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Drøftelse af arbejdet med indsatsområder og anbefalinger i afdelingens 

handleplan 

 

Indsatsområde 1: 

 

 

Samspil mellem voksne og alle børn 

- fælles børnesyn (også for vikarer) 

- inddragelse af alle børn 

- bredde i tilbud over hele dagen 

- tydeligt formål med vokseninitierede 

aktiviteter 

- evaluerings- og feedbackkultur 

 

Drøftelse af arbejdet med 

indsatsområde 1: 

 

Der er blevet arbejdet med at skabe et 

fælles børnesyn. I den forbindelse er der 

ved at blive lagt sidste hånd på en 

personalehåndbog som beskriver 

Egegårdens børnesyn, pædagogiske 

ståsted, struktur for arbejdsgange, 

arbejdsmiljø mm.  Derudover er der blevet 

udarbejdet en velkomstfolder til forældre. 

 

Tiden med corona, hvor der var krav om 
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Side2/6 faste grupperinger af børnene, skal nu 

brydes op. Der skal arbejdes frem mod at 

alle børn føler sig som en del af et fælles 

børnehus og de ældste børn skal have en 

bedre forståelse for at hjælpe de yngste. 

Hulen, som under corona var forbeholdt 

de ældste børn, skal være et sted som 

alle børn og personaler kan bruge på 

forskellige måder.  

 

Siden sidste tilsyn er der kommet en stor 

personaleudskiftning i børnehaven Derfor 

skal der fortsat arbejdes med det fælles 

børnesyn, så hele personalegruppen 

tager ejerskab af Egegårdens 

pædagogiske værdisæt. 

 

Før corona havde Egegården et stærkt 

fokus på børnefællesskabet. Dette fokus 

skal atter styrkes fx gennem fælles 

aktiviteter for hele huset og ture på tværs 

af alder. 

 

Metodisk er personalet i gang med at 

implementere redskabet 

”Børnemosaikker”. Børnemosaikker er et 

inspirationsmateriale og et redskab som 

giver en konkret og systematisk tilgang til 

at indsamle, analysere og bringe 

børnenes perspektiver i spil i praksis. 

Dette arbejde er lige påbegyndt og skal 

fremadrettet være med til at kvalificere 

pædagogikken og husets 

evalueringskultur. 

 

Indsatsområde 2: 

 

 

Den fysiske indretning  

- tematiserede legeområder 

- rum i rummet 

- materialer og legetøj i børnehøjde 

- inddragelse af børneperspektivet 

 

Drøftelse af arbejdet med 

indsatsområde 2: 

 

Børnehaven skal starte forfra med at 

skabe et fysisk læringsmiljø indenfor af 

høj kvalitet. Der skal skabes et mere 

overskueligt miljø for børnene med nøje 

udvalgte legeområder hvor legetøjet 

løbende kan skiftes ud. Personalet vil 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side3/6 tage afsæt i KIDS-redskabet og foretage 

observationer ud fra spørgsmål relateret 

til de fysiske omgivelser indenfor.  

 

På tilsynsmødet drøftes vigtigheden af at 

inddrage børnene i processen med at 

indrette børnehaven og løbende evaluere 

legeområderne. Tidligere erfaringer med 

at være nysgerrige sammen med børnene 

og bringe deres stemmer i spil, kan med 

fordel tænkes ind i processen.  

 

Anbefalinger fra tilsyn i 2020:  

 

 

De fysiske omgivelser: Der skal 

arbejdes med at skabe flere tydelige og 

tematiserede legeområder både indenfor 

og udenfor. Materialer og legetøj skal i 

højere grad være i børnehøjde således at 

børnene selv kan tage det i anvendelse. 

Det anbefales at I inddrager børnene i 

idéfasen, udsmykningen og den løbende 

evaluering og justering af de fysiske 

omgivelser. 

 

Leg og aktiviteter: det anbefales at I 

genbesøger jeres organisering og roller 

på legepladsen, således at de voksne får 

mulighed for at beskytte børnenes lege 

og får en større opmærksomhed på at 

sætte lege i gang i de forskellige 

legeområder. 

 

Det anbefales at I løbende anvender dele 

af KIDS-materialet til at understøtte jeres 

kommende arbejde med at skabe en 

evaluerings- og feedbackkultur. 

 

Drøftelse af anbefalinger fra tilsynet i 

2020: 

 

Tiden under og efter corona har haft 

betydning for kvaliteten af de fysiske 

omgivelser indenfor og særligt i 

børnehaven. Mange materialer og legetøj 

er nu placeret i børnehøjde, men der skal 

sorteres i mængden og udvalget til 

børnene. Det planlægges at inddrage 

børnene i det kommende arbejde. 

 

 

 

Under corona var der en tydelig struktur 

og organisering i forhold til opdeling af 

børn og personale i faste grupper. Da der 

ikke længere er de samme restriktioner, 

er personalet i børnehaven ved at 

planlægge en ny struktur og opdeling af 

børnene. 

 

Der skal fremadrettet arbejdes med KIDS-

redskabet så alle personaler kender det 

og kan tage det i anvendelse når der skal 

evalueres. 

