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Generelt Vuggestue Børnehave 

Særligt positive 

observationer 

Personalet i vuggestuen 
har en meget rolig og 
anerkendende tilgang til 
børnene. 
Vuggestuebørnene virker 
trygge og vante omkring 
dagens gang. 

 

Jeg oplever at børnene i 
børnehaven er rigtig 
gode til at finde på lege 
og udvikle legen mens 
den står på. Generelt er 
børnene meget 
nysgerrige på hinandens 
lege og aktiviteter. 

 

Særlige 

opmærksomhedspunkter 

 

Formiddagens samling i 
vuggestuen foregik 
størstedelen af tiden 

Sandkasseområdet i 
børnehaven er meget 
nedslidt og I skal af 
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Side2/6 med praktiske gøremål 
og få gange sad alle 
voksne ned sammen 
med børnene som var 
fordelt ved tre borde.  
 
Ved eftermiddagsmaden 
var der én voksen til alle 
børnene som igen var 
fordelt ved tre borde – 
det betød at børnene 
sad meget for sig selv og 
at der ikke var 
længerevarende dialoger 
med børnene. 

  

sikkerhedsmæssige 
årsager fjerne 
trækvaster som stikker 
ud og få udbedret de 
rådne trædele (se under 
påbud). 
 
Særligt på børnehavens 
legeplads observeres at 
nogle børn ikke bliver 
set og hørt af de voksne 
fx når deres leg bliver 
forstyrret af andre børn.  
 

Tema   

Fysiske omgivelser Covid-19 tiden har 

præget kvaliteten af 

indretningen og har 

begrænset udbuddet og 

mængden af legetøj. 

 

Der er få tematiserede 

legeområder indenfor og 

der er ikke tilstrækkelige 

materialer/legetøj til 

rådighed for børnenes 

leg.  

 

Der kan med fordel være 

opmærksomhed på at 

skabe en større 

tydelighed i rummene, så 

børnene ved hvad de må 

og kan. 

 

Udenfor er der gode 

muligheder for at søge 

hen til områder for høj 

eller lav fysisk aktivitet. 

 

En del materialer og 

legetøj er ikke 

tilgængelige for børnene 

Covid-19 tiden har 

præget kvaliteten af 

indretningen og har 

begrænset udbuddet og 

mængden af legetøj. 

 

Der er få tematiserede 

legeområder indenfor og 

få områder hvor der er 

mulighed for at have 

aktiviteter, uden at de 

forstyrres af andre.  

 

På børnehavens 

legeplads er der mange 

gode legesteder til 

rådighed til antallet af 

børn. Og der er mange 

gode muligheder for at 

søge hen til områder for 

høj eller lav fysisk 

aktivitet. 

 

Der kan med fordel være 

opmærksomhed på at 

skabe flere 

gemmesteder fx vha. en 



 

 

 

 

 

 

 

Side3/6 så de selv kan tage det i 

anvendelse – dette 

gælder både inde og 

ude. 

 

højdevarieret 

beplantning. 

 

En del materialer og 

legetøj er ikke 

tilgængelige for børnene 

så de selv kan tage det i 

anvendelse – dette 

gælder både inde og 

ude. 

 

Relationer Der scores generelt højt 

på relationer hvilket er af 

stor betydning for at 

skabe en høj kvalitet. 

 

Personalet er rigtig gode 

til at anerkende 

børnenes perspektiv og 

er gennem hele dagen til 

rådighed og tilbyder 

deres hjælp, hvis barnet 

er usikkert, bange eller 

ked af det. 

 

Personalet er i deres 

samspil med børnene 

opmærksomme over for 

barnets kropslige og 

sproglige kommunikation 

omkring dets behov, 

oplevelser og hvordan 

det har det. 

 

Det observeres at 

enkelte børn sidder for 

sig selv og kun sjældent 

bliver kontaktet af de 

voksne. Der skal derfor 

være en opmærksomhed 

på at personalet tager 

kontakt til alle børn og får 

hjulpet de børn, der 

sidder passivt til at blive 

Der scores generelt højt 

på relationer hvilket er af 

stor betydning for at 

skabe en høj kvalitet. 

 

Personalet er meget 

imødekommende og 

lydhøre over for børnene 

og samspillet bærer 

præg af interesse for 

børnene. 

 

Personalet er rigtig gode 

til at anerkende 

børnenes perspektiv og 

møder hvert enkelt barn 

som en lille person. 

