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Ingen kommentarer 

 

Drøftelse og opsummering af observationer med KIDS-redskabet, samt 

opmærksomheder fra foranalysen  

 

Generelt 

 

Vuggestue Børnehave 

Særligt positive 

observationer 

 

De voksne er i børnehøjde. 

Alt foregår i børenes 

tempo. 

 

De voksne er i 

børnehøjde, og 

tilgængelige. 

Særlige 

opmærksomhedspunkter 

 

Højere grad af 

ensartethed i fokus på 

sprog.  

Højere grad af 

ensartethed i 

overgangene i løbet af 

dagen.  

 

Tema 

 

  

Fysiske omgivelser Der er gode tematiserede 

læringsmiljøer. Farverne 

er afstemte og skabe ro i 

rummene. Rummene er 

indbydende og legetøjet er 

stillet frem og rummene 

er klargjorte. 

 

Der er aldersrelevant 

legeplads med flere 

I børnehaven ses ikke så 

tydelige læringsmiljøer. 

Der er behov for at 

optimere, så væggene i 

højere grad understøtter 

læringsmiljøerne. Der kan 

generelt skrues op for 

tydeligheden i de enkelte 

læringsmiljøer. 

 



 

områder. Legepladsen 

understøtter opdeling af 

børn og voksne i mindre 

grupper. 

Alrummet er indrettet så 

der opnås skærmning. 

Man er opmærksom på at 

være omkring alrummet 

på en hensigtsmæssig 

måde.  

 

De er en stor legeplads 

med muligheder for 

aktiviteter af høj og lav 

intensitet.  

 

Relationer Der observeres god 

kvalitet i relations 

arbejdet. De voksne er i 

samspil med børnene og er 

tilgængelige. 

 

God kvalitet i modtagelsen 

om morgenen og 

afhentning om 

eftermiddagen. 

 

Det ses i praksis, at der er 

stor opmærksomhed på 

børnene og deres behov.  

Der er stort fokus på at 

fordele børn og voksne i 

mindre grupper, hvilket 

skaber optimale 

muligheder for 

nærværende samspil. 

 

Der bør være større fokus 

på at fordele personalet 

mere ligeligt mellem 

vuggestue og børnehave i 

forhold til antal 

fremmødte børn. 

 

Der generelt god kvalitet i 

relations arbejdet. De 

voksne er i samspil med 

børnene og er 

tilgængelige.  

 

God kvalitet i 

modtagelsen om 

morgenen og afhentning 

om eftermiddagen. 

 

Børnene går trygt til de 

voksne hvor de bliver 

mødt og hørt.  

Det er tydeligt, at de 

voksne har fokus på 

børnene.  

Der er stort fokus på at 

arbejde med 

inkluderende 

fællesskaber.  

 

Børnene søger de voksne 

og bliver mødt. 

Der kan være mere fokus 

på en højere grad af 

ensartethed i hele 

personalegruppen i deres 

møde med børnene. 

 

Leg og aktiviteter Det ses i praksis, at de 

voksne er deltagende og 

Der er en variation i det 

de forskellige 

observatører ser i forhold 



 

understøttende i børnenes 

lege.  

 

Der ses en god balance i 

mellem lege og aktiviteter.  

 

Der er stort fokus på at 

opdele børn og voksne i 

mindre grupper ved 

overgange. Det giver gode 

forudsætninger for 

nærvær og dialog. 

til voksne deltagelse i 

børnenes lege. Der er 

således eksempler på at de 

voksne deltager i 

børnenes lege og 

eksempler på at de ikke 

gør.  

 

 

Der er en god balance i at 

være ude og inde og i lege 

og aktiviteter. 

 

Det ses at børnene ofte 

vender tilbage til lege de 

har leget tidligere.  

 

Der er fokus på at 

inddrage børnenes 

perspektiver i lege og 

aktiviteter.  

 

I overgangene særligt om 

formiddagen bør der 

være mere fokus på at 

opdele børnene i mindre 

grupper.  

 

Der ses tydeligt fokus på 

børnefællesskaberne og 

fokus på det enkelte barn. 

Børnene bliver 

medinddragede i rutiner 

bl.a. via dukseordning.  

 

Sprog og kommunikation Dette tema er et 

indsatsområde i tilsynet 

2020-2021. I forhold til 

indsatsområdet er der  

arbejdet med KIDS i 

vuggestue såvel som 

børnehave, i forhold til at 

vurdere de forskellige 

indsatser. 

Dette tema er et 

indsatsområde i tilsynet 

2020-2021. I forhold til 

indsatsområdet er der  

arbejdet med KIDS i 

vuggestue såvel som 

børnehave, i forhold til at 

vurdere de forskellige 

indsatser. 



 

 Peblingevej har deltaget i 

” Projekt bogglad”.  

 

Der er arbejdet 

systematisk med dialogisk 

læsning, og der er udviklet 

på de sproglige 

læringsmiljøer hvilket ses 

tydeligt i praksis. 

 

Der er fokus på dialog 

over flere led, samtaler en 

til en. At lytte, at sætte 

rammen for dialog, f.eks. 

forskellige temaer. 

Derudover printes billeder 

ud af aktiviteter, så de kan 

genbesøges sammen med 

børnene. 

 

 Peblingevej har deltaget i 

” Projekt bogglad”.  

 

Der er arbejdet 

systematisk med dialogisk 

læsning, og der er 

udviklet på de sproglige 

læringsmiljøer hvilket ses 

tydeligt i praksis. 

 

Der er fokus på dialog 

over flere led, samtaler en 

til en. At lytte, at sætte 

rammen for dialog, f.eks. 

forskellige temaer. 

Derudover printes 

billeder ud af aktiviteter, 

så de kan genbesøges 

sammen med børnene. 

 

 

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

 

Indsatsområde 1 

 

Udvikling af de fysiske læringsmiljøer. 

Indsatsområde 2 

 

Fokus på overgange f.eks. i garderoben og andre 

overgang i løbet i dagen – Med afsæt i det fremtidige 

tema om ICDP. 

 

Konsulentens anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 

 

Det ses i praksis, at der er arbejdet med og udviklet på indsatsområderne fra tidligere 

tilsyn, herunder udvikling af børneperspektiv i leg og rutiner, og fokus på sprog og 

kommunikation  

 

KIDS rapporten beskriver en god kvalitet. Der er tydeligt fokus på nærværende 

samspil mellem voksne og børn. Det er tydeligt, at barnet er i centrum og børnene går 

tillidsfuld til de voksne.  

 

Jeg vil anbefale, et større fokus på, at dele børnene op i mindre grupper i overgangene i 

løbet af dagen samt en højere grad af ensartethed i personalegruppen i forhold til 

relations arbejdet. 

  



 

Jeg vil anbefale, at I skruer endnu mere op for tydeligheden i læringsmiljøerne i 

børnehaven, der er god inspiration at hente i vuggestuen samt i andre afdelinger i 

området, som også har arbejdet med dette indsatsområde.  

 

Til sidst en anbefaling om at tage afsæt i den i forvejen gode pædagogiske kvalitet der 

er i Peblingevej. 

 

  

Evt. påbud 

 

Ingen bemærkninger 

 

Evt. skærpet tilsyn  

Ingen bemærkninger 

 

 


