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Drøftelse af arbejdet med indsatsområder og anbefalinger i afdelingens 

handleplan 

 

Indsatsområde 1: 

 

Forankring af børnesynet i vuggestuen 

Der er brug for at det fælles børnesyn i den 

pædagogiske læreplan forankres i 

vuggestuen. Der er brug for en drøftelse af, 

hvordan pædagogikken praktiseres med 

udgangspunkt i børnesynet. Herunder også 

at drøfte hvordan man reagerer, når aftaler 

omkring pædagogikken ikke praktiseres som 

aftalt. 

 

Drøftelse af arbejdet med indsatsområdet: 

 

I arbejdet med at skabe et fælles 

børnesyn i vuggestuen har personalet, 

med afsæt i bogen: ”Det vi er sammen om 

– det fælles pædagogiske grundlag i 

praksis”, foretaget observationer af 

hverdagspraksis til fælles faglig 

refleksion. Arbejdet med observationer 

har dog været på pause siden efteråret. 

 

Siden sidste tilsyn har der været en del 

personaleudskiftninger og indsatsområdet 
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Side2/7 er derfor stadig relevant. 

 

Indsatsområde 2: 

 

En fælles indsats for at sikre at alle børn ses 

og får opmærksomhed. Herunder også en 

særlig opmærksomhed på hvordan alle børn 

har/får mulighed for at deltage i aktiviteter, 

som motiverer dem. 

 

Drøftelse af arbejdet med indsatsområdet: 

 

I børnehaven har alle medarbejdere 

foretaget observationer i hverdagen og 

drøftet dem på møder. Der har særligt 

været fokus på de voksnes roller, 

placering i rummet/legepladsen, samt 

hvordan man får øje på børnenes 

intentioner. Der er bl.a. kommet en større 

opmærksomhed på at opdele børnene i 

mindre gruppe, da personalet kan se at 

det skaber bedre betingelser for at 

inddrage alle børn. Dette arbejdes der 

fortsat med på forskellige måder. 

 

I vuggestuen arbejdes fortsat med at 

skabe en god struktur for hverdagen ud 

fra et børneperspektiv. Der kan være en 

tendens til at personalet falder tilbage i 

kendte vaner og rutiner, og denne 

kulturforandring er stadig i proces. Det er 

vigtigt at få alle medarbejdere med og 

anerkende at forandring tager tid.  

 

Anbefalinger fra tilsyn 2020:  

 

Vuggestuen drøfter, hvordan de sammen 

sikrer at give god respons på børnenes 

kropslige og sproglige kommunikation, 

signaler og perspektiver.  

 

Det drøftes, om det er muligt med færre 

opbrud og forstyrrelser i leg og aktiviteter fx 

mange gange oprydning i løbet af dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drøftelse af arbejdet med anbefalinger: 

 

Som beskrevet under indsatsområde 1 

har personalet lavet små observationer i 

hverdagen og haft løbende faglige 

drøftelser. 

 

Hele huset har løbende drøftet hvordan 

dagen kan organiseres, så der skabes 

bedre plads til fordybelse og nærvær. 

Børnehaven har haft fokus på at forbedre 

betingelserne omkring formiddagsmaden, 

som nu foregår som café i fællesrummet. 

Dette har betydet mere ro og færre 

opbrud i børnene leg. 

 

Begge afdelinger har haft fokus på 

organisering om morgenen i forhold til 



 

 

 

 

 

 

 

Side3/7  

 

 

 

 

At det drøftes, hvordan vikarer introduceres 

til deres opgaver og af hvem i hverdagen. 

 

hvordan stuerne åbnes og hvor 

personalet placerer sig. Aflevering om 

morgenen opleves nu mere rolig og med 

færre forstyrrelser. 

 

Der er udarbejdet en intro-skrivelse til nye 

vikarer. Der er også udarbejdet en 

personalemappe hvor alle nye 

medarbejdere kan finde vigtige 

oplysninger. Den pædagogiske leder har 

derudover løbende sparring og feedback 

med nye medarbejdere. 

