er der, siden sidste tilsyn sket det, at jeg (Leder) også er blevet 
leder af Børnehaven Engmarken. Dvs. at jeg deler min ledelsestid 50/ 50 mellem de 2 
institutioner. Planen er, at den halve stilling som derfor er blevet ”ledig” i vuggestuen skal 
konventers om til ”varme” hænder på gulvet. Aktuelt er vi ved at udtænke en plan for, at 
bruge timerne bedst muligt. Er det en fastansættelse af en pædagog i x antal timer? Er det 
timer som skal bruges ved behov (særlige indsatser)? Eller???? 

Undertegnet og vuggestuens souschef er i gang med at tage en diplom i ledelse (afsluttes 
medio 2023), og en pædagog er i gang med et sprogvejledermodul på diplomniveau 
(afsluttes ultimo 2021).  

Ud over den aktuelle personalesituation er det ledelsens opfattelse, at personalet trives. 
Dette på trods af en lang periode, hvor cornonaen har fyldt meget og som har tæret på 
kræfterne. Stemningen er god og der arbejdes ihærdigt på, at børnene har en hverdag i 
vuggestuen, som giver både mening og er værdifuld for den enkelte. Dette gøres ved at 
der arbejdes udfra den styrkede pædagogiske læreplan, hvor der er fokus på 
læringsmiljøer hvori det er muligt at blive udfordret ved hjælp af sproglige, motoriske, 
kreative aktiviteter. Der er ligeledes fokus på, at det enkelte barn og dets aktuelle 
udviklingsniveau støttes og udfordres – inden for nærmeste udviklingszone. Endvidere er 
der også fokus på grupperne af børn, både på egne stuer men også på tværs af stuerne, 
således at det sikres, at de sociale relationer styrkes. Netop i forhold til aktiviteter på tværs 
i huset, er der gennem det seneste år blevet arbejdet med, at hver stue har planlagt et 
forløb som alle stuer har deltaget i. Grundet coronaen har det ikke været muligt at blande 
børnegrupperne. I stedet har vi forsøgt at skabe en fællesskabsfølelse ved, at alle skulle 
lave den samme aktivitet, i hele huset. Hver stue havde til opgave, at planlægge, beskrive, 
sætte rammen og finde evt. materialer frem m.m. således det var muligt for de andre stuer 
”bare” at gå i gang og deltage. Det var op til den enkelte stue, at beslutte hvor mange børn 
og voksne, som skulle deltage, udfra overvejelser om hvad der pædagogisk og praktisk 
gav mening.  

En stue planlagde et bålprojekt, hvor børnene den ene dag skulle på tur og finde brænde. 
Den anden dag skulle der samtales om bål, ild, brænde, mad på bål m.m. (fokusord) 3. 
dag skulle der tændes bål og laves mad på bål, og den sidste dag skulle der tegnes med 
det kul, som der var blevet ud af bålet.  

På samme måde planlagde de 2 andre stuer nogle forløb. Den ene stue lavede et rytmik/ 
krop og bevægelses/ sanse projekt. Som i grove træk gik ud på, at børnene den ene dag 
skulle have massage med pensler og fjer samt få et fodbad. Den anden dag skulle 
børnene være med til at lave en forhindringsbane, som de efterfølgende skulle gå/ løbe/ 
kravle på. For den sidste dag at have rytmik hvor sang og fagter var i fokus.  

Den sidste stue ville gerne præsenterer børnene for et forløb som tog udgangspunkt i 
fugle og naturen. Børnene skulle bl.a. ud og samle materialer sammen så de kunne bygge 



 

3 
 

deres egne fuglereder. En anden dag lavede børnene fuglekugler, som skulle hænges ud 
på legepladsen. Personalet havde lavet et sæt naturbingo til alle de deltagende børn, som 
de fik med hjem så de kunne lave naturbingo derhjemme med deres forældre. Endeligt 
brugte de en dag på, at lægge kogte æg ud rundt på legepladsen og derefter følge hvad 
fuglene gjorde ved æggene.  

