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Drøftelse af arbejdet med indsatsområder og anbefalinger i afdelingens 

handleplan 

 

Indsatsområde 1: 

 

 

Overgange gennem hele dagen 

- børneperspektivet i centrum 

- indretningens betydning for 

understøttelse af gode overgange 

- organisering gennem hele dagen 

 

Drøftelse af arbejdet med 

indsatsområdet: 

 

Vuggestuen er blevet mere 

opmærksomme på at dele sig op i mindre 

grupper over hele dagen og at bruge 

såvel inde- som udemiljøet til leg og 

aktivitet. Personalet arbejder ud fra 

månedsplaner og løbende tematisering. 

Personalet oplever at de er blevet bedre 

til at organisere sig ved overgange fra en 

aktivitet/rutine til en anden. 
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Side2/6 I børnehaven er der blevet arbejdet 

systematisk med at skabe mere rolige 

overgange fra leg/aktivitet til garderobe 

og fra garderobe til leg/aktivitet. 

Personalet har aftalt en mere tydelig 

rollefordeling, børnene opdeles i mindre 

grupper og der anvendes bl.a. 

historiefortælling til at skabe ro i 

garderoben. Personalet oplever at 

børnene er meget selvhjulpne og at de er 

fortrolige med hverdagens rutiner. 

Der skal fortsat være en opmærksomhed 

på indsatsområdet fx når vinteren 

kommer og der skal mere tøj af og på.  

 

Generelt er der i hele huset blevet 

arbejdet med struktur og organisering, og 

der er bl.a. indført en fast struktur for 

ugentlige stuemøder. 

Fokus på struktur og organisering har haft 

en positiv effekt for både børn og 

personale – både i form af en større ro i 

overgange og ved at der er mere tid til at 

være nærværende med en mindre gruppe 

af børn. 

 

På tværs af huset arbejdes der endvidere 

med at skabe større sammenhæng ml. 

vug og bh - fx anvendes den samme sang 

ved oprydning, hvilket skaber en 

genkendelig ramme for børnene. 

 

Indsatsområde 2: 

 

 

Den voksnes rolle i børns leg 

- at indgå i børneinitieret leg 

- facilitering af forskellige legeformer 

- sprog i samspil  

  

Drøftelse af arbejdet med 

indsatsområdet: 

 

Både vuggestuen og børnehaven har haft 

et større fokus på at skabe rum for 

nærværende oplevelser og dialoger med 

børnene over hele dagen. Der er opsat 

flere billeder i børnehøjde som skal 

invitere til samtale med børnene og 

mellem børnene. Der er skabt flere tilbud 

til børnene på vuggestuens legeplads, 

hvilket har givet bedre mulighed for at 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side3/6 fordele sig på legepladsens areal. 

Personalet har endvidere fået en større 

opmærksomhed på at tilbyde aktiviteter 

som førhen foregik indenfor til også at 

foregå udenfor. 

 

Fremadrettet kan der om morgenen og 

over middag være en endnu bedre 

fordeling af de voksne. Og det kan med 

fordel drøftes hvordan personalet er 

tilgængelige i de tidsrum hvor der ikke er 

voksenstyrede og planlagte aktiviteter. 

 

Anbefalinger fra tilsyn 2020: 

 

 

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 

Drøftelse af arbejdet med anbefalinger 

fra 2020: 

 

Der har særligt været fokus på at 

optimere de fysiske omgivelser udendørs 

og der er sket en bevægelse mod en 

større opmærksomhed på biodiversitet. 

Der er bl.a. blevet indrettet et Grønt flag 

skur, plantet en del buske og frugttræer, 

påbegyndt et område for ”Vild med vilje” 

samt en kompostbunke.  

Personalet oplever at børnene er meget 

interesserede i de forskellige processen 

såsom gulerodshøst, lave saft og sylte 

rødbeder. På sigt er ønskes et endnu 

større fokus på bæredygtighed fx gennem 

regn-opsamling og indkøb af små 

vandkander til børnene.  

 

 

 

 

 

 

Opdeling af børnene i mindre grupper har 

skabt bedre mulighed for flere og 

længerevarende dialoger med børnene. I 

indretningen arbejdes der med et mere 

rigt billedsprog på væggene indenfor. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side4/6 børnehøjde.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punktet er drøftet under indsatsområde 1 

og 2. 

