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Afdeling: 
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Drøftelse af arbejdet med indsatsområder og anbefalinger i afdelingens 

handleplan 

 

Indsatsområde 1: 

Inddragelse af børneperspektivet 

 Vi vil have fokus på 
børneperspektivet, hvor 
inddragelse af børnene er en 
vigtig del, da vi gerne vil følge 
børnenes spor. 

 Vi vil give børnene større 
medindflydelse på deres 
hverdag. 

Dette gælder for både vuggestue- og 

børnehavebørnene. 

 

Drøftelse af indsatsområde 1: 

Børnehaven: de fleste aktiviteter er stadig 

meget voksenstyrede, men vi er blevet 

bedre til at følge børnenes spor i nuet. 

Vuggestuen: der skal fortsat arbejdes 

med forskellige måder at inddrage 

børnene i hverdagen.  

 

Hovedfokus lige nu er at indarbejde 

husets nye struktur med 

aldersintegrerede grupper i såvel 

vuggestuen som børnehaven. Dertil 

kommer en ny leder som skal være med 

til at sætte en tydelig retning for det 

pædagogiske arbejde og skabe et ”vi” i 

den fælles opgaveløsning. 
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Side2/5 Indsatsområde 2: 

Fokus på børn i udsatte positioner 

 Vi har valgt i højere grad at have 
fokus på at alle børn kan være 
deltagende i alle aktiviteter, med 
fokus på den enkeltes niveau. 

 Vi har øje for at alle skal have 
lige muligheder. 

 

Drøftelse af indsatsområde 2: 

Vi har erfaret gennem Covid-19 perioden 

at opdeling i små og faste grupper har 

haft en positiv indvirkning på børnene. Vi 

oplevede bl.a. færre konflikter, færre 

forstyrrelser og mulighed for at være 

fordybet i aktiviteter over længere tid. 

Disse erfaringer skal vi overføre til 

fremtidig struktur og organisering. 

 

Vores opmærksomhed er siden sidste 

tilsyn blevet skærpet i forhold til at handle 

hurtigere omkring børn i udsatte 

positioner. 

 

Anbefalinger:  

KIDS vurderingen viser, at Hyldebo 

generelt kan blive bedre til at inddrage 

børnene i hverdagen. Det anbefales at 

Hyldebo arbejder videre med dele af 

KIDS, således at alle personaler bliver en 

del af refleksionen og kan arbejde videre 

med næste skridt ift. inddragelse af 

børnenes perspektiv. 

 

KIDS vurderingen viser endvidere, at 

Hyldebo kan blive bedre til at have fokus 

på børn i udsatte positioner.  

  

Der er ikke blevet arbejdet videre med 

KIDS materialet siden sidste tilsyn, men 

intensionen er fortsat at anvende dele af 

materialet når det giver mening. 

 

Den pædagogiske konsulents observationer (med særligt fokus på afdelingens 

indsatsområder) 

 

Jeg træder ind på den ene vuggestuegruppe i overgangen fra leg og modtagelse til 

formiddagsmad. De voksne er meget omsorgsfulde, rolige og opmærksomme over for 

børnene, og de sætter løbende ord på børnenes handlinger. Alle børn sidder ved et 

højbord og venter på madvognen. Imens afleveres endnu et par børn og pladsen 

omkring bordet bliver meget trang. Da madvognen køres ind på stuen, giver en 

personale alle børnene en hagesmæk på og fordeler maden. Da alle børn har fået 

mad og drikke leder den voksne efter nogle dyr, som skal bruges til sange under 

måltidet. Det er svært at finde vellignende dyr. Den voksne viser dyrene til børnene og 

inddrager dem i de sange som synges. Sangene virker velkendte for børnene og et 

par af de ældste børn synger delvist med. Jeg oplever i løbet af observationen at der 

går lang tid før en voksen sætter sig fordybet sammen med børnene ved bordet.  
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Da formiddagsmaden er slut går jeg ind på den anden vuggestuegruppe. Her er 

børnene også færdige med at spise og de fleste børn er i garderoben. De voksne i 

garderoben synger ”hjulene på bussen” mens de hjælper børnene med at få tøj og sko 

på. De børn som er færdige sidder på gulvet ved udgangen og venter. Børnene er 

meget deltagende i sangen og laver fagter og bevæger kroppen. Jeg oplever at de 

voksne i højere grad giver børnene tøj og sko på, fremfor at lade børnene øve 

sig/gøre det selv.  

 

Den fysiske indretning i vuggestuen bærer flere steder præg af utydelige og 

uinspirerende legezoner. Indretningen kan generelt blive mere sammenhængende. 