Alle 3 forløb blev gennemført med stor entusiasme fra både børn og voksne. Og det gav 
en god følelse af, stadig at være sammen, men hver for sig. 

Der arbejdes også ihærdigt på at vi får etableret en god evalueringskultur i vuggestuen, 
jævnfør den styrkede pædagogiske læreplan. Derudover er der fortsat fokus på, at arbejde 
mere på tværs - ikke kun som i eksemplet ovenfor, men også at børnene helt fysisk får lov 
at være sammen på tværs i huset. Endeligt arbejder vi på at få etableret en ”hverdag” 
igen, efter en lang periode med corona. Nogle af de ting, som vi har været vanvittig 
udfordret på, under coronaen, har været at arbejde med børnenes selvhjulpenhed, fx ved 
måltiderne. Under coronaen har det ikke været muligt for børnene at øve sig på fx at 
hælde vand op, øse mad på tallerkner, dække bord, være med til at hente service og mad 
i køkkenet m.m. Det har ”kostet” noget i forhold til det enkelte barns udvikling, både fysisk 
men også socialt. Fysisk fordi barnet ikke har fået øvet de finmotoriske greb ved fx 
måltidet. Men også socialt, idet at muligheden for at gøre noget for ens venner, ved fx at 
give dem et glas eller en tallerken, ved borddækningen. (”jeg gør noget for dig” – ”du gør 
noget for mig”). 

Coronaen har som bekendt spillet samfundet et puds gennem godt og vel 1,5 år, så 
eftervirkningerne heraf kan stadig mærkes i huset. Samtidig ser vi lige nu, at corona 
smittetallene igen er stigende, og snakken går derfor på: Bør alle restriktioner ophæves? 
Vil vi ”bare” tilbage til, som det var før? Vil vi noget andet? Kan vi noget andet? Osv… 

Vuggestuen har igen, her i oktober 2021, afholdt vores årlige pædagogiske 
kompetenceudviklingsdag, hvor temaet i år handlede om kerneopgaven. Der blev arbejdet, 
i en god blanding af undervisning og gruppearbejde, med at klarlægge og definere hvilken 
kerneopgave, som vuggestuen skal løse. Overskrifterne som er forbundet med 
kerneopgaven fik vi defineret ved at dykke ned i dagtilbudsloven, den nye styrkede 
læreplan samt Tårnby kommunes Børne/ unge politik. De overskifter som vi dykkede ned i, 
for at definere vuggestuens kerneopgave var: Dannelse, forældresamarbejde, læring, 
omsorg, trivsel, børneperspektiv og udvikling. Det var en givende proces, hvor vi både blev 
bekræftet og blev klogere på vores daglige arbejde, med børnene og forældrene i 
vuggestuen.  

Det som vi særligt blev opmærksomme på i processen om kerneopgaven var, at vi burde 
invitere forældrene mere ind i forhold til forældresamarbejdet. Vi har som vuggestue en 
opfattelse af hvad forældresamarbejde er, men hvad ønsker og tænker forældrene 
egentlig om forældresamarbejde? Det ledte os frem til, at vores netop overstået 
forældremøde, handlede om samarbejde mellem vuggestuen og forældrene. Det var et 
godt og spændende møde, hvor forældrene var aktiv deltagende og bød ind med tanker, 
ideer og spørgsmål. Snakken gik livligt om emnet, både i 1 til 1 samtaler, gruppesamtaler 
samt i plenum. Og vi i vuggestuen er nu blevet klogere på, hvad forældrenes forståelse af 
et samarbejde bygger på, samt hvad forældrene lægger vægt på i et samarbejde.  

Som en fast del af vuggestuens pædagogiske hverdag er Den styrkede læreplan fortsat i 
spil. Vi er opmærksomme på, at sikre at læring sker gennem hele dagen, at skabe 
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læringsmiljøer for børnene som er med til at udvikle børnene. Derudover skeler vi fortsat til 
sprogstrategien, således at vi også her fortsat er opmærksomme på vigtigheden af børns 
sproglige udvikling. 

