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Side2/5 Særlige opmærksomhedspunkter 

 

Mere fokus på at voksne og børn 

deles op i mindre grupper og 

fordeles i rummene. 

 

Der kan udvikles så der ses en 

mere jævn pædagogisk kvalitet i 

hele huset. 

 

Tema   

Fysiske omgivelser Der er begrænset med plads i 

forhold til antallet af børn.  

 

Der er nu etableret et ekstra rum 

(tidligere garderobe). Det giver 

flere muligheder. Der ses 

eksempler på, at der opstår uro 

fordi der er for mange børn og 

voksne samlet i samme lokale. 

Der skal arbejdes med 

organiseringen, så det sikres at 

børn og voksne fordeles. De 

”små” forhold stiller større krav til, 

at organiseringen er på plads. 

 

Vi drøfter, at der bør optimeres 

på de fysiske læringsmiljøer i 

vuggestuen. Man er i gang, og 

der er sket lidt, men der skal 

fortsat være fokus på fleksible 

læringsmiljøer. F.eks. 

skillevægge, pop-up telte, rør 

børnene kan kravle igennem 

m.m.  

Vuggestuens legeplads er 

separat fra børnehaven. Der kan 

med fordel etableres flere 

områder hvor man kan gemme 

sig. Ellers giver legepladsen god 

mulighed for udfoldelse. 

Der er sket en stor udvikling, 

særligt i alrummet er det tydeligt, 

at man er i gang med at etablere 

mere tydlige læringsmiljøer.  

 

Der er mange tydelige og 

inspirerende læringsmiljøer på de 

forskellige stuer. Det er tydeligt 

for børnene hvad de kan hvor. 

Det ses i praksis hvordan 

indretningen af rummene støtter 

de pædagogiske aktiviteter og 

børnenes lege.  

 

Vi drøfter, at sove/sprogrummet 

kan optimeres, så det fremstår 

mere indbydende og anvendeligt. 

 

Der er gode muligheder på 

legepladsen. Legepladsen er stor 

og åben Der er behov for mere 

nære miljøer, det etableres i 2022 

 

Der arbejdes fortsat med en 

tydelig fordeling af voksne på 

legepladsen 

 

 

Relationer 

 

Der ses omsorgsfulde og 

nærværende voksne. Det er 

tydeligt, at der er fokus på 

børnenes forskellige behov. Der 

er god tone og en tryg 

atmosfære.  

Ved måltidet er der en god 

fordeling, med en voksen ved hvert 

 

De voksne er tilgængelig og i 

samspil med børnene. Der er 

nærvær og interesse for børnene.  

Der ses en tydeligere struktur og 

organisering end tidligere. 

 

Der ses gode eksempler på, at 

der er arbejdet med inkluderende 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side3/5 bord med en gruppe børn. En 

gruppe sidder i eventyrrummet, 

fordelingen skaber gode 

forudsætning for dialog og nærvær 

mellem børnene og de voksne 

 

børnefællesskaber til glæde for 

alle børn. Dette arbejde er sket i 

tråd med læreplansarbejdet. 

Dette bør der fremadrettet være 

fokus på at videreimplementere 

og fastholde. 

  

Der bør fortsat være fokus på, at 

der er større ensartethed i de 

voksnes tilgang til børnene, så 

alle børn mødes af samme 

pædagogiske kvalitet. 

 

 

Leg og aktiviteter 

 

Der observeres gode samlinger 

hvor børnene er aktivt 

deltagende.  

 

Om formiddagen i vuggestuen 

leger de voksne med børnene på 

børnenes initiativ. Der observeres 

ganske få vokseninitierede 

aktiviteter og lege. Der bør 

fremadrettet være mere fokus på 

at de voksne igangsætter og 

understøtter lege og aktiviteter.. 

 

I det udendørs værksted er der 

gode muligheder for at lade ting 

står til senere.  

Der observeres en samling med 

god kombination af bevægelse og 

snak. Børnene forberedes på 

formiddagsprogrammet, hvem 

skal hvad, hvor og med 

hvem. Det er tydeligt meningsfuld 

for børnene.  

 

Børnene der skal på tur samles 

og går stille og roligt på række til 

garderoben. Godt at se, 

at der er udviklet på overgangen 

fra en aktivitet til den næste. 

Efter samling går en gruppe på 

tur. De resterede børn deles op i 

mindre grupper og går i gang 

med forskellige aktiviteter. 

  

Der observeres flere 

irettesættelser særligt i en 

aktivitet. Det skal sikres at denne 

praksis ændres. 

 

Der er tydelig struktur og god 

kvalitet i de planlagt aktiviteter. 

Der kan skrues op for de voksne 

deltagelse og understøttelse af 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side4/5 børnenes lege.  

 

 

Sprog og kommunikation 

 

Der ses gode eksempler på 

hvordan sang anvendes til at 

markere start og slut på 

aktiviteter, ved pusle situationer 

m.m. 

Der til tider meget støj, dette 

skyldes primært at der ikke er så 

stort fokus på at fordele voksne 

og børn i de forskellige rum.  

 

Der kan generelt være mere 

fokus på de sprogunderstøttende 

strategier. Særligt det at vente på 

barnets respons, de fem 

turtagninger, og at strække 

dialogen. 

 

 

 

Der observeres mange lange 

dialoger mellem børn og voksne. 

De voksne er opmærksomme på 

at strække dialogen, ved at stille 

flere spørgsmål og at svar samt 

at vente på børnenes respons.  

 

Der er generelt fokus på 

ligeværdig kommunikation 

mellem børn og voksne.  

 

 

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

 

Indsatsområde 1 

 

De voksnes deltagelse i og understøttelse børnenes lege. 

 

 

Indsatsområde 2 

 

Videreudvikling af fysiske læringsmiljøer med fokus på mere ensartet 

kvalitet i hele huset. 

 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 

 

 

Der er ingen kommentarer til spørgeskemaet om retningslinjer for sikkerhed. 

 

Der ses tydelige spor i praksis på, at der er sket et positiv udvikling i forhold til struktur og organisering. 

Der ses således en tydeligere struktur og organisering særligt i børnehaven. Jeg vil anbefale, at denne 

struktur fastholdes og at der udvikles en lignende struktur og organisering i vuggestuen.  

 

I vuggestuen vil organisering hvor børn og voksne i højere grad fordeles i mindre grupper i flere rum, 

understøtte et mere rolig og nærværende miljø. I vuggestuen bør der ligeledes være fokus på det forsatte 

arbejde med de understøttende sprogstrategier. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side5/5 Der er fortsat behov for at videreudvikle på de voksne deltagelse i og understøttelse af børnenes leg. Der 

er allerede, særligt i børnehaven, en god struktur for planlagte aktiviteter om formiddagen. I kan med 

afsæt i denne struktur arbejde med at skabe en lignende struktur for lege. 

 

Der er generelt sket en positiv udvikling i Trekroner Børnehus, min anbefaling er naturligvis at I arbejder 

videre i samme spor og fastholder og videreimplementere de gode tiltag. 

 

 

 

Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 

 

 

Ingen Påbud 

 

 

 


