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Uanmeldt tilsyn i Vejsgårdens børneinstitution den 8. april 2022 ved Pædagogisk konsulent Sara 
Jacobsen. 

 
Kort beskrivelse af dagtilbuddet – uddrag fra dagtilbuddets egen hjemmeside:  

Et fællesskab er skabt af dem vi er, og det vi laver sammen. Børn skal have en demokratisk stemme 

og være aktivt medskabende for egen læring. Der skal være tid til at være barn, med anerkendelse, 

social samhørighed og rummelige fællesskaber. Alle børn i Dagtilbud Vemmelev har en 

skattekiste/mappe - hvor der gennem beskrivelser, interviews og billeder bliver dokumenteret 

barnets vuggestue- og børnehaveliv i Vejsgården.  

 
 

Uanmeldt tilsyn i Vejsgårdens daginsititution den 8. april 2022 i tidsrummet fra kl. ca.9.45-10.45. 

Da jeg ankommer til Vejsgården denne dag, er den ene børnehavegruppe indenfor.  

I indgangspartiet hvor jeg går ind, byder to piger mig velkommen. De fortæller, at de leger sammen 

med deres bamser, for de har nemlig bamsedag i børnehaven. Inde på stuen sidder en voksen på 

gulvet og kigger på en plakat, som hænger på en lav væg. Rundt om hende er der tre børn, som alle 

er optaget af plakaten. Den voksne vender sig og hilser, da jeg kommer ind. Jeg præsenterer mig og 

fortæller, at jeg er på uanmeldt tilsyn. Jeg spørger efter lederen, men hun har fri denne dag. Jeg 

bliver på stuen - og observerer på børnenes lege og på den voksnes interaktion med børnene. Et 

barn har bygget en brio-bane midt på gulvet. ”Ihh” råber han ud i rummet. Den voksne går hen til 

ham og siger ”det var altså ikke med vilje, at det andet barn kom til at vælte din togbane” - ”det 

kunne jeg også have kommet til, når den står der, lige midt på gulvet”. ”Jeg vil gerne hjælpe dig 

med at bygge det igen”. Barnet kigger på den voksne og accepter hendes tilbud om hjælp. Den 

voksne har fysisk justeret sig, så hun er i øjenhøjde med ham og taler i et toneleje, som anerkender 

ham i hans frustration.  

Det er tydeligt at der er bamsedag. Hvert enkelt barn på stuen har en bamse, som de enten leger 

med eller som de blot holder fast i. Den voksne fortæller, at de har bamsedag i dag - og at alle børn 

derfor har deres egen bamse med. Flere af børnene har også nattøj på, det er nemlig en del af det 

at holde bamsefest i børnehaven. I køkkenet står der nybagte boller – der er også kakao, det er 

også en del af bamsefesten. Den voksne fortæller, at de har valgt at invitere børnene til denne 

bamsefest, da flere af børnene, har spurgt til netop dette. Alle børn har derfor fået en personlig 

bamsefest-invitation.  

http://www.slagelse.dk/
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Efter ca. 15 minutter kommer der en voksen mere til. De voksne får italesat at det nu er tid til at 

rydde op, for nu skal der danses sammen med bamserne. Både børn og voksne rydder op.  

 

Jeg går i den forbindelse videre til den næste stue, som er tom for mennesker. Jeg går videre, og 

denne stue er også tom fra mennesker. Jeg går ud på legepladsen, hvor jeg kan se både børn og 

voksne. De fleste af dem er samlet i en rundkreds på græsset. De skal til at synge, efter den sidste 

sang bliver der ønskes god weekend. Efterfølgende italesætter den ene af de voksne, at nu må der 

gerne cykles. Der er mange cykler og løbehjul på legepladsen denne dag – om fredagen må børnene 

have deres egne løbehjul og cykler med. Der bliver cyklet og løbet på løbehjul og de voksne fordeler 

sig rundt på legepladsen. Enkelte gange observeres det at de voksne klumper lidt sammen på 

legepladsen, men ellers cirkulerer de voksne jævnligt og er tilgængelige for børnene. Flere af 

børnene tager kontakt til mig og vil gerne vise deres cykler og løbehjul frem. En af de voksne på 

legepladsen fortæller, at fredag formiddag mødes de alle sammen ude på den her del af 

legepladsen, som vi står på. Her samles alle stuerne på tværs af huset - vuggestue og børnehave.  

 

Inden jeg afslutter det uanmeldte tilsyn, runder jeg stuen med bamsefesten igen. Børnene og de to 

voksne sidder i en rundkreds. Den ene af de voksne er ved at læse højt fra bogen ”bamses 

fødselsdag”. Enkelte gange er der et barn, som rejser sig for at se billederne i bogen. Den voksne 

henvender sig til barnet og anviser i en rar tone, at barnet skal sætte sig ned igen. Den voksne læser 

en sangtekst højt fra bogen. I teksten står der, at kylling er ked af det. Den voksne spørger ud i 

rummet, ”hvad betyder det at være ked af det”? En pige siger ”det er ligesom når der kun er et 

løbehjul, så kan jeg blive ked af det” – ”ja” siger den voksne, ”så må man skiftes” – ”ja” siger pigen, 

”for der er kun et løbehjul også må man altså vente”. Alle børnene er optaget af historien. Flere af 

børnene byder løbende ind med input til historien – den voksne er nysgerrig på børnenes 

spørgsmål og understøtter historien ud fra børnenes input. Efter et stykke tid har flere af børnene 

lagt sig ned på gulvet med deres bamser. Den voksne siger ”har I brug for, at vi først læser resten af 

bogen i morgen”? – det har børnene. Den voksne siger ”kan I mærke jeres hjerte slår langsommere 

nu end da vi dansede?” Det kan børnene godt. Efterfølgende får børnene lov til at rejse sig og finde 

en plads ved bordet – nu skal der spises boller og drikkes kakao.  

 

 

Konklusion på tilsynet: 

Tilsynet gav ikke anledning til yderligere.   
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