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Mødets varighed 

2 ½ time 
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Referent (pæd. 
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Dorthe, pæd. leder Benedikte og pæd. konsulent Marlene 

Ekstern observatør 

Benedikte Klarskov, pæd. 

leder i Freja 

 

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 

Storkereden er et rart og 

hyggeligt hus at træde ind 

i. Personalet er gode til at 

dele børnene op i mindre 

grupper og bruge alle 

husets kvm. 

 

Børnehavens legeplads 

har rigtig gode rammer for 

lege i høj aktivitet, 

fordybelse og at børnene 

kan komme tæt på 

naturen. 

 

Særlige 

opmærksomhedspunkter 

 

De voksne kan over hele 

dagen sætte flere ord på 

børnenes handlinger og 

intentioner. Ved 

Mulighed for fordybelse 

indendørs er betydeligt 

sværere end udendørs.  
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Side2/6 observationer savnes et 

løbende kommentarspor 

som både kan guide 

børnene gennem dagen 

og skabe 

længerevarende dialoger 

mellem børn og voksne 

(dig og mig om noget). 

 

I middagsstunden 

observeres en del snak 

mellem de voksne, hvilket 

gør at kommunikationen i 

højere grad er rettet mod 

de voksne end mod 

børnene. 

 

I middagsstunden 

observeres en del snak 

mellem de voksne, hvilket 

gør at kommunikationen i 

højere grad er rettet mod 

de voksne end mod 

børnene. 

Tema   

Fysiske omgivelser Der scores generelt 

lavere på de fysiske 

omgivelser indenfor end 

udenfor. Covid-19 har 

præget kvaliteten af 

indretningen inde, og har 

bl.a. begrænset udbuddet 

og mængden af legetøj. 

 

Indenfor observeres få 

rum i rummet, 

begrænsede 

tematiserede 

legeområder og mange 

møbler som optager 

gulvplads. 

 

Rummene kan i højere 

grad understøtte legen 

gennem tilstrækkelige 

materialer og legetøj, 

større tydelighed og en 

mere indbydende 

indretning hvor børnene 

inspireres til lege og 

aktiviteter. 

Der scores generelt 

lavere på de fysiske 

omgivelser indenfor end 

udenfor. Covid-19 har 

præget kvaliteten af 

indretningen inde, og har 

bl.a. begrænset udbuddet 

og mængden af legetøj. 

 

Indenfor observeres få 

rum i rummet, 

begrænsede 

tematiserede 

legeområder og mangel 

på legeområder i både 

høj og lav skala. 

 

Rummene kan i højere 

grad understøtte legen 

gennem tilstrækkelige 

materialer og legetøj, 

større tydelighed og en 

mere indbydende 

indretning hvor børnene 

inspireres til lege og 

aktiviteter. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side3/6   

På legepladsen er der 

gode muligheder for at 

søge hen til områder for 

høj og lav fysisk aktivitet. 

 

Der kan arbejdes med at 

skabe flere tematiserede 

og afgrænsede 

legeområder, hvor både 

grov- og finmotorik 

understøttes. Og hvor 

særligt de helt små børn 

tilbydes spændende 

aktiviteter i ”kravlehøjde”. 

 

Der skal endvidere være 

en opmærksomhed på at 

materialer og legetøj er 

tilgængelige for børnene, 

så de ikke behøver at 

bede de voksne om det. 

 

På legepladsen er der 

rigtig gode muligheder for 

at søge hen til områder 

for høj og lav fysisk 

aktivitet og der er 

tilstrækkelige med gode 

legesteder til rådighed i 

forhold til antallet af børn. 

 

Der skal dog være en 

opmærksomhed på at 

materialer og legetøj er 

tilgængelige for børnene, 

så de ikke behøver at 

bede de voksne om det. 

 

Et fokus kunne være at 

nytænke det nuværende 

grønne flag skur og få 

skabt et spændende 

science-område med fri 

adgang for børnene til 

diverse materialer, 

naturbøger og kasser til 

sortering (matematisk 

opmærksomhed). Dette 

vil også være med til at 

understøtte husets 

nuværende naturprofil.  

 

Relationer Der scores generelt højt 

på relationer. 

Der ses rigtig gode 

samspil ved modtagelse 

og afhentning af børnene. 

De voksne er gode til at 

møde barnet som et 

individ og ikke blot som 

en del af en gruppe. De 

er til rådighed og tilbyder 

hjælp, hvis børnene er 

usikre, bange eller kede 

af det. 

Der scores generelt højt 

på relationer. 

Der ses rigtig gode 

samspil ved modtagelse 

og afhentning af børnene. 

De voksne er gode til at 

møde barnet som et 

individ og ikke blot som 

en del af en gruppe. De 

er til rådighed og tilbyder 

hjælp, hvis børnene er 

usikre, bange eller kede 

af det.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Side4/6  

Observationer viser 

variationer i de voksnes 

samspil med børnene. 

