
2. opfølgning på anvisning, Møllehaven 09.02.21 
 

Deltagere: 

Distriktsleder: Susan Pedersen 

Pædagogisk leder: Doris Bønlykke Hansen 

Pædagog: Alexandra Knudsen, deltog kort med en status fra et medarbejderperspektiv.  

Pædagogisk konsulent: Christina Petersen 

Pædagogisk konsulent: Katrine Kingo Ladegaard 

 

 

Status fra Møllehaven: 

16.01.21 blev planlægningen af pauser og derved bemanding af legepladsen drøftet på en 

personaledag. 

Pt. er praksis, at den pædagogiske leder om morgenen ser på dagen, og skriver ned, hvem der skal 

være på legepladsen henover middagsstunden.  

Det er blevet systematiseret, hvordan vuggestuen hjælper på legepladsen i middagsstunden. 

Møllehaven har haft refleksioner omkring, hvordan de pædagogiske medarbejdere skal prioriterer 

deres tid i forhold til børnerelaterede skriftlige opgaver, praktisk arbejde og bemanding af 

legepladsen. Refleksioner har medført, at de pædagogiske medarbejder ved, hvem der har hvilke 

roller.  

Aftalerne om bemanding af legepladsen skal drøftes igen i aften 09.02.21 på personalemødet. 

I forhold til indsatser i forhold til børn på legepladsen, drøftes børnenes behov løbende på 

personalemøder. 

Den pædagogiske leder er meget opmærksom på børnenes trivsel og fortæller, at der løbende er 

dialog mellem de pædagogiske medarbejdere og den pædagogiske leder om børnenes trivsel og 

relevante indsatser.  

Den pædagogiske medarbejder fortæller, at fordelingen på legepladsen er blevet mere 

struktureret både i forhold til bemanding og fordeling i områderne og på at følge børnene på 

legepladsen. Den pædagogiske medarbejder fortæller også, at det på grund af de klare aftaler er 

blevet enklere at give hinanden feed back i forhold til bemandingen af legepladsen. Den 



pædagogiske medarbejder bekræfter, at det fungerer godt, at der bliver lavet en plan fra 

morgenstunden. 

Distriktslederen udtrykker til mødet, at hun vurderer, at Møllehaven har fuldstændig styr på 

bemandingen af legepladsen. 

 

Opfølgning: 

Center for Dagtilbud & Skoler vurderer, at Møllehaven har ændret sin praksis sådan, at 

anvisningen er imødekommet, derfor afsluttes opfølgningen. 

Hvis Møllehaven mod forventning oplever, at det ikke er muligt at leve op til de retningslinjer, som 

de har for bemanding på legepladsen, så skal Møllehaven kontakte distriktslederen.  

 


