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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 

Godt relations arbejde. 

De voksne er 

nærværende og hele 

tiden i samspil med 

børnene. 

 

Godt relations arbejde. De 

voksne er nærværende og 

hele tiden i samspil med 

børnene. 

. 

Særlige 

opmærksomhedspunkter 

 

Strukturen og 

organiseringen af dagen 

og den pædagogiske 

praksis er til tider uklar, 

Opmærksomhed på i 

højere grad at fordele 

børnene i hele huset samt 

på legepladsen.  
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Side2/6 hvilket skaber uro i 

perioder.  

 

Tema   

Fysiske omgivelser I vuggestuen kan der 

optimeres på de fysiske 

læringsmiljøer. særligt 

”midterrummet” er svært 

at indrette, så det giver 

mening.  

Der er meget ”visuel støj” 

der kan med fordel 

ryddes op så der er færre 

ting. 

 

Generelt bør 

læringsmiljøerne 

genbesøges og 

optimeres hvor der 

behov.  

 

Udendørs: Legepladserne 

er opdelt så vuggestuen 

råder over sin egen 

legeplads. Der er gode 

muligheder for lege af høj 

og lav skala. Der er 

relevante legeredskaber til 

rådighed. 

 

Der er begrænset med plads 

i børnehaven og der er 

variation i forhold til hvor 

inspirerende 

læringsmiljøerne er. Der er 

ligeledes variation fra dag til 

dag i forhold til hvordan 

rummene udnyttes, dette 

ses i de forskellige 

observationer på forskellige 

dage 

 

Stueetagen er domineret af 

borde. 1 sal. kunne med 

fordel optimeres og gøres 

mere indbydende. 

 

Der er behov for at 

læringsmiljøerne 

genbesøges og optimeres 

hvor der er behov.  

 

Udendørs: Legepladserne er 

opdelte så børnehaven råder 

over egen legeplads. 

Legepladsen er opdelt i to 

områder opdelt af et hegn. 

Børnehavens legeplads er 

mangelfuld. f.eks. er 

gyngestativet fjernet pga. 

råd. Børn og voksne 

bruger dog fantasien og 

får skabt 

gode læringsmiljøer med 

diverse brædder, dæk 

osv.  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side3/6 Relationer Generelt høj kvalitet i 

relationsarbejdet.  

 

Fint og nærværende 

samspil. De voksne er 

tilgængelige og i 

børnehøjde. 

Hos de mindste om 

formiddagen observeres 

der ro og nærvær, de 

voksne sidder på gulvet 

sammen med børnene. 

Samme ro og nærvær 

observeres om 

eftermiddagen. 

 

Hos de større børn 

fordeles børn og voksne i 

mindre grupper inde og 

ude. Der igangsættes 

krea aktivitet og lege og 

børnene er engagerede 

og deltagende. Der er fint 

fokus på nærværende 

samspil. 

 

På trods af den høje 

kvalitet kan der være 

endnu mere 

opmærksomhed på at 

guide og give positives 

handleanvisninger, og 

endnu mere 

opmærksomhed på at 

alle børn tages kontakt til.  

 

Der kan med fordel ses 

på organiseringen og 

prioritering af 

rollefordeling. En del uro 

kunne forhindres ved en 

mere tydelig plan for 

hvem der gør hvad.  

 

Generelt høj kvalitet i 

relationsarbejdet.  

 

Fint og nærværende 

samspil. De voksne er 

tilgængelige og i 

børnehøjde.  

 

Personalet er 

opmærksomme på at 

justere efter børnenes 

behov f.eks. i 

rutinesituationer.  

 

Der kan med fordel 

prioriteres i forhold til 

hvilke opgaver der skal 

løses hvornår. Så 

nærværet med børnene 

prioriteres fremfor 

praktiske opgaver. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side4/6  

Leg og aktiviteter Børnene er opdelt i 

grupper de voksne er 

engagerede i leg og 

aktivitet. 

