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Drøftelse af arbejdet med indsatsområder og anbefalinger i afdelingens handleplan 
 

Indsatsområde 1: 
Samspillet mellem de voksne og børnene 
- fælles børnesyn som fælles pædagogisk afsæt 
- inddragelse af børneperspektivet over hele dagen 
- de fysiske læringsmiljøer særligt indenfor  
- struktur og organisering over hele dagen 
 

Drøftelse af indsatsområde 1: 
I Brumbassen blev der efter tilsynet i ´20 hurtigt 
handlet på organiseringen gennem justering af 
dagsskema, rollefordeling mv. Dagsskema kører 
stadig godt, der er en fællesskabsånd og en god 
energi og lyst til at samarbejde. 
 
I Hyldekær børnehave har der været en 
omrokering blandt personalet og det går fremad 
med såvel samarbejdet som den fysiske indretning. 
Der er kommet mere samarbejde på tværs af de to 
stuer og der arbejdes med at skabe en rød tråd. Fx 
i afvikling af og indhold i samlinger med dagens 
barn, og i hele tilgangen til barnet (at være mere i 
børnehøjde). Der er blevet opbygget en større tillid 
så medarbejderne kan gå til hinanden. Metoden 
har været at nedskrive aftaler og afholde hyppige 
møder med opfølgning. Børnehaven er godt på vej. 
 
I Hyldekær vuggestue har der været nogle 
udskiftninger blandt personalet og særligt to af 
stuerne samarbejder godt med hinanden. Den 
tredje stue arbejder stadig med at afstemme 
forventninger til hinanden og arbejde ud fra de 
fælles aftaler for hele vuggestuen. 
 
Generelt arbejdes der i hele vuggestuen med at 
skabe en rød tråd gennem opdeling af børnene i 
mindre grupper, opdeling på tværs af de tre stuer 
og samlinger m. dagens barn. Aftaler justeres 
løbende på fælles pædagogmøder og stuemøder. 
Læringsfællesskabet er blevet bedre.  
I vuggestuen er de fysiske læringsmiljøer godt på 
vej og alle personaler har forståelse for vigtigheden 
af et godt fysisk læringsmiljø. 
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Konsulentens anbefalinger ved tilsyn 2020:  
De fysiske omgivelser:  
Det anbefales at der arbejdes med at skabe flere tydelige og tematiserede læringsmiljøer indenfor. Her 
med fokus på at skabe rum i rummet, skabe balance mellem aktiviteter i høj og lav aktivitet, og at 
placere legetøj og materialer i børnehøjde således at børnene selv kan tage det i anvendelse. Dette 
gælder begge afdelinger og for både børnehave- og vuggestuebørn. Da børnene begynder at være mere 
inde grundet årstiden, skal der hurtigst muligt sættes fokus på de fysiske omgivelser indenfor, således at 
børnene tilbydes et inspirerende læringsmiljø når de tilbringer tid inde – naturligvis med afsæt i de 
anbefalinger som Covid-19 foreskriver. 
 
De voksnes samspil med børnene:  
Der observeres store og markante forskelle i kvaliteten af samspillet mellem de voksne og børnene – 
dette gælder både mellem stuerne og mellem personalet. Det