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Drøftelse af arbejdet med indsatsområder og anbefalinger i afdelingens 

handleplan 

 

Indsatsområde 1: 

 

 

De voksnes igangsættelse og deltagelse i 

lege særligt på legepladsen men også 

indenfor. Gælder for både vuggestuen og 

børnehaven. 

 

Drøftelse af arbejdet med 

indsatsområde 1: 

 

Børnehaven har indført en ny struktur 

hvor dagsplaner skaber en tydelig 

fordeling af personale og opdeling af 

børnene.  Strukturen har bl.a. skabt en 

bedre fordeling af personalet på 

udearealet og en bedre mulighed for 

fordybelse i børnenes lege. Det nye 

udeværksted er blevet meget populært 

blandt børnene – måske fordi der altid er 

en personale tilstede i legeområdet. 
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Side2/7  

Personalet øver sig stadig i den nye 

struktur og det går rigtig godt. 

 

Vuggestuen har før corona arbejdet 

struktureret med dagsplaner og denne 

struktur skal nu genoptages og 

finjusteres. 

Personalet øver sig særligt i måder at 

deltage i børnenes lege – det opleves til 

tider svært men italesættes som en 

øvebane som tager tid.  

 

I såvel børnehaven som vuggestuen 

drøftes hvordan personalet bedst skaber 

plads til fordybelse og nærvær med en 

mindre børnegruppe og ikke kommer til at 

lade sig forstyrre. 

 

Et generelt tiltag i hele huset er, at man 

stort set altid åbner udenfor og som oftest 

til aktivitet i atriumgården. Dette har givet 

nogle mere rolige morgener med en 

tydelig struktur. 

 

På tilsynsmødet drøftes at der skal 

arbejdes ihærdigt med at ændre ”corona-

kulturen”, som grundet restriktioner 

bestod af meget faste grupperinger af 

børn og personale. Det har vist sig at 

særligt børnehavebørnene har svært ved 

at gå til andre voksne end dem på egen 

gruppe – hvilket også gælder for en del 

forældre. Frejas Have ønsker at komme 

tilbage til at være ét fælles børnehus hvor 

alle børn og voksne kender hinanden og 

hvor børnene kan afleveres til alle 

personaler. 

 

Indsatsområde 2: 

 

 

Etablering af flere tydelige og 

tematiserede læringsmiljøer særligt med 

Drøftelse af arbejdet med 

indsatsområde 2: 

 

Vuggestuen halter med indretning på den 

lille legeplads. Legepladsens areal er for 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side3/7 fokus på legepladsen men også indenfor. 

Gælder for både vuggestuen og 

børnehaven. 

 

lille og mangler udfordringer for børnene. 

Af samme årsag bruges den kun ved 

spisning og som rolig base for nye børn.  

 

På den store legeplads er der etableret 

flere legeområder med tematisering 

såsom vaskehal, værksted, blomstereng 

og legehuse. Der er planer om en bedre 

afgrænsning af legehusene vha. bildæk 

og at udarbejde skilte som kan udskiftes 

efter behov. Dette arbejde kommer til at 

foregå løbende hen mod foråret og med 

stort fokus på inddragelse af børnene. 

 

Blomsterengen har tiltrukket flere insekter 

på legepladsen og har bl.a. ført til kreative 

aktiviteter i værkstedet. Derudover har en 

del forældre gået på opdagelse i 

planter/blomster sammen med deres 

børn. 

 

Frejas Have har for nyligt indført fælles 

oprydning hver fredag med inddragelse af 

børnene – her lærer børnene bl.a. at 

sortere og tælle med afsæt i en legende 

tilgang.  

 

De fysiske læringsmiljøer indenfor tager 

tid at få indrettet efter corona tiden. I 

vuggestuen har man, grundet forskellige 

sygdomsperioder, ventet lidt længere med 

at skabe nye legeområder. 

