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Helle Mitzi Christiansen 

 
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 ekstern observatør 
 
 
 

Der er ingen 
vuggestue i 
institutionen 

Børnenes guides med rolige stemmer og i et roligt 
tempo. 
 
Børnenes mødes som individuelle personer og ikke 
blot som en gruppe. 
 
Voksne er mere igangsættende og involverer sig 
mere i leg/aktiviteter på legepladsen end ved sidste 
tilsyn. 

Særlige opmærksomhedspunkter 
fra ekstern observatør 

 Mulighed for at indrette flere afskærmede steder, 
hvor børn kan trække sig tilbage efter behov? 
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Side2/4 Der stilles spørgsmål til organiseringen af dagens 
aktiviteter mange gange i løbet af dagen. Er det 
nødvendigt? 
 

Tema   

Fysiske omgivelser  KIDS målingen viste at der generelt er god kvalitet i 
de fysiske læringsmiljøer. 
 
Der er god plads og mange tematiserede 
legeområder både inde og ude. 
 
Det er stadig begrænset med legetøj og materialer 
grundet corona. 
 
Der kan optimeres på læringsrummene i forhold til 
at skabe uforstyrrede steder hvor børnene kan 
finde rolige stunder. 
 
Opmærksomhed på at der er fleksibilitet i 
læringsrummene, med hensyn til at børnene kan 
bruge legetøj og materialer på mange måder i 
forskellige lege og legeområder. 
 
Opmærksomhed på at mindske rod i hverdagen og 
være goder rollemodeller for børnene. Hvordan kan  
børnene inddrages og hvordan kan oprydning blive 
til en pædagogisk aktivitet? 
 
Der er gode muligheder for motoriske udfoldelser 
på legepladsen.   
 
Der er mulighed for at tegne- og maleaktiviteter og 
andre kreative udfoldelser udenfor. 
 

Relationer  KIDS målingen viste at der generelt er god kvalitet i 
relationerne mellem voksne og børn og også 
børnene imellem. 
 
Voksne er lydhøre og imødekommende i deres 
samspil med børnene. 
 
Børnene mødes som individuelle personer.  
 
Der er rolige stemmer og et roligt miljø, hvor 
børnene guides på en god og anvisende måde.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side3/4 Få konflikter og irettesættelser. Når der er brug for, 
at børnene viser en anden adfærd, får børnene af 
vide hvad de skal gøre. 
 
Voksne er opsøgende over for børnene og hjælper 
dem med at komme ind i leg og skabe relationer til 
andre. 
 

Leg og aktiviteter  KIDS målingen viste at der generelt er god kvalitet i 
læringsmiljøet hvad angår leg og aktiviteter. 
 
Voksne er tilgængelige og opmærksomme på 
børnene og hjælper børnene ind i aktiviteter. 
  
KIDS målingerne viste, at der er forskel på dagene i 
forhold til at iværksætte vokseninitierede 
aktiviteter og til at sætte lege og aktiviteter i gang 
om eftermiddagen. De vokseninitierede aktiviteter 
om formiddagen fungerer godt for børnene. Der 
kan igangsættes flere lege/aktiviteter om 
eftermiddagen. 
 
Børnene leger godt sammen og finder på mange 
gode lege sammen. 
 
Børnene er engagerede i de vokseninitierede 
aktiviteter. 
 
Voksne er opmærksomme på børnenes indspil og 
tilretter aktiviteterne efter disse. 
Børnenes afbrydes i lege og aktiviteter en del gange 
i løbet af dagen på grund af dagsstrukturen, måske 
grundet restriktioner/rutiner forbundet med 
corona? Kan der blødes mere op og samtidig 
overholde gældende restriktioner? 
 

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

Indsatsområde 1 
 

Præstemarken vil fortsætte med at udvikle legepladsen og øvrige de 
fysiske rammer. Herunder fortsætte med at afprøve metoder til 
hvordan børnene kan inddrages i ideudvikling og i analyse, fordi 
Præstemarken også arbejder med at lære børnene demokratiske 
læreprocesser. 
Præstemarken ønsker fortsat også at inddrage forældrene i arbejdet. 
Det vil der også være fokus på herefter.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Side4/4 Indsatsområde 2 
 

Præstemarken vil i højere grad inddrage børnene både hvad angår 
perspektiver og i handlinger/ indretning /processer så Præstemarken 
afspejler børnenes egne udtryksformer. Børnene skal opleve 
Præstemarken som deres sted, og alle voksne skal have viden om 
hvorfor det er et vigtigt fokus i pædagogikken. 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

 Drøft hvordan I kan instruere nye medarbejdere så den pædagogiske linje holdes og praktiske 
opgaver løses smidigt i hverdagen  

 Drøft hvordan man kan være endnu mere nysgerrig og spørge ind til børnenes intentioner  

 Overvej hvordan I kan italesætte hvilken læring børnene kan få ud af de pædagogiske aktiviteter 
og tal med børnene om det 

 Der kan iværksættes flere lege og aktiviteter om eftermiddagen på legepladsen. I den forbindelse 
er det vigtigt at aftale, hvem der har overblikket og hjælper børnene ad hoc og hvem, der kan 
fordybe sig. 

 Drøft hvordan I kan arbejde systematisk med at sikre at alle børn får den nødvendige støtte, til at 
kunne indgå i relationer og leg med andre børn. 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

Ingen påbud. 
 
 

 

 

 


