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Uanmeldt tilsyn i Sct. Mikkels børnehave den 13. oktober 2021 ved Pædagogiske konsulenter Joan Friis 
Petersen og Sara Feldborg Jacobsen. 

Kort beskrivelse af dagtilbuddet – uddrag fra Sct. Mikkels børnehaves egen hjemmeside:  

På en stille villavej i midten af Slagelse, ligger et hvidt hus med blå vinduer. Det er Sct. Mikkels børnehave. Vi 

er en selvejende institution for børn i alderen 2- 6 år, der sammen med de voksne udforsker, udfolder og 

fordyber os i lege og forskellige aktiviteter. Børnehaven er i to plan og med små skunkrum og kringelkroge. 

Legepladsen er indpasset i en villahave med gode legemuligheder. Børnene kan være ude, inde, oppe og 

nede. I Sct. Mikkels børnehave er der fokus på at være i proces sammen med børnene om forskellige temaer.  

Uanmeldt tilsyn i Sct. Mikkels børnehave den 13. oktober 2021 i tidsrummet fra k l. ca. 9-13.15. 
Det uanmeldte tilsyn tog udgangspunkt i Kids-materialet som dannede rammen for tilsynet.  

Da vi ankommer til Sct. Mikkels børnehave er både børn og voksne ude på legepladsen. En gruppe er netop 

på vej ud at gå tur. Under tilsynsbesøget mødte vi børn, der var opsøgende og nysgerrige på vores 

tilstedeværelse. Flere af børnene tog selv initiativ til dialog, og have meget at vise og fortælle. Vi observerede 

at børnene havde mulighed for at være i lege over længere tid og fordybe sig.  

 Vi observerede, at der flere gange var forskel i de voksnes måde at gribe den pædagogiske praksis og 

kommunikation an på. Vi så pædagoger, der var sensitive i deres justering overfor det enkelte barn og 

børnegruppen. Der var forskel på de voksnes kompetencer i forhold til at møde børnene og skabe en 

pædagogisk praksis ud fra fx et fælles tredje. En pædagog skabte et længerevarende fælles tredje med en 

større børnegruppe, pædagogen fulgte børnene, og støttede op om deres nysgerrighed og interesse for spor 

på legepladsen. Under vores tilsynsbesøg fik vi øje på, at det kan kræve en ekstra indsats, at få øje på de 

mere stille børn.   

Det var tydeligt, at der bliver arbejdet tematiseret og det kreative udtryk afspejler børnenes individuelle 

udtryk og kreativitet. Der var flere steder bøger i børnehøjde, som understøtter det pågældende tema. Hvert 

barn har sin egen mappe, hvor der løbende sættes tegninger, billeder og kreative ting ind. Der er plads til 

børnenes fortolkning, og via de kreative processer kommer børnenes stemme tydeligt frem – dette så vi 

blandt andet ved, at børnenes kreative produkter var udstillet forskellige steder i huset. Ligeledes var der 

rundt omkring på væggene plancher, som skabte en rød tråd i temaet og understøttede temaet visuelt.  

Under vores tilsyn fik vi øje på, at der er forskelle i de æstetiske læringsmiljøer i huset.  

Vi er opmærksomme på, at der inden Covid-19 var åbent plan i Sct. Mikkels børnehave - og der grundet 

Covid-19 situationen er nogle andre omstændigheder i spil pt.  

 
Konklusion på tilsynet: 
Tilsynet giver ikke anledning til yderligere.  

http://www.slagelse.dk/