Der sættes lege og 

aktiviteter i gang, der kan 

dog være mere 

opmærksomhed på at 

klargøre læringsmiljøer, 

så det er tydeligt hvad 

børnene kan lave.  

 

En optimering af 

læringsmiljøerne kunne 

understøtte, at børnene i 

mindre grad forstyrres. 

 

 

Der ses gode eksempler 

på voksen initierede lege 

som tydeligt er 

meningsfulde for børnene.  

 

Der er fokus på at 

børnene går ind i mindre 

grupper. Dette skaber ro 

og nærvær mellem børn 

og voksne.  

 

Der ses gode eksempler 

på at lege igangsættes på 

børnenes initiativ 

(vandleg) og at der leges 

en oprydningsleg (skib + 

samle 

guld) som børnene er 

meget optagede af. 

 

En optimering af 

læringsmiljøerne kunne 

understøtte, at børnene i 

mindre grad forstyrres. 

 

Der kan være mere 

opmærksomhed på at 

klargøre læringsmiljøer, så 

det er tydeligt hvad 

børnene kan lave, meget 

gerne med inddragelse af 

børnene. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side5/6 Sprog og kommunikation Der er tydeligt fokus på 

sprog og kommunikation 

med børnene. Der bliver 

sat ord på ting og 

handlinger.  

 

For at øge børnenes 

ordforrråd yderligere kan 

der kan arbejdes endnu 

mere med at sætte flere 

ord på handlinger f.eks.: 

”Du leger med en bil” 

kunne blive til  

"du leger med en stor rød 

bil". 

 

Der kan med fordel 

optimeres på de visuelle 

sprogmiljøer, f.eks. 

billeder og ord på kasser, 

tydeligere læseområde 

osv. 

Der er mange gode 

længerevarende dialoger 

mellem børn og voksne. 

Der er opmærksomme 

voksne der nysgerrigt 

spørger ind til børnenes 

oplevelser og 

perspektiver. Der kan dog 

fortsat være 

opmærksomhed på de 

sprogunderstøttende 

strategier, så alle 

medarbejdere bliver 

fortrolige med dem. 

 

Der kan med fordel 

optimeres på de visuelle 

sprogmiljøer, f.eks. 

billeder og ord på kasser, 

tydeligere læseområde 

osv. 

 

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

 

Indsatsområde 1 

 

 

Organisering af dagen. Prioritering af rollefordeling.  

Hvilke opgaver er vigtige hvornår? 

 

 

Indsatsområde 2 

 

I vuggestuen særligt fokus på sprog. Understøtte børnenes 

sproglige 

udvikling med afsæt i sprogtrappen. Sammenhæng med det 

arbejde, 

der finder sted i børnehaven. 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 

 

Der er en god pædagogisk kvalitet i Spirrevippen. I praksis ses der en rød tråd mellem 

arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan og handleplanen fra tilsynet 

2020/2021. Det ses fortsat, at der er fokus på, at børnene er opdelte i mindre grupper 

både ved aktivitet og i overgange. 

 

Der er stærkt fokus på et godt relations arbejde, og det ses tydeligt at børnene er i 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side6/6 centrum. Børnene går trygt og tillidsfuldt til de voksne og de voksne møder dem med 

interesse og indlevelse. 

 

 Børnehuset Spirrevippen flytter til den nye institution på Køgevej senere på året. Det 

betyder dog ikke det store i forhold til arbejdet med de to indsatsområder, da der også 

i de nye omgivelser vil skulle arbejdes med begge områder. Min anbefaling er derfor, 

at I justerer jeres handleplan og går i gang med arbejdet med at skabe en tydeligere 

organisering i vuggestuen, hvor roller og opgaver fordeles med afsæt de mange 

forskellige kompetencer I hver især har. 

I vuggestuen og børnehave arbejder I ligeledes videre med at skærpe den sproglige 

opmærksomhed, rette fokus endnu mere på de sprogunderstøttende strategier samt 

optimerer de fysiske sprogmiljøer. 

 

 

 

Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 

 

 

Ingen påbud 

 

 