 

 

Den pædagogiske konsulents observationer (med særligt fokus på afdelingens 

indsatsområder) 

 

Vuggestuen: 

Ved tilsynet opleves en rolig vuggestue med en rigtig god normering. Personalet har 

en rolig, imødekommende og omsorgsfuld tilgang til børnene. 

 

De fysiske omgivelser indenfor:  

Højborde og højstole dominerer indretningen på begge stuer. Der observeres ikke rum 

i rummet og der er meget få tydelige og tematiserede legeområder. Der er placeret et 

legekøkken i et hjørne på begge stuer, men køkkenområdet har ingen udsmykning 

som afgrænser/fortæller hvad området kan og som kan guide børnene til leg. 

Køkkenting er placeret væk fra legeområdet i en kasse i en reol med alt det andet 

legetøj – dvs. at der intet legetøj er at finde i området ved legekøkken.  

Der er få materialer og legetøj i børnehøjde, og bøger og puslespil er i voksenhøjde. 

Kasser med legetøj er placeret samme sted i en reol langs væggen + lidt ud fra 

væggen i en bue. Ud fra et børneperspektiv kan det være svært at se og overskue 

indholdet i kasserne. På den ene stue bruges et siderum som motorikrum – her er en 

madras og nogle puder med til at skabe et afgrænset legeområde. 

 

Leg og aktivitet: 

Ved tilsynet om morgenen sidder alle børn på den en stue ved to højborde med en 

personale for bordenden. Ved det ene bord tilbydes bøger og ved det andet bord 

tilbydes puslespil. Der høres samtale mellem de voksne og børnene ved de to borde, 

men der savnes dialoger hvor samtalen ”har flere led”. 

Efter noget tid går børnene ned fra højbordene og er på gulvet. Efter ca. 10 minutter 

kaldes børnene op til højbordene for at få formiddagsmad og holde samling. Der 

synges aldersrelevante sange og børnene deltager med fagter og udviser glæde.  

I overgangen til formiddagsmad foreslår en personale at børnene placeres ved to 

borde frem for tre. Dette betyder, at der kun er plads til børnene rundt om bordene og 



 

 

 

 

 

 

 

Side4/7 at de voksne må sidde ved siden af. På et tidspunkt afleveres endnu et barn og der er 

ikke plads til at sidde med ved de andre borde. Barnet placeres ved et tredje bord 

sammen med en voksen og med ryggen til de andre børn. 

 

På den anden stue observeres også formiddagsmad. Børnene er placeret ved to 

borde og der er ikke plads til at de voksne kan sidde med ved bordene. Et par gange 

sætter to personaler sig i vindueskarmen, men størstedelen af tiden står de voksne op 

og henter ting. Fadet med mad bliver holdt så børnene ikke kan se udvalget, mens 

den voksne spørger hvad barnet vil have. Der observeres store forskelle mellem de 

voksne og deres dialoger med børnene om måltidet.  

 

Efter spisning bliver børnene opdelt i mindre grupper og der er skabt en tydelig 

organisering og plan for formiddagens aktiviteter. Fx skal fire børn på tur – børnene 

udviser glæde og fortæller at de skal ud. I overgang fra spisning til aktiviteter 

forberedes børnene ikke på hvad der skal ske, hvilke børn der skal hvad og med 

hvilke voksne.  

 

I siderummet sætter en personale en hoppeleg i gang, hvor både madras, 

vindueskarm og puder er i spil. Børnene er deltagende og udviser glæde. På et 

tidspunkt får et barn øje på en bil uden for vinduet – den voksne bliver nysgerrig 

sammen med barnet og indleder en samtale med alle børnene om hvilke farver deres 

forældres biler har. 

 

Børnehaven: 

En gruppe er ved at tage på tur, en gruppe er på legepladsen og en gruppe er 

indenfor. Børnene er aldersopdelt på tværs af stuerne. 

