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Pædagogisk konsulent 
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2 ½ time 
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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 den 
eksterne observatør 

Voksne er i øjenhøjde med børnene. 
Meget leg foregår på gulvet sammen 
med børnene. 
 
Gode nærværende samspil mellem børn 
og voksne i rutinesituationer fx på 

Gode aktiviteter for børnene om 
formiddagen med engagerede børn og 
voksne. 
 
Få konflikter børnene imellem. 
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Side2/3 badeværelset. Børnene legede flere længerevarende 
lege med hinanden. 

Særlige 
opmærksomhedspunkter 
fra den eksterne 
observatør 
 

Børnenes nysgerrighed kan 
understøttes mere. 
 
Stole til børnene skal justeres, så de 
passer til børnene. 
 
Lang ventetid for børnene til 
frokostmåltidet. 
 

Fysiske læringsmiljø inde kan gøres 
mere inspirerende på stuer og alrum. 
 
Lang ventetid for børnene til 
frokostmåltidet. 
 
Opmærksomhed på hvordan regler 
skal kommunikeres over for børnene. 

Tema   

Fysiske omgivelser Stor forskel på stuerne i vuggestuen i 
forhold til indretningen af 
læringsmiljøer.  
På den ene stue kan læringsmiljøerne 
gøres mere tydelig og inspirerende for 
børnene.  
 
Udbuddet af legetøj er i tiden med 
Corona begrænset. 
 
Legepladsen er klassisk indrettet og 
giver børnene varierede og gode 
udfoldelsesmuligheder.  
 
Der er ikke tydelighed i forhold til hvor 
børn kan finde ro på legepladsen. 
 
 
 
 
 

Udbuddet af legetøj er i tiden med 
Corona begrænset. 
 
Der er ikke værksteder, som børn har 
fri adgang til. 
 
Der er brug for at indrette 
læringsmiljøerne mere inspirerende 
både på stuer og alrum, nu når børn 
og voksne skal være mere inde. 
 
Børnehavens legeplads er klassisk 
indrettet. Den kunne indrettes mere 
inspirerende. Fx et sted hvor børnene 
kan gemme sig, lave værksteds og 
konstruktionsaktiviteter. 
 
Børnehaven bruger de gode 
muligheder for udfoldelser i 
nærmiljøet fx boldaktiviteter og 
fjorden. 

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 pædagogiske kvalitet.  
 
Børn hilses imødekommende om 
morgenen en til en, hvilket støtter 
børnene i overgangen fra hjem til 
dagtilbud. 
 
Børnene får hjælp, når de har behov for 
det.  

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 pædagogiske 
kvalitet.  
 
I kommunikationen mellem voksne og 
børn kan der spørges mere ind til 
børnenes ideer.  
 
Der er fokus på at benævne børnenes 
navne ved modtagelsen hver dag. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side3/3  
Personalet er i øjenhøjde med børnene, 
idet meget leg foregår på gulvet. 
 
Voksne udviser responsivitet i forhold til 
at vise barnet, at dets perspektiv er 
forstået. 
 
 
 

 
Børnene får hjælp, når de har behov 
for det. 
 
Der er brug for at kulturen omkring 
håndhævelse af regler fx ved måltider 
drøftes, så kvaliteten er mere ensartet. 
Der skal fokus på at pædagoger er 
vigtige rollemodeller og kulturbærere. 

Leg og aktiviteter Børnene legede i den store gruppe både 
ude og inde. Børnenes leg kan 
understøttes og beskyttes bedre, hvis 
leg og aktiviteter foregår i mindre 
grupper. 
 
Der er brug for et fokus på 
organiseringen, så nærvær og 
muligheder for fælles opmærksomhed 
mellem børn og mellem børn og voksne 
understøttes i hverdagen fx ved 
måltider. 
 

Der blev igangsat forskellige aktiviteter 
for børnene om formiddagen med 
mindre grupper af børn.  
 
Brug for fokus på at børn kan lade lege 
og konstruktioner stå til senere. 
 
Fokus på at legeformer skal være 
varierede, så der er noget interessant 
for alle. Fx kan motorisk udfordrende 
lege og konstruktionslege understøttes 
mere. 

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

Indsatsområde 1 
 

Fokus på at indrette læringsmiljøer inde og ude, som giver børnene muligheder 
for aktiviteter, de ikke har hjemme. Børnenes perspektiver skal inddrages og 
deres nysgerrighed skal stimuleres. 

Indsatsområde 2 
 

Pædagogens rolle og opgave som kulturbærer. Herunder en fælles drøftelse og 
beslutning om hvordan den gode kultur fremstår, og hvordan pædagoger skal 
være kulturbærere i praksis.  

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

Det anbefales at: 

 I får fokus på at understøtte børnenes nysgerrighed fx når børn opdager nye og for dem interessante 
ting. Hold udkig, vis interesse, giv tid og brug åbne spørgsmål. 

 Der er brug for at få fokus på at kommunikation omkring børn har udgangspunkt i et resursesyn. 

 Børn i vuggestuen kun bruger sut, når de skal trøstes eller sove. 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

Ingen påbud 

 


