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Generelt Vuggestue Børnehave 

Særligt positive 

observationer 

Meget omsorgsfulde 

personaler som er gode 

til at være i børnehøjde 

og være tilstede i nuet 

sammen med børnene. 

Frokosten i fællesrummet 

opleves som et tydeligt 

læringsmiljø med et 

stærkt fokus på 

børneperspektivet. 

Frokosten er præget af 

stor inddragelse, 

selvhjulpenhed, tillid og 

dialog. 
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Side2/5 Særlige 

opmærksomhedspunkter 

 

Fokus på mere tydelige 

og rolige overgange fra 

aktivitet til spisning og 

fra spisning til aktivitet. 

 

Der er store variationer 

mellem personalet ift. at 

skabe et rigt og 

stimulerende 

sprogmiljø. Der kan 

generelt sættes mange 

flere ord på børnene 

handlinger og 

intentioner. 

 

Fokus på de voksnes 

rolle i børnenes lege. Der 

er få personaler som er 

deltagende i børnenes 

lege på legepladsen. 

 

I forhold til legepladsens 

areal kan der etableres 

flere tematiserede 

læringsmiljøer – der er 

mange ”øde” områder 

som ikke anvendes af 

børnene. 

Tema   

Fysiske omgivelser Corona tiden har 

præget kvaliteten af 

indretningen både ude 

og inde, og har 

begrænset udbuddet og 

mængden af legetøj. 

 

Vuggestuen skal have 

en opmærksomhed på 

at bruge såvel uderum 

som lokalområde og 

grupperum til fysiske 

læringsmiljøer. Der skal 

være en større opdeling 

af børnene i mindre 

grupper som kan 

fordele sig i de 

forskellige 

læringsmiljøer.  

Børnene skal tilbydes 

flere fysiske 

udfordringer på 

legepladsen og 

personalet skal undgå 

at der er for mange 

børn på samme tid på 

legepladsen.  

 

Corona tiden har præget 

kvaliteten af indretningen 

både ude og inde, og har 

begrænset udbuddet og 

mængden af legetøj. 

 

Erfaringer med at skabe 

rum i rummet indenfor 

kan med fordel overføres 

til legepladsen. Her skal 

der være en 

opmærksomhed på 

større adgang til 

forskellige materialer og 

friere adgang til 

værkstedslignende 

aktiviteter. 

Der kan med fordel 

arbejdes med at skabe 

mere tydelige og 

tematiserede 

læringsmiljøer indenfor, 

særligt når børnene skal 

til at være mere inde. I 

arbejdet skal der være 

stor fokus på æstetik, 

udsmykning og stemning 

i rummet – og være et 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side3/5 I grupperummet kan der 

arbejdes med 

indretningen ud fra et 

børneperspektiv, 

således at indretningen 

hjælper børnene til at 

overskue hvad de kan 

lege med og hvor. 

 

stærkt fokus på at 

inddrage børnene i 

processen. 

Relationer Der scores generelt højt 

på relationer hvilket er 

af stor betydning for at 

skabe en høj kvalitet. 

 

Fremadrettet skal der 

sættes fokus på 

personalets hjælp til 

inddragelse af børnene. 

Samtidig skal der være 

en opmærksomhed på 

at der er variationer 

mellem personalet og 

deres opmærksomhed 

på alle børn.  

Ved observationer ses 

at nogle børn bliver 

overset og ikke hjælpes 

til at blive involveret i 

leg eller konstruktiv 

aktivitet. Dette ses især 

under fælles aktiviteter 

og den mere frie leg. 

Personalet skal være 

endnu mere 

opmærksomme overfor 

og tage kontakt til alle 

børn. Særligt de børn 

som er mere stille og 

befinder sig i periferien.  

 

I vuggestuen skal der 

skrues op for dialoger 

over flere led i 

samværet med 

Der scores generelt højt 

på relationer hvilket er af 

stor betydning for at 

skabe en høj kvalitet. 

 

Fremadrettet skal der 

sættes fokus på 

personalets hjælp til 

inddragelse af børnene. 

Samtidig skal der være 

en opmærksomhed på at 

der er variationer mellem 

personalet og deres 

opmærksomhed på alle 

børn.  

Ved observationer ses at 

nogle børn bliver overset 

og ikke hjælpes til at 

blive involveret i leg eller 

konstruktiv aktivitet. 

Dette ses især under 

fælles aktiviteter og den 

mere frie leg. 

Personalet skal være 

endnu mere 

opmærksomme overfor 

og tage kontakt til alle 

børn. Særligt de børn 

som er mere stille og 

befinder sig i periferien.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side4/5 børnene. Der skal 

sættes fokus på at 

personalet aktivt invitere 

til og lader sig invitere til 

leg - ”dig og mig om 

noget”. 

 

Leg og aktiviteter I vuggestuen skal der 

arbejdes med at skabe 

en større bredde i de 

lege og aktiviteter som 

tilbydes, således at der 

er noget som motiverer 

alle børn.  

 

Personalet skal 

samtidig arbejde med at 

blive bedre til at tilbyde 

børnene engagerede og 

længerevarende 

samspil om det fælles 

tredje. 

 

I børnehaven skal 

personalet arbejde med 

at blive bedre til at 

facilitere lege og sætte 

forskellige lege i gang i 

legeområderne.  

 

Der skal derudover 

arbejdes med børnenes 

oplevelse af 

meningsfuldhed særligt i 

de vokseninitierede 

aktiviteter.  

 

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

 

Indsatsområde 1 

 

De voksnes igangsættelse og deltagelse i lege 

særligt på legepladsen men også indenfor. Gælder 

for både vuggestuen og børnehaven. 

 

Indsatsområde 2 

 

Etablering af flere tydelige og tematiserede 

læringsmiljøer særligt med fokus på legepladsen 

men også indenfor. Gælder for både vuggestuen og 

børnehaven. 

 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 

 

Fysiske læringsmiljøer: Der skal særligt arbejdes med at skabe flere tematiserede 

læringsmiljøer på legepladsen. Der opleves ved tilsynet en del ”øde” områder 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side5/5 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. 

 

 

Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 

 

Ingen påbud 

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Marlene Vorborg Jensen 

Udviklingskonsulent

 