 

Ved tilsynet opleves nysgerrige børn som stiller spørgsmål og har ideer til hvad de 

ønsker at lege med. Der hører flere gange spørgsmål som: ”vil du lege?” og ”må jeg 

være med?”. 

 

De fysiske omgivelser indenfor:  

Højborde og højstole dominerer indretningen på alle stuer. Der observeres rum i 

rummet men få tydelige og tematiserede legeområder. Flere steder er der ikke 

tilstrækkeligt legetøj og materialer til rådighed for børnenes leg. Der er forskelligt 

legetøj i mange kasser ved siden af hinanden i en reol, men det er utydeligt hvor man 

kan lege med legetøjet og hvordan legen kan brede sig. Indretningen guider kun i 

mindre grad børnene.   

  

Leg og aktivitet: 

Der observere en samling på gulvet for de yngste børn. Der er mange børn samlet på 

et lille gulvareal sammen med fire voksne – hvoraf den ene spiller på guitar. Der er en 

tydelig styring af samlingen og et klart mål. Børnene kender sangene og er 

deltagende. Der observeres børn som er meget på og også børn som virker lidt 



 

 

 

 

 

 

 

Side5/7 fraværende i samlingen. Efter sanglege bliver børnene bedt om at fortælle hvad og 

hvem de ønsker at lege med.  Der opstår en stigende uro og støj, og det er svært for 

den sidste halvdel af børnene at give udtryk for hvad de ønsker.  

 

Ude på legepladsen observeres de ældste børn som er i gang med en bogstavleg. 

Der er både fokus på sociale relationer, bevægelse og opgaveløsning. Børnene er 

opdelt i små hold som skal løse nogle opgaver, som den voksne præsenterer for dem. 

Efter hver opgave skal børnene samles ved højen, hvor næste opgave bliver stillet. 

Størstedelen af børnene er deltagende og udviser lyst til at løse opgaven og glæde 

ved at lykkes. Der observeres samtidig børn som sidder ved siden af deres hold og 

ikke inddrages i opgaveløsningen af deres holdkammerater.   

Efter bogstavlegen er det op til børnene, hvad de ønsker at lege med. Børnene 

fordeler sig hurtigt i små grupper forskellige steder på legepladsen. I dette tidsrum er 

det mere utydeligt hvad de voksnes rolle er på legepladsen. De voksne går lidt ind og 

ud af huset, og ses kun delvist deltagende i børnenes lege og aktiviteter.  

Inden frokost observeres leg på stuen med de yngste børn. Der er et højt støjniveau 

og der er svære betingelser for, at legen kan brede sig i rummet.  På et tidspunkt skal 

der ryddes op og de fleste børn deltager aktivt i oprydningen. Det føles dog samtidig 

som ventetid for nogle af børnene. De går lidt rundt og har ikke rigtig noget at give sig 

til, og nogle af dem siger til en voksen at de er sultne eller at de savner mor eller far. 

Samtidig kommer den ene børnegruppe hjem fra tur og der bliver en stigende uro og 

mange forstyrrelser på stuen. 

 

På et tidspunkt træder en personale ind på stuen og tager styring. Hun beder børnene 

om at sætte sig på det store tæppe og fortæller at de skal lytte til afslappende musik. 

Situationen virker velkendt for børnene og der kommer mere ro på. 

 

Sprog i samspil: 

Der observeres forskelle mellem personalet i forhold til deres engagement og 

deltagelse i børnenes leg/aktivitet. Aktiviteterne kan i endnu højere grad organiseres 

så børnene får flere muligheder for en fordybet kontakt med en voksen.   

Der observeres samtaler mellem børn og voksne, men der høres få dialoger over flere 

led, hvor den voksne venter på barnets svar og taler med børnene om deres 

oplevelser og følger deres ”spor”. De gange en personale sætter tydelig retning og 

guider børnene, ser børnene ud til at profitere af dette. Denne tydelighed kan i højere 

grad være til stede hos alle personaler.  

