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Afdeling 
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Drøftelse og opsummering på baggrund af KIDS-rapportens resultater, samt opmærksomheder fra 
foranalysen og spørgeskema vedr. opfyldelse af lovgivning, retningslinjer for sikkerhed mv. 
 

Generelt Vuggestue Børnehave 

Særligt positive 
observationer fra ekstern 
konsulent 

Dejlig ro i huset og meget få konflikter 
mellem børnene. 
 
Trods Corona bruges huset på en 

Dejlig ro i huset og meget få konflikter 
mellem børnene. 
 
Mange børn var fordybet i aktiviteter 
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Side2/4 måde så børnene deles op i mindre 
grupper. 
 
Der blev taget individuelle hensyn, når 
børn havde brug for det. 
 
Personalet var i øjenhøjde med 
børnene i leg på gulvet. 

sammen med nærværende voksne. 
 
Mange aktiviteter med gode samspil. 
 
God sammenhæng mellem aktiviteter 
ude og inde. 

Særlige 
opmærksomhedspunkter 
Fra ekstern konsulent 
 

Børnenes selvhjulpenhed kan 
understøttes mere særlig med de 
yngste børn. 
 
Der er brug for en øget 
opmærksomhed på at give tid i 
forhold til at opfange børnenes 
intentioner. 

Der var forskel på hvordan kulturen og 
kommunikationen  foregik omkring 
måltidet på en stue. 

Tema   

Fysiske omgivelser Generelt indeholder Arken mange 
rum, så der er god plads til at fordele 
sig. Børnene må bruge hele huset. 
 
Gangen inddrages til aktiviteter. 
 
Udbuddet af legetøj er i tiden med 
Corona begrænset. Dermed er 
kvaliteten i det fysiske læringsmiljø 
ikke så høj, som den kan være. 
 
Materialer er ikke tilgængelige for 
børnene i tilstrækkelig grad. 
 
Legetøj og materialer kan præsenteres 
mere inspirerende for børnene.  
 
Legetøjet kan opdeles, så børnenes 
legemuligheder er mere tydelige. 
 
 

Generelt indeholder Arken mange rum, 
så der er god plads til at fordele sig. 
Børnene må bruge hele huset. 
 
Arken har flere værksteder, men de er 
ikke tilgængelige for børnene uden 
voksne. 
 
Stuerne er indrettet med flere rum i 
rummet som giver børn muligheder for 
lege uforstyrret og fordybe sig.  
 
Udbuddet af legetøj er i tiden med 
Corona begrænset. Dermed er 
kvaliteten i det fysiske læringsmiljø ikke 
så høj, som den kan være. 
 
Legepladsen er indrettet med flere rum 
til leg, men de er ikke tydelige nok for 
børnene.  

Relationer KIDS målingen viser en generel høj 
score på kvaliteten af relationerne 
mellem voksne og børn. Kvalitet i 
relationer er den mest afgørende 
faktor for den samlede kvalitet i 
læringsmiljøer.  
 
Modtagelsen af børn var god. Børns 

KIDS målingen viser en generel høj 
score på kvaliteten af relationerne 
mellem voksne og børn. Kvalitet i 
relationer er den mest afgørende faktor 
for den samlede kvalitet i 
læringsmiljøer.  
 
God modtagelse af børn om morgenen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Side3/4 navne nævnes og børn støttes i 
overgangen. 
 
Der blev sat ord på handlinger og 
børnene blev guidet godt. 
 
Personalet forholder sig til det enkelte 
barn og gør sig umage med at forstå 
barnets perspektiv. 
 
I vuggestuen er børnene inddelt på 
alderssvarende stuer. Der sås 
situationer, hvor børn ikke altid havde 
mulighed for at udfolde sig sammen 
med børn på samme udviklingsniveau.  

 
Der observeredes en stor 
opmærksomhed på dialog med 
forældre ved afhentning. Dette kan gå 
ud over opmærksomheden på børnene. 
 
Der var få konflikter mellem børnene.  
 
Personalet forholder sig til det enkelte 
barn og gør sig umage med at forstå 
barnets perspektiv. 
 
Kommunikation og samspil foregår i 
børnehøjde rent fysisk. Personalet er 
lyttende og nærværende og bruger 
åbne spørgsmål i kommunikationen.  

Leg og aktiviteter Børn får flere forskellige legetilbud, 
også i de situationer, hvor der kan 
være ventetid fx i overgange fra en 
aktivitet til en anden. 
 
Hvornår får børnene mulighed for at 
lege vildt? 
 
Der sås mange forskellige aktiviteter 
udenfor, hvor personalet fordelte sig 
godt på legepladsen. Personalet 
inviterede børnene til at deltage i 
aktiviteterne. 

Børn har muligheder for 
værkstedslignende aktiviteter udenfor.  
Børn kan gå til og fra aktiviteter, hvilket 
kan gøre det svært at lege uforstyrret. 
 
Aktiviteter sammen med børnene kan 
skærmes mere. 
 
KIDS målingen viser, at balancen 
mellem børne- og vokseninitierede leg 
og aktiviteter og den voksnes rolle i leg 
er forskellig ude og inde. 

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

Indsatsområde 1 
 

Indretning af legepladsen skal gøres mere tydelig og inspirerende. 
Herunder et fokus på hvordan fællesskabet kan styrkes og børnene kan inddrages 
i hverdagens praktiske gøremål og natur på legepladsen. 

Indsatsområde 2 
 

En drøftelse og undersøgelse af den voksnes rolle i leg. Hvornår skal pædagogen 
gå foran, ved siden af og bag ved børnenes leg? Hvad er den gode balance 
mellem børne- og voksen initierede lege og aktiviteter? Hvordan videreudvikler 
og inspirerer vi børnenes leg helt konkret? Hvilke forandringer vil vi skabe, og 
hvad gør vi hele konkret fremover? 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

Det anbefales at: 

 I er opmærksomme på at kommunikationen omkring børn tager udgangspunkt i et resursesyn. 
Undersøg om et arbejde med ICDP kan være noget for jer.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Side4/4  

 I drøfter hvilken betydning organiseringen med inddelingen børn i aldersopdelte grupper har for alle 
børns udviklingsmuligheder – særlig udsatte børn. Hvordan tilrettelægges pædagogikken i denne 
organisering, så den tilgodeser alle børns udviklingsbehov? 

 

 I drøfter, hvordan I åbner stuerne hver dag for børnene, så de fremstår mere inspirerende og 
indbyder til leg? 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

Ingen påbud. 

 

 


