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Generelt Vuggestue Børnehave 

Særligt positive 
observationer fra 
ekstern observatør 

Der sås mange aktiviteter om 
formiddagen med små grupper af 
børn sammen med en voksen. 
 

Personalet fangede og støttede op om 
børnenes initiativer og input med en 
undersøgende tilgang sammen med 
børnene. 
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Side2/4 Der var tydelighed i aktiviteterne i 
forhold til hvad børnene skulle. Der 
var nærvær og gode dialoger. 
 
Mange legemuligheder udenfor.  

 
Udemiljøet er fantastisk. Legepladsen 
er varieret med mange 
aktivitetsmuligheder og forskellige 
spændende naturoplevelser for 
børnene, der giver inspiration til 
børnenes leg.  
 
Børnene viser en god fantasi i 
aktiviteter og leg. 

Særlige 
opmærksomhedspunkter 
Fra ekstern observatør 
 

Opmærksomhed på at alle personaler 
kender deres opgaver/rolle i 
hverdagen på stuen.  
Herunder: 

 hvordan sikres nærvær og 
kontakt med alle børn? 

 hvem har ansvaret for at alle 
ved, hvad de skal? 

Opmærksomhed på at alle personaler 
kender deres opgaver/rolle i hverdagen 
på stuen.  
Herunder: 

 hvordan sikres nærvær og 
kontakt med alle børn? 

 hvem har ansvaret for at alle 
ved, hvad de skal? 

Tema   

Fysiske omgivelser Udbuddet af legetøj er begrænset i 
tiden med Corona. Dermed er 
kvaliteten i det fysiske læringsmiljø 
inde ikke så høj, som den kan være. 
 
Læringsmiljøerne i Skovly er under 
udvikling. Der er fokus på: 

 at rum skal inddeles til 
forskellige aktiviteter med 
alderssvarende materialer og 
legetøj 

 at der skal være mere 
gulvplads - Skovly venter på 
nye og mindre borde 

 at gøre læringsmiljøerne 
tydelige for børnene 

 at læringsmiljøerne 
understøtter mindre 
børnegruppers leg og giver 
plads til rolige lege. 

 mere legetøj skal i 
børnehøjde, så børnene får 
bedre adgang 

 Tiden med Corona har vist, at 
børnene ikke nødvendigvis 
har brug for meget legetøj for 
at stimulere deres fantasi og 

Udbuddet af legetøj er begrænset i 
tiden med Corona. Dermed er 
kvaliteten i det fysiske læringsmiljø 
inde ikke så høj, som den kan være. 
 
Se teksten under vuggestuen til venstre 
omkring læringsmiljøerne inde. 
 
Legepladsen giver mulighed for både 
rolige og mere vilde lege.  
 
Gode og tydelige inspirerende 
læringsmiljøer på legepladsen. 
 
Zoneopdelingen i tiden med Corona 
gør, at alle børn i udgangspunktet ikke 
har lige muligheder for aktiviteter med 
højt og lavt tempo. Dette stiller 
forskellige krav til personalet i forhold 
til at etablere gode 
aktivitetsmuligheder og ind imellem 
bytte zoner. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side3/4 lege. Fremover vil Skovly 
hellere have færre ting, som 
kan skiftes ud en gang 
imellem. 

  
Børnene er meget ude, og der er en 
spændende legeplads med mange 
aktivitetsmuligheder og god plads. 

Relationer KIDS målingen viser en generel høj 
score på kvaliteten af relationer 
mellem voksne og børn. Kvalitet i 
relationer er den mest afgørende for 
høj kvalitet i læringsmiljøer. 
 
God modtagelse af børn om  
morgenen med god kontakt mellem 
personaler og de enkelte børn. 
 
Der sås ro og opmærksomhed 
omkring måltidet, og gode dialoger 
mellem børn og voksne.  
 
Der sås samling (aktivitet) med et 
stort fokus på læring for børnene. 
 
Personalet virker pressede med de 
lukkede stuer og mindre mulighed for 
at kunne hjælpe hinanden mellem 
stuerne i tiden med Corona. Tonen 
kan ind imellem være præget af 
irettesættelser. Der sås få eksempler 
på, at børns intentioner blev overset. 
 
Der er oprettet en småbørnsstue i 
vuggestuen. Der kan være brug for at 
undersøge,  om børnene får mere 
nærvær, og om overgangen fra hjem 
til dagtilbud styrkes i denne 
organisering.  

KIDS målingen viser en generel høj 
score på kvaliteten af relationer 
mellem voksne og børn. Kvalitet i 
relationer er den mest afgørende for 
høj kvalitet i læringsmiljøer. 
 
Personalet viser stor sensitivitet over 
for børnene, og børnene får hjælp til at 
indgå i sociale samspil og aktiviteter. 
 
Generelt var der fokus på fællesskabet i 
børnegruppen, alle børn blev set og 
inddraget i samtaler.  
 
God guidning og engagement i 
aktiviteter og samtaler. Gode 
sprogudviklende samtaler, hvor 
personalet stillede åbne og 
undersøgende spørgsmål og dermed 
udvidede samtalerne i forhold til 
længde og indhold.  
 
Der sås få konflikter børnene imellem. 
 
Stor lydhørhed over for børnenes 
perspektiver og indspil. 
 

Leg og aktiviteter Børnene er meget ude. Børnene har 
mulighed for fysiske udfoldelse og 
udfordringer udenfor. 
 
Børnene havde varierede lege- og 
aktivitetsmuligheder. 
 

Børnene er meget ude.  
 
Flere planlagte og varierede aktiviteter, 
særligt om formiddagen. Børn kunne 
selv vælge, hvilken aktivitet de vil 
deltage i.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side4/4 Der sås flere længerevarende samspil 
mellem børn og voksne om et fælles 
tredje. 
 
Personalet følger børnenes interesser 
i lege og aktiviteter.  
 
Samling (aktivitet) var med en tydelig 
rammesætning. God organisering og 
personalets roller var afklaret. 
Børnene blev forberedt på og guidet i 
samlingen. Børnene havde stor 
opmærksomhed og engagement i 
samlingen. 
Børn fik hjælp til at være i samlingen, 
når der var brug for det.  

Flere længerevarende samspil mellem 
børn og voksne om et fælles tredje.  
 
Personalet greb børnenes indspil på en 
god undersøgende måde. 
 
Børnene har god fantasi og personalet 
understøtter fantasien godt. 
 
 
  
 
 

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

Indsatsområde 1 
 

Fokus på indretningen af nye læringsmiljøer med inddragelse af børnenes 
perspektiver. Implementering af Skovlys liste med opmærksomhedspunkter for 
god kvalitet i læringsmiljøer. Alle stuer beslutter, hvordan de efterlever 
opmærksomhedspunkterne med udgangspunkt i de aktuelle børnegrupper.  

Indsatsområde 2 
 

Fokus på at følge udviklingen på småbørnsstuen i vuggestuen set i forhold til de 
ønskede mål med organiseringen. 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

 I undersøgelsen af udviklingen af småbørnsstuen i vuggestuen anbefales, at I inddrager erfaringer 
fra andre børnehuse med samme organisering samt forældres perspektiver på organiseringen.  

 Undersøg om I kan skabe en nye ”Coronafortælling”. Fokuser på at få og italesætte nye perspektiver 
på de pædagogiske muligheder i tiden med Corona. 

 Drøft hvordan I fortsat sikrer og videreudvikler en god tone og kultur i børnehuset – fx ved 
modtagelsen af nye kolleger og helt konkret i hverdagen. 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

Ingen påbud. 

 