I børnehaven har der været mange 

overvejelser relateret til udvalg og 

mængden af legetøj. Der skal fortsat 

arbejdes med indretningen indenfor i 

såvel børnehave som vuggestue. 

 

Anbefalinger fra tilsyn 2020:  

 

Fysiske læringsmiljøer: Der skal særligt 

arbejdes med at skabe flere tematiserede 

læringsmiljøer på legepladsen. Der 

opleves ved tilsynet en del ”øde” områder 

Drøftelse af arbejdet med anbefalinger: 

 

Der er siden sidste tilsyn blevet arbejdet 

med at skabe flere tematiserede og 

tydelige legeområder på det store 

udeareal. Børnene har været inddraget i 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side4/7 på børnehavens legeplads som ikke 

bliver brugt af børnene. Det anbefales at I 

inddrager børnene i idéfasen, 

udsmykningen, tilblivelsen og den 

løbende evaluering og justering af de 

fysiske læringsmiljøer. 

 

Sprog i vuggestuen: Der skal arbejdes 

med at skabe et endnu mere rigt og 

stimulerende sprogmiljø over hele dagen. 

Der kan fx sættes fokus på dialoger over 

flere led, sproglege og en 

sprogstimulerende indretning der giver 

anledning til meningsfulde dialoger i lege 

og aktiviteter. I kan med fordel arbejde 

med KIDS delen ”Sprog og 

kommunikation” for at blive nysgerrig på 

nuværende praksis og anvende denne 

viden til nye handlinger. 

 

Leg og aktiviteter: Der skal arbejdes med 

at skabe adgang til forskellige legeformer 

både ude og inde som motiverer alle 

børn. Ved tilsynet ses få personaler som 

sætter lege i gang i de forskellige 

legeområder og der kan med fordel 

arbejdes på at tilbyde børnene flere 

længerevarende samspil om det fælles 

tredje 

 

processen og har været med til at 

kvalificere indholdet i legeområderne. 

 

 

 

 

Siden sidste tilsyn har vuggestuen ofte 

drøftet hvordan sprog i samspil bliver en 

naturlig del af hverdagen for alle 

personaler – også når der starter nye 

personaler. Det opleves at der er en stor 

opmærksomhed på at italesætte 

børnenes og de voksnes handlinger og 

intentioner, og der arbejdes meget med 

gentagelser i hverdagen.  

 

 

 

 

Der er skabt flere tematiserede og 

forskelligartede legeområder på hele 

udearealet, som har skabt en god 

fordeling af børn og voksne. Sammen 

med den nye struktur i børnehaven har 

personalet fået bedre mulighed for at 

være fordybet over længere tid med en 

børnegruppe. 

 

Den pædagogiske konsulents observationer (med særligt fokus på afdelingens 

indsatsområder) 

 

Ved tilsynet er alle børn på legepladsen fra morgenstunden. 

 

I vuggestuen observeres mange børn på et forholdsvis lille udeareal. Børnene er 

netop kommet fra den store legeplads og ind på den lille, da de snart skal spise 

formiddagsmad. En personale puster sæbebobler og et par børn leger i sandkassen. 

En del børn sætter sig med det samme ved bord-bænkesættet og der observeres 

meget lang ventetid for børnene inden maden kommer. I denne periode sidder 

børnene passivt ved bordet.  

 

Særligt én personale anvender konsekvent sprog i samspil – hun er rigtig god til at 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side5/7 italesætte børnene handlinger og intentioner, og inddrager børnene i dagens gøremål 

gennem sproget. De øvrige to personaler virker mere stille og mindre initiativrige i 

dialogen med børnene.  

 

Efter formiddagsmad holdes samling for alle de vuggestuebørn som er på 

legepladsen. Nogle enkelte børn griner og hopper lidt, andre kigger passivt på de 

voksne eller kigger den anden vej. Personalet italesætter at sangen er meget ny for 

børnene. De fysiske øvelser som indgår i sangen virker ikke målrettet vuggestuebørn 

idet der anvendes ord/fagter relateret til squat, sprællemand og skøjter.  

