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OPFØLGENDE TILSYN 2020 

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 Kastrupvej 235 

Leders navn: Ann Pedersen 
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Statusbeskrivelse og personalesituationen: 

I forbindelse med Covid 19 og de forholdsregler som skal overholdes er den pædagogiske praksis blevet 
justeret i hverdagen. Vi har fx flyttet vores læringsmiljøer ud i vores dejlige have og gårdhave. 

Flere rutiner og aktiviteter er anderledes hvor vi kompenserer for, at skabe trivsel, udvikling, læring og 
dannelse (bevarer den pædagogiske kvalitet) i den daglige pædagogiske praksis fx måltiderne og læse 
bøger.  

Forældrene bliver inddraget og opfordret til, at de kan inddrage børnene derhjemme i det vi ikke har 
mulighed for omkring fx måltiderne samt læse bøger. 

I personalegruppen har vi i fællesskab udarbejdet den nye styrkede pædagogisk læreplan. Det har skabt 
refleksion og givtige læringsprocesser, som vi fremadrettet kan arbejde med ved implementeringen af 
læreplanen 

Arbejdspunkter: 

Ingen 

Udviklingspunkter: 

Lise Kaalund havde forslag til udviklingspunkter som skal følges op på ved næste tilsyn: 

1. Børnenes deltagelse/inddragelse – barnets stemme 

2. Natur, science, haven, læringsmiljøer – udeliv (mere ude) 

Dette er punkter som i forvejen var beskrevet og fremsendt i lederens tilsynsrapport. 

Se nedenstående. 

1.Hvordan kan I blive bedre til at udvikle børneperspektivet? 

Vi skal give børnene indflydelse/medbestemmelse i højere grad. Fx skal de ældste børn spørges til hvem de 
kan tænke sig at lege med og hvilken aktivitet de ønsker at deltage i. 

Valgmulighederne skal være få og overskuelige. Vi skal reflektere og evaluere vores pædagogiske praksis 
løbende for, at undersøge og sikre os at den aftalte praksis bliver udført og hvorvidt den skal justeres i 
forhold til børneperspektivet. 

Vi har arbejdet med og evalueret børneperspektivet i forbindelse med udarbejdelsen af den styrkede 
pædagogiske læreplan. 

Vi er opmærksomme på at børnene bliver inddraget i forhold til valg af deltagelse i bl.a. hverdagsrutinerne 
aktiviteter (begrænsede valgmuligheder). 

Forholdsreglerne omkring Covid-19 begrænser muligheden for, bl.a. at vælge hvem de vil være i gruppe og 
lege med, da vi skal være i faste grupper så vidt muligt. 

Det er en løbende proces hvor vi reflekterer og evaluerer (på pædagogiske udviklingsmøder) for, at sikre os 
at den aftalte praksis bliver udført i hverdagen og hvorvidt den skal justeres i forhold til børneperspektivet. 

2. Hvad er institutionens udviklingspunkter? 

At være bevidste om børnenes læring hele dagen især i haven som skal inddeles i læringsmiljøer med 
forskellige aktiviteter til små grupper og en voksen. 

- Vi har inddelt haven i afgrænsede læringsmiljøer hvor de 6 temaer i den styrkede pædagogiske læreplan 
bliver tilgodeset velvidende, at temaerne skal ses i sammenhæng og i samspil med hinanden. 
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Havens læringsmiljøer består af: 

muligheder for motoriske udfordringer med forhindringsbane, hinkerude, form og farver. udkigspost med 
mulighed for dialog omkring hvad ser vi på den anden side af hegnet, et læse/stille miljø, krible/ krable og 
hule. Desuden har vi indrettet sansemiljøer med musikinstrumenter, sandkasse, perlegrus, bærbuske, 
krydreurter, blomster samt mulighed for at sidde og lave kreative aktiviteter under træerne 

Læringsmiljøerne bliver tydeliggjort med en plakat med billeder over af miljøerne. Vi vil synliggøre forskellen 
på læringsmiljøernes funktion på de forskellige årstider. Vores nyetablerede gårdhave bliver brugt som 
læringsmiljø (med forskellige aktiviteter) i hverdagen. 

På vores pædagogiske udviklingsmøde har vi reflekteret og evalueret på om vi får implementeret temaerne i 
haven og hvorvidt vi deler børnene i små grupper med 1 voksen i de forskellige læringsmiljøer. 

Refleksion og evaluering vil være en løbende proces 
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

Vuggestuen Kastrupvej har udarbejdet et kort af legepladsen, hvor de har taget billeder af forskellige 
læreplanstemaer, som inspiration til, hvad man f.eks. kan planlægge/lege i de forskellige zoner. Det er ret 
godt tænkt, og en måde at sikre, og ikke mindst synliggøre de forskellige læreplanstemaer i uderummet. 

Vuggestuen Kastrupvej har fint fuldt op på deres indsatser, og har til stadighed særdeles godt styr på 
kerneopgaven. Meget højt pædagogisk niveau. 

På dette opfølgende tilsyn har der ikke været grundlag for at iværksætte et skærpet tilsyn. 
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