 

Den pædagogiske konsulents observationer (med særligt fokus på afdelingens 

indsatsområder) 

 

Ved tilsynet fra morgenstunden er alle børn i både vuggestue og børnehave udenfor 

på legepladsen.  

 

I de fysiske omgivelser indenfor er der ikke gjort klar til dagen – der er stolet op, rodet 

flere steder og der ses ikke legetøj og materialer som er stillet indbydende op. Der er 

skabt rum i rummet flere steder i huset, dog er det visse steder utydeligt hvad man 

som barn kan foretage sig i legeområderne og svært at se hvordan legen kan brede 

sig. 

 

I de fysiske omgivelser udenfor er der mange muligheder for at fordele sig og have 

aktiviteter i høj og lav aktivitet. Ved tilsynet er de voksne ved at gøre klar til dagens 

store begivenhed, nemlig slagtning af fire haner. Personalet samler alle børnene og 

en voksen fortæller om det som skal ske. Ikke alle børn har mulighed for at høre hvad 

den voksne fortæller, da de sidder for langt væk fra den voksne. Der observeres at 

ikke alle børn virker deltagende, nogle kigger ud i luften og andre børn er i samtale 

med hinanden og lytter ikke til den voksne.  

En personale går med nogle af vuggestuebørnene over på vuggestuens legeplads, da 

det er aftalt med forældrene at de ikke skal overvære selve slagtningen.  

Slagtningen foregår med mange nysgerrige børn som griner og samtaler omkring det 

de ser og hører. Efterfølgende tilbydes børnene at se, røre og deltage i plukning af 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side5/6 hanerne. Børnene kan fordele sig ved fire borde og de har god mulighed for at gå til 

og fra aktiviteten. 

 

En børnehavepersonale tilbyder en anden aktivitet i udeskuret hvor der kan limes 

papir på medbragte glas. Denne aktivitet foregår i et roligt og mindre miljø, hvor den 

voksne har gode og længerevarende dialoger med børnene. Børnene virker 

deltagende og byder aktivt ind i samtalen med den voksne og de andre børn. 

 

På vuggestuens legeplads fordeler børnene sig ved de forskellige legeredskaber og 

der tilbydes en aktivitet med at lave kastanje-larver. Børnene virker nysgerrige, 

deltagende og fortællelystne. Personalet udviser en stor ro og interesse for børnenes 

initiativer. 

 

 

Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 

 

Justeringer indsatsområde 1: 

Overgange gennem hele dagen 

 

 

Arbejdet med indsatsområdet fortsættes. 

Der skal fremadrettet være en større 

opmærksomhed på legeområdernes 

funktioner indenfor og at rummene er 

indbydende fra dagen starter. 

 

Justeringer indsatsområde 2: 

Den voksnes rolle i børns leg 

 

 

Arbejdet med indsatsområdet fortsættes. 

Et fokuspunkt skal bl.a. være potentialet i 

et tættere samarbejde mellem vuggestue 

og børnehave fx gennem fælles samling, 

dagligdagens rutiner og en endnu bedre 

overgang fra vuggestue til børnehave. 

 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 

 

Det anbefales at Storkereden fortsætter det gode arbejde med at skabe tydelige og 

rolige overgange gennem hele dagen. Der kan være en større opmærksomhed på 

opdeling af børnene også i de aktiviteter som involvere alle børn, således at en 

kollektiv besked organiseres så børnene har mulighed for at deltage aktivt og føle sig 

inddraget.  

 

I de fysiske omgivelser indenfor skal der fortsat arbejdes med at skabe en større 

tydelighed og tematisering af legeområderne med fokus på fleksible og mobile 

løsninger. De forskellige legeområder skal gøres mere indbydende, så børnene 

inspireres til lege og aktiviteter uden at være afhængige af den voksnes hjælp. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side6/6  

I forhold til Storkeredens ønske om et større fokus på bæredygtighed, anbefales det 

fortsat at inddrage naturkonsulent Laila som sparringspartner. Derudover kan I hente 

inspiration i den nyligt udkomne bog: ”Pædagogik for bæredygtighed og science i 

dagtilbud” af Stig Broström og Thorleif Frøkjær. 

 

 

Den pædagogiske konsulents evt. påbud 

 

 

Ingen påbud 

 

 

 

 

 