Sidst men ikke mindst er status i vuggestuen, at vi er i gang med at implementere 
kompetencecenter modellen og få det til at ”leve” i vuggestuen. Det er stadig meget nyt for 
os og fokus fra vuggestuens side er, at finde en måde hvorpå det bedst muligt kan fungere 
her i huset og i samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere.  

Vi har store forventninger til samarbejdet med kompetencecentret i forhold til sparring og 
hjælp, samt at få andre øjne på de af vores børn, som har nogle udfordringer. Vi er i 
øjeblikket udfordret på antallet børn, som har udfordringer. Hvilket betyder at vi skal være 
yderst præcise i vores ønsker og behov for hjælp og sparring, således at vi kan få børnene 
i bedre trivsel og udvikling.   

 

Arbejdspunkter: 

Der er ingen arbejdspunkter fra seneste tilsyn. 

 

 

Udviklingspunkter: 

Nedenfor er listet de udviklingspunkter op, som vuggestuen fik ved det pædagogiske tilsyn 
i 2020. Og hvor langt er vi så kommet med det, her 1 år efter? 

 

1. Implementere læreplanen i bund. 

Vi er stadig i gang med processen. Indholdet i den styrkede læreplan, som vi har 

udarbejdet, i vuggestuen, gennem de seneste år, er ved at være landet hos alle 

medarbejderne. Når der igangsættes aktiviteter, projekter, grupper på tværs m.m. 

gøres der altid overvejelser som henviser tilbage til læreplanen. Som nævnt i 

statusbeskrivelsen ovenfor, er vi stadig i gang med at blive helt klar på 

evalueringsdelen og forældresamarbejdet, der jo har fået en meget større rolle i den 

nye styrkede læreplan. Dog må vi også erkende, at coronaen også her har spillet os 

et puds. At arbejde på tværs i grupper har vi ikke kunnet, i lang tid. At arbejde med 

venskaber og sociale relationer på tværs har vi ej heller kunnet. Legetøj og bøger 

har været gemt væk, hvorfor en del af sprogarbejdet har været begrænset, plus at 

legen hvor børnene enten selv har kunnet igangsætte en leg eller med hjælp fra de 

voksne har været manglefuld idet, at meget af legetøjet har været pakket væk. 

Selvhjulpenhed i forbindelse med måltider hvor det at øse op selv, dække bord, 

rydde af efter spisning m.m. har været sat på stand by. 

 

2. Sciencestrategien. 

Science strategien er blevet en integreret del af hverdagen i vuggestuen. Der laves 

jævnligt aktiviteter med børnene, hvor science er omdrejningspunktet. Hvilket også 
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lægger sig rigtig fint op ad den styrkede læreplan, hvor science er en del af 

blomsten. Der udtænkes små forsøg, som børnene med stor glæde deltager i. 

Indholdet i aktiviteterne strækker sig over alt fra små fysiske/ kemiske forsøg til 

længerevarende forløb, hvor noget undersøges over tid. Dvs. hvor børnene følger 

en udvikling, fra at noget sættes i gang til at de efter nogle dage eller uger ser 

hvordan det har udviklet sig.  

 

3. Begynde at benytte naturskolen. 

Naturskolen og dens aktiviteter er stadig en udfordring for os at deltage i. 

Natursolen ligger fysisk for langt væk for os, til at der nemt for os at tage af sted. Vi 

er bekendt med at ”Lærkereden” er åbnet og at det nu er muligt, at tage derud i 

længere tid af gangen. Men igen må vi skele til at coronaen har spændt ben for os, 

samtidig med at vi fortsat er udfordret på transporten derud. 40 – 45 min. ud og 40 

– 45 min. hjem på en ladcykel uden el er en lang tur, for både personalet men også 

for børnene.  

 

4. Mere legetøj på stuerne. 

Dette udviklingspunkt handler om, at stuerne var meget sparsomme med legetøj 

som børnene selv kunne tage ud og lege med, idet at vi stadig var underlagt nogle 

restriktioner i forbindelse med coronaen. Dog var der begyndt, at blive løsnet op for 

restriktionerne. Punktet blev derfor taget til efterretning og al legetøj er nu fremme 

igen på stuerne. 