 

Den pædagogiske konsulents observationer (med særligt fokus på afdelingens 

indsatsområder) 

 

I børnehaven observeres en rolig og foretagsom morgen hvor børnene er fordelt 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side4/6 mellem de to stuer og de forskellige legeområder. Der observeres børn i leg og 

samtale med hinanden. Personalet har en anerkendende og omsorgsfuld tilgang til 

børnene og der observeres flere længerevarende dialoger med børnene. 

Indretningen indenfor er præget af rum i rummet og mange forskellige legeområder 

med legetøj i børnehøjde. Særligt det ene rum virker meget overfyldt og det er svært 

at overskue de mange forskellige områder og deres indhold. I visse legeområder kan 

det være svært at se hvordan legen kan brede sig uden at forstyrre det næste 

legeområde. På den anden stue er der få legeområder og mere plads til at legen kan 

brede sig – dog opleves rummet mindre inspirerende. 

 

I vuggestuen sidder børnene ved højborde og spiser formiddagsmad. Der er en meget 

rolig og omsorgsfuld stemning. Særligt to personaler anvender løbende sprog i 

samspil med børnene. Der anvendes tegn til tale og de to voksne sætter konstant ord 

på børnenes og deres egne handlinger og intentioner. Alle børn bliver set, hørt og 

anerkendt ud fra deres alder og udvikling, og børnene virker meget trygge. 

Indretningen indenfor er præget af mange højborde. Der er indrettet med rum i 

rummet og forskellige legeområder med legetøj i børnehøjde. Det kan overvejes 

hvorvidt sofaen og stolen i læseområdet er målrettet vuggestuebørn eller mere 

tilgodeser et voksenperspektiv. Der er et rigt billedsprog på vinduer, døre og vægge. 

 

På den store legeplads er der mange muligheder for leg og aktivitet i højt og lavt 

aktivitetsniveau. Der er forskellige legeområder som fordeler sig på hele udearealet. 

Der observeres ingen børn i legeområdet med det overdækkede ’værksted’ og det 

virker meget utydeligt hvad området kan bruges til.  

I den tid der observeres om formiddagen sætter personalet ikke aktiviteter/lege i gang 

på legepladsen, men de opfordrer jævnligt børnene til leg med hinanden fx ”kan xx få 

tanket benzin her?” og personalet gør sig tilgængelige for børnene. 

 

På vuggestuens legeplads er der to personaler – begge befinder sig på samme sted 

ved gyngerne og fordeler sig ikke på arealet. Den ene gynger to børn og har små 

samtaler med dem. Den anden sidder med et barn på skødet i redegyngen og er 

passiv i både handling og sproglig interaktion. Et barn sidder længe for sig selv i 

sandkassen uden kontakt med andre børn eller voksne – han kigger rundt og er 

passiv ift. sandlegetøjet. Efter ca. 20 min. sætter den ene personale sig i sandkassen 

sammen med et andet barn og henvender sig til drengen. Han smiler og begynder en 

sandleg sammen med voksne. Efterhånden kommer flere børn til og sandkassen 

bliver et aktivt læringsrum. 

 

Ved tilsynet observeres to træstubbe med meget skarpe kanter. Den pædagogiske 

leder er opmærksom på dette og har bedt om at få dem fjernet.  

 

 

Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side5/6 Justeringer indsatsområde 1: 

 

Arbejdet med indsatsområdet 

fortsættes 

 

Alle personaler skal arbejde ud fra det 

fælles børnesyn med fokus på 

børnefællesskabet. Der skal endvidere 

arbejdes hen imod at alle børn og voksne 

føler sig som en del af ét fælles børnehus. 

 

Metodisk skal der fortsat arbejdes med 

afsæt i Børnemosaikker og KIDS. 

 

Justeringer indsatsområde 2: 

 

Arbejdet med indsatsområdet 

fortsættes 

 

Indenfor skal der særligt i børnehaven 

startes forfra med indretningen. 

 

På den store legeplads skal der i det 

tidlige forår indrettes flere tydelige 

legeområder fx ved det overdækkede 

’værksted’, græsarealet i midten og den 

hvide indhegning ved terrassen. 

 

Metodisk skal alle personaler kende til og 

anvende dele af KIDS-redskabet - gerne 

på tværs af grupper så evaluerings- og 

feedback-kulturen styrkes. 

 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 

 

Det anbefales at Egegården anvender KIDS-redskabet til at evaluere de fysiske 

omgivelser indenfor i hele huset og bruger KIDS som pejlemærke for at justere og 

indrette legeområder af høj kvalitet. Det anbefales endvidere at inddrage børnene i 

hele processen med at skabe tematiserede og tydelige legeområder fx gennem 

afstemninger, interviews og nysgerrige spørgsmål.   

 

Det anbefales at Egegården løbende genbesøger husets børnesyn og pædagogiske 

grundlag, således at alle personaler får ejerskab og kan omsætte det i praksis 

sammen med børnene.  

 

Der skal påbegyndes en tydelig struktur for den løbende evaluering af det 

pædagogiske arbejde som både tilgodeser et voksen- og et børneperspektiv. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side6/6  

 

Den pædagogiske konsulents evt. påbud 

 

 

Ingen påbud 

 

 

  

 

 

 