 

 

Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 

 

Justeringer indsatsområde 1: 

Forankring af børnesynet i vuggestuen 

 

 

Slås sammen til et nyt indsatsområde 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Side6/7 Justeringer indsatsområde 2: 

En fælles indsats for at sikre at alle børn ses 

og får opmærksomhed 

 

 

Slås sammen til et nyt indsatsområde 

Nyt indsatsområde: 

 

Det besluttes at slå de to indsatsområder 

sammen til et fælles, hvor afsættet bliver 

at kvalificere den nuværende struktur og 

organisering. 

 

Struktur og organisering af hverdagen 

ud fra et børneperspektiv: 

 

- Den voksnes rolle i børns leg og 

aktivitet 

- Skabe fordybelsesrum for børn og 

voksne 

- Børneperspektivet i centrum 

- Kvalificere de fysiske læringsmiljøer 

- Systematisk brug af KIDS til 

kvalitetsudvikling 

 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 

 

De fysiske omgivelser: 

I hele huset ses en overvægt af højborde og højstole, samt få tydelige og 

tematiserede legeområder. I kan med fordel skabe et mere indbydende læringsmiljø i 

børnehøjde ved at have mindst et lavt bord fx som erstatning for et højbord i både 

vuggestuen og børnehaven. Dette kan øge børnenes selvhjulpenhed under måltider 

og samtidig bruges som indbydende legebord i løbet af dagen. Generelt kan I drøfte 

hvem det fysiske læringsmiljø i Tusindfryd er indrettet til? Og i hvor høj grad børnene 

er en aktiv del af indretningen – både før, under og efter at et legeområde er indrettet? 

Anvend gerne KIDS systematisk til løbende refleksion over jeres fysiske omgivelser. 

 

Vuggestuen: 

I vuggestuen skal der fortsat arbejdes med inddragelse af børnenes perspektiv - dette 

gælder både i forhold til indretning, selvhjulpenhed og sprog i samspil. Personalet kan 

være mere aktive og bruge sproget til at benævne handlinger, intentioner, venners 

navne og sætte ord på en leg. Personalet kan i højere grad tilbyde børnene 

engagerede og længerevarende samspil om det fælles tredje og have 

længerevarende dialoger over ”flere led”. Det anbefales at drøfte hvordan en dag i et 

vuggestuebarns liv skal se ud i Tusindfryd. Herunder hvordan jeres børnesyn kommer 

til udtryk i den fysiske indretning, i barn-voksen-relationen, den voksnes støtte til 

børnenes leg og i jeres rutiner og overgange.  

 

Børnehaven: 

I børnehaven observeres forskelle mellem personalet i forhold til engagement og 

deltagelse i børnenes leg/aktivitet, længerevarende dialoger om det fælles tredje og i 

at sætte tydelig retning og guide børnene særligt i overgange. I kan med fordel 



 

 

 

 

 

 

 

Side7/7 fortsætte jeres fokus på hvordan dagen bedst kan organiseres ud fra et 

børneperspektiv – herunder opdeling af børnene i mindre grupper, udnyttelse af alle 

husets rum, samt fordeling og placering af de voksne. 

 

Som inspiration til arbejdet med den voksnes rolle i børns leg og aktivitet, anbefales at 

tage afsæt i tema materialet ”Kort om leg” fra EVA, som giver bud på at fremme en rig 

legekultur ud fra: 1) at gå bagved og skabe stimulerende rammer for leg; 2) at gå ved 

siden af og guide legen og 3) at gå foran og støtte legemuligheder. Materialet 

indeholder endvidere dialogkort og en Power-point med vidensindspark og øvelser. 

 

 

Den pædagogiske konsulents evt. påbud 

 

 

Ingen påbud 

 

 

  

 

 

Venlig hilsen 

 

Marlene Vorborg Jensen 

Udviklingskonsulent

 