Nogle er mere 

nærværende og guidende 

end andre. 

 

Der observeres 

irettesættelser og skæld 

ud særligt i overgange til 

spisning, under måltidet 

og i overgange fra 

spisning til leg og putning. 

 

De voksne kan generelt 

blive bedre til at sætte ord 

på for at understøtte 

barnets oplevelse og 

undersøge, om den 

voksne har forstået 

korrekt, dvs. i 

overensstemmelse med 

barnets egen oplevelse. 

 

 

Observationer viser 

variationer i de voksnes 

samspil med børnene. 

Nogle er mere 

nærværende og 

inddragende end andre.  

 

De voksne kan, særligt 

ved overgange og over 

middagsstunden, blive 

mere opmærksomme 

overfor og tage kontakt til 

alle børn. 

 

I perioden efter frokost og 

hen over middagsstunden 

kan de voksne med fordel 

sætte flere ord på for at 

understøtte barnets 

oplevelse og undersøge, 

om den voksne har 

forstået korrekt, dvs. i 

overensstemmelse med 

barnets egen oplevelse.  

 

Leg og aktiviteter De voksne tilbyder ofte 

børnene forskelligartede 

og aldersrelevante 

aktiviteter. Børnene virker 

engagerede og synes at 

opleve aktiviteterne som 

meningsfulde. 

 

Observationer viser at de 

voksne over hele dagen 

kun jævnligt tilbyder 

børnene engagerede og 

længerevarende samspil 

om det fælles tredje. 

  

De voksne kan i højere 

grad sætte lege i gang i 

de forskellige 

De voksne tilbyder ofte 

børnene forskelligartede 

og aldersrelevante 

aktiviteter. Børnene virker 

engagerede og synes at 

opleve aktiviteterne som 

meningsfulde. 

 

Observationer viser at de 

voksne over hele dagen 

kun jævnligt tilbyder 

børnene engagerede og 

længerevarende samspil 

om det fælles tredje. 

 

De voksne kan i højere 

grad sætte lege i gang i 

de forskellige 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side5/6 legeområder, så legen 

ikke kun udgår fra 

børnene selv. Dette kan 

fx være i perioder uden 

planlagte aktiviteter. 

 

Der kan derfor med fordel 

sættes fokus på de 

voksnes roller og 

deltagelse i børnenes 

lege og aktiviteter. 

  

legeområder, så legen 

ikke kun udgår fra 

børnene selv. Dette kan 

fx være i middagsstunden 

og i perioder uden 

planlagte aktiviteter. 

 

Der kan derfor med fordel 

sættes fokus på de 

voksnes roller og 

deltagelse i børnenes 

lege og aktiviteter. 

 

 

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

 

Indsatsområde 1 

 

Overgange gennem hele dagen 

- børneperspektivet i centrum 

- indretningens betydning for understøttelse af gode 

overgange 

- organisering gennem hele dagen 

 

Indsatsområde 2 

 

Den voksnes rolle i børns leg 

- at indgå i børneinitieret leg 

- facilitering af forskellige legeformer 

- sprog i samspil  

 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 

 

Fysiske omgivelser: Indenfor skal der arbejdes videre med at skabe rum i rummet og 

tematiserede legeområder med fokus på fleksible og mobile løsninger. De forskellige 

legeområder kan gøres mere indbydende, så børnene inspireres til lege og aktiviteter. 

Det anbefales at I inddrager børnene i idéfasen, udsmykningen, tilblivelsen og den 

løbende evaluering og justering af de fysiske læringsmiljøer.  

Særligt udenfor skal der være en opmærksomhed på at materialer og legetøj er 

tilgængelige for børnene, så de ikke behøver at bede de voksne om det. I forhold til 

ideen om at etablere et science-område på børnehavens legeplads, anbefales at 

kontakte naturkonsulent Laila som kan give sparring og ideer til processen. 

 

Sprog i samspil: Der skal særligt i vuggestuen arbejdes med at skabe et mere rigt og 

stimulerende sprogmiljø over hele dagen. Det kan være dialoger over flere led, 

italesættelse af børnenes handlinger og intentioner, samt en sprogstimulerende 

indretning i børnehøjde.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Side6/6 I hele huset kan personalet i deres samspil med børnene blive endnu mere nysgerrige 

og undersøgende på barnets perspektiv. Det anbefales at I anvender KIDS temaet: 

”Sprog og kommunikation” for at observere på nuværende praksis og anvende denne 

viden til nye/justerede handlinger. 

 

Leg og aktiviteter: Observationer viser at de voksne i højere grad kan tilbyde børnene 

flere længerevarende samspil om det fælles tredje. På baggrund af tilsynsdialogen 

kan der med fordel sættes fokus på overgange i hele huset, samt organisering af 

såvel rutiner som børne- og vokseninitierede aktiviteter gennem hele dagen.  

 

 

Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 

 

Ingen påbud 

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Marlene Vorborg Jensen 

Udviklingskonsulent

 