 

Det observeres at de 

voksne har en tendens 

til at være sammen med 

de samme børn og at 

enkelte børn går rundt 

for sig selv uden at blive 

kontaktet af de voksne. 

Derudover observeres at 

de voksne overser at en 

del af børnenes lege på 

legepladsen bliver 

forstyrret af andre børn. 

 

Der skal derfor være en 

opmærksomhed på at 



 

 

 

 

 

 

 

Side4/6 involveret i leg eller 

konstruktiv aktivitet. 

 

Da der observeres 

forskelle på de voksnes 

samspil med børnene, 

kan der med fordel 

sættes fokus på at få 

skabt en feedback kultur 

som også involverer 

husets vikarer. 

 

personalet får hjulpet de 

børn som går 

formålsløst rundt og de 

børn, der forstyrrer legen 

for de andre. Børnene 

skal i højere grad 

hjælpes til at blive 

involveret i leg eller 

konstruktiv aktivitet. 

 

Da der observeres 

forskelle på de voksnes 

samspil med børnene, 

kan der med fordel 

sættes fokus på at få 

skabt en feedback kultur 

som også involverer 

husets vikarer. 

 

Leg og aktiviteter Der er adgang til 

forskellige legeformer i 

huset. De 

vokseninitierede 

aktiviteter er 

aldersrelevante og 

børnene er engagerede 

og synes at opleve 

aktiviteterne som 

meningsfulde. 

 

Observationer viser at de 

voksne kan blive bedre til 

at beskytte legen ved at 

sørge for, at andre børn 

ikke bryder ind i legen. 

 

De voksne skal i højere 

grad sætte lege i gang i 

de forskellige 

legeområder og sikre en 

bredde i tilbud til 

børnene, så alle børn 

kan finde aktiviteter, der 

motiverer dem. 

Der er adgang til 

forskellige legeformer i 

huset. De 

vokseninitierede 

aktiviteter er 

aldersrelevante og 

børnene er engagerede 

og synes at opleve 

aktiviteterne som 

meningsfulde. 

 

Observationer viser at 

de voksne kan blive 

bedre til at beskytte 

legen ved at sørge for, 

at andre børn ikke 

bryder ind i legen. 

 

De voksne skal i højere 

grad sætte lege i gang i 

de forskellige 

legeområder og sikre en 

bredde i tilbud til 

børnene, så alle børn 



 

 

 

 

 

 

 

Side5/6  kan finde aktiviteter, der 

motiverer dem. 

  

 

Indsatsområder på baggrund af det omfattende tilsyn (max to indsatser) 

 

Indsatsområde 1 

 

Samspil mellem voksne og alle børn 

- fælles børnesyn (også for vikarer) 

- inddragelse af alle børn 

- bredde i tilbud over hele dagen 

- tydeligt formål med vokseninitierede aktiviteter 

- evaluerings- og feedbackkultur 

 

Indsatsområde 2 

 

Den fysiske indretning  

- tematiserede legeområder 

- rum i rummet 

- materialer og legetøj i børnehøjde 

- inddragelse af børneperspektivet 

 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 

 

De fysiske omgivelser: Der skal arbejdes med at skabe flere tydelige og 

tematiserede legeområder både indenfor og udenfor. Materialer og legetøj skal i 

højere grad være i børnehøjde således at børnene selv kan tage det i anvendelse. 

Det anbefales at I inddrager børnene i idéfasen, udsmykningen og den løbende 

evaluering og justering af de fysiske omgivelser. 

 

Leg og aktiviteter: det anbefales at I genbesøger jeres organisering og roller på 

legepladsen, således at de voksne får mulighed for at beskytte børnenes lege og 

får en større opmærksomhed på at sætte lege i gang i de forskellige legeområder. 

 

Det anbefales at I løbende anvender dele af KIDS-materialet til at understøtte jeres 

kommende arbejde med at skabe en evaluerings- og feedbackkultur. 

 

 

Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 

 

Sandkasseområdet i børnehaven er meget nedslidt og I skal af sikkerhedsmæssige 

årsager have en opmærksomhed på trækvaster som stikker ud fra trækanter, samt 

rådne trædele som delvist er brækket af. Der skal hurtigst muligt tages kontakt til 

ejendomme for at få udbedret sandkasseområdet. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Side6/6  

Venlig hilsen 

 

Marlene Vorborg Jensen 

Udviklingskonsulent

 