 

Indenfor i vuggestuen har to personaler og fire børn en lille samling som foregår på 

gulvet. Børnene kan gå til og fra aktiviteten og de deltager på forskellig vis. 

Stemningen er rolig og inviterende, og der sættes konstant ord på børnenes 

handlinger og intensioner.  

I børnehaven er børn og personale godt fordelt på legepladsen. Personalet indgår på 

forskellig vis i børnenes lege og der observeres både børne- og vokseninitierede lege 

og aktiviteter. Der observeres mange nærværende og relevante dialoger mellem de 

voksne og børnene.  

 

Fysiske omgivelser: 

Udeværkstedet er indrettet så det inviterer til samvær, kreative aktiviteter og 

længerevarende dialoger mellem børn og mellem børn og voksne. På den store 

legeplads er der siden sidste tilsyn etableret flere tydelige legeområder og børn og 

voksne er godt fordelt på hele arealet. 

 

På vuggestuens legeplads opleves pladsen meget træng i forhold til antallet af børn. 

Det er svært for børnene at bruge deres krop fysisk i forhold til løb, løbecykler, scooter 

mv. da de ikke kan komme op i fart. Observationer viser dog at børnene en stor del af 

tiden befinder sig på den store legeplads, hvor der er rig mulighed for fysisk 

udfoldelse.  

 

Indenfor i vuggestuen ses rum i rummet. En del legeområder virker utydelige og der er 

få materialer/legetøj i de forskellige områder. Den ene stue har skabt stemning i form 

af lyskæder og ting der hænger ned fra loftet. På den anden stue observeres en del 

rod og rummet virker forladt og uden gennemtænkte legeområder.  

 

Indenfor i børnehaven er der rum i rummet og relevant symbolsprog på væggene. En 

del legeområder virker utydelige og der er få materialer/legetøj i de forskellige 

områder. På Fimbul mødes man i børnehøjde af mange borde og stole og de 

resterende legeområder er presset sammen omkring køkken/købmand, læseområde 

og konstruktion. På Bifrost mødes man af et mere åbent rum med meget gulvplads. 

Rummet virker lidt bart og det er svært at se hvad man som barn kan foretage sig i 

rummet. 
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Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 

 

Justeringer indsatsområde 1: 

 

Der skal fortsat arbejdes med 

indsatsområdet. 

Personalet øver sig i den nye struktur og 

vil løbende justere og drøfte relevante 

tiltag og ændringer. 

 

Justeringer indsatsområde 2: 

 

Der skal fortsat arbejdes med 

indsatsområdet. Udenfor er der fortsat 

planer og ideer som kan optimere 

legeområderne. 

Indenfor skal der fortsat arbejdes med at 

etablere flere tydelige og tematiserede 

legeområder. 

  

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 

 

Det anbefales at både vuggestuen og børnehaven i Frejas Have fortsætter arbejdet 

med at indrette tydelige og tematiserede legeområder indenfor. Legeområderne kan i 

højere grad gøres indbydende fra dagens start ved at stille legetøj og materialer 

indbydende op, så børnene inspireres til lege og aktiviteter når de fx kommer ind fra 

legepladsen. 

 

På vuggestuens legeplads kan arealet med overdækning med fordel gøres mere 

tydelig og tematiseres efter dagens rutiner. Fx anvendes arealet en stor del af tiden til 

spisning, hvilket kan afspejles i udsmykning og aldersrelevant symbolsprog.  

 

I vuggestuen fungerer det godt at I opdeler børnene allerede fra tidlig formiddag. I kan 

overveje at opdele børnene yderligere når I holder samling på legepladsen fx en 

voksen og 4 børn, således at I får skabt bedre betingelser for at være nærværende og 

guide børnene – særligt når børnene skal præsenteres for en helt ny sangleg. 

 

 

Den pædagogiske konsulents evt. påbud 

 

 

Ingen påbud 
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