 

Jeg går herefter ind på den ene børnehavegruppe hvor der er samling. Alle børn 

sidder i en rundkreds på gulvet og fortæller på skift hvad deres yndlingsmad er. 

Samlingen er overvejende voksenstyret. Jeg oplever at mange af børnene byder ind 

når den voksne spørger om noget, og jeg oplever også børn som ikke virker 

deltagende (kigger væk/taler med sidemand/sidder i egne tanker). På et tidspunkt har 

den voksne planlagt at der skal leges Kims leg. En del af børnene lader til at kende 

legen. Efter første runde siger en dreng: ”jeg bliver altså meget træt af den her leg - 

den er kedelig” – en pige ved siden af ham giver ham ret. Den voksne handler ikke på 

drengens udtalelse. Jeg bliver nysgerrig på jeres overvejelser ift. at holde samling 

med store børnegrupper. Hvad skal børnene have ud af samlingen og kan dette i lige 

så høj grad opnås ved opdeling i mindre grupper? I hvor høj grad har børnene 

indflydelse på samlingen og hvilke lege/aktiviteter er velvalgte til en samling med så 

stor en aldersspredning? 

 

Jeg træder ind på den anden børnehavegruppe som også er i gang med samling. 

Børnene sidder i en rundkreds og er i gang med at spise. Børnene er meget 

nysgerrige på hvem jeg er og de spørger om de skal synge navnesangen, så jeg 

bedre kan lære deres navne at kende. Alle synger med og der er en hjertevarm 

stemning mellem både børn og voksne - der smiles til hinanden og er en god 

øjenkontakt. Jeg oplever at børnene stiller nysgerrige spørgsmål til de voksne, der 

anvendes humor og der er små dialoger børnene imellem. Da alle er færdige med at 

spise, sker overgangen fra samling til legeplads ved at de ældste børn går først ud i 

garderoben, dernæst følger de mellemste og til sidst de yngste børn. Dette sker på en 

rolig måde og der er både grin og samtaler mellem børnene og de voksne. 

 

Fysiske læringsmiljø i børnehaven: I de to grupperum i børnehaven oplever jeg et 

inspirerende og tydeligt læringsmiljø, hvor legezonerne er markeret med relevant 

udsmykning og hvor mængden af legetøj giver mulighed for at legen kan sprede sig 

og foregå i børnehøjde. I det gamle storgrupperum oplever jeg ikke det samme 

inspirerende læringsmiljø – det er svært at gennemskue hvad jeg som barn kan lege 

med og hvordan jeg kan bruge rummet. 
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Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 

 

Justeringer indsatsområde 1: 

Inddragelse af børneperspektivet 

 

Fremadrettet fokus på ikke at have et alt 

for stramt og voksenstyret program hver 

dag. Vi skal have en større 

opmærksomhed på hvad børnene er 

optaget af. 

De gode erfaringer fra covid-19 med 

mindre grupper, færre forstyrrelser og 

større fordybelse skal overføres til 

hverdagen. 

 

Der skal arbejdes videre med at skabe en 

tydelig struktur, organisering og rutiner 

som tager afsæt i et fælles børnesyn og 

inddrager børneperspektivet.  

 

Justeringer indsatsområde 2: 

Fokus på børn i udsatte positioner 

 

Vi skal fremadrettet overføre de gode 

erfaringer fra Covid-19 perioden og især 

fastholde de små, faste gruppeopdelinger. 

Vi skal i den forbindelse have fokus på at 

skabe en tydelig og meningsfuld 

organisering ud fra personalets 

kompetencer.  

 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 

 

Det anbefales at Børnehuset Hyldebo fortsætter arbejdet med at inddrage børnenes 

perspektiv i både den fysiske indretning og i hverdagens rutiner og aktiviteter. 

 

Det anbefales at vuggestuen får skabt større sammenhæng i den fysiske indretning, 

herunder flere tydelige, afgrænsede og tematiserede legezoner. Vuggestuen kan 

endvidere arbejde med børnenes selvhjulpenhed i hverdagens rutiner og differentiere 

kravene til børnene ud fra deres alder. Skal alle børn fx have hagesmæk på og kan de 

ældste børn sidde ved lave borde og få små praktiske opgaver?  

 

Det anbefales at børnehaven sætter fokus på og evaluerer den nuværende 

organisering og afholdelse af samlinger, og i langt højere grad inddrager børnene i 

dette arbejde.  

 

I skal have en opmærksomhed på spisning af formiddagsmad på gulvet i børnehaven. 

Ved tilsynet observeres at børnene lægger maden på gulvet og dette frarådes af 
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Den pædagogiske konsulents evt. påbud 

 

Ingen påbud 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Marlene Vorborg Jensen 

Udviklingskonsulent

 