 

5. Forældrebestyrelsen peger på, at legepladsen trænger til en opfriskning. 

Vuggestuen ansøgte igen legepladspuljen i foråret 2021 med henblik på, at 

legepladsen kunne blive frisket op samt renoveret de steder, hvor den er i forfald. Vi 

fik dog heller ikke i år andel i puljen, hvorfor vi søger igen til foråret 2022. 

Vuggestuen var dog så heldig, at få del i nogle frugttræer og bærbuske, som ”Plant 

et træ” donerede til os. Det har løftet udtrykket på legepladsen samtidig med, at vi 

forhåbentlig inden for en årrække kan opnå noget mere skygge på legepladsen. 

Hvilket vi er yderest udfordret på at kunne skabe om sommeren. 

  

6. Forældrebestyrelsen peger på, at legetøj trænger til en udskiftning. 

Også dette punkt er taget til efterretning. Der er gennem året blevet indkøbt lidt nyt 

legetøj til stuerne. I år har hver stue endvidere fået tildelt et beløb, som de selv har 

kunnet administrere og råde over, hvorfor der i skrivende stund er fuld gang i 

indkøb af mere legetøj til stuerne.  

 

7. Iværksætte en plan for løbende udskiftning af møbler, legetøj og legeplads 

m.m. 

Denne plan er under udarbejdelse. Vi har nu fået defineret en del af de opgaver 

som foreligger med henblik på, at få udskiftet møbler m.m. Vi er dog fortsat 

udfordret på økonomien. En del af de opgaver som ligger foran os, er ret 

omkostningsfulde hvorfor rækkefølgen på udskiftningen er svær at prioritere. Men vi 

er på vej….. 
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Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: 

Vuggestuen vil gerne gøre opmærksom på, at det er enormt tidskrævende at 

implementerer nye arbejdsgange, strategier, læreplaner, kompetencecentre m.m. Der er 

fortsat en hverdag, som skal fungere hvor både personale, børn og forældre skal trives og 

udvikles. Ligesom vi i forhold til børnene arbejder med ”zonen for nærmeste udvikling”, gør 

det på sammen måde sig gældende for personalet, at de skal ”tilpas forstyrres”, for at det 

kan lejres ordentligt i den enkelte og dermed være med til at øge den enkelte perfomance. 

Det betyder i praksis, at når der skal arbejdes på en ny måde, med en ny metode eller 

lign., så kræver det tid og ro, at få det implementeret i en hverdag, hvor der altid er mange 

bolde i luften. Så på den ene side er det vigtigt, at tempoet sættes lidt ned i forhold til nye 

tiltag og ændringer. På den anden side er vi også godt klar over, at der hele tiden kommer 

nye ideer og ny viden som vi skal tage til os. Men oven på en lang periode med corona, 

som har fyldt meget både fysisk og psykisk hos personalet, er det måske netop nu at vi 

har brug for en pustepause. 
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 

 

På baggrund af dialogmøde med ledelsen af på Gl. Skovvej, så har der ikke været grund til at iværksætte 

yderligere. Vuggestuen drives forsvarligt, dog har huset været noget udfordret af Corona, og alle dens 

restriktioner. Der kan godt ligge en fremadrettet ledelsesopgave i at håndtere Coronaopgaven på en måde, 

hvor sundhedsdiskursen ikke kommer til at tage over, så de pædagogiske opgaver ikke bliver oversvømmet 

af regulativer. 

Gl. Skovvej har løftet sin opgave godt siden sidste tilsyn, og har f.eks. arbejdet målrettet på at udvikle 

læreplansarbejdet. Huset ledes med stor ansvarlighed og stor faglighed. Ledelsen og medarbejderne 

udmærker sig til stadighed på inklusionsopgaven, på dette område er Gl. Skovvej langt i processen med at 

arbejde med stærke børnefællesskaber. 

 

V/Lise Kaalund 

 

Næste tilsyn: November 2022  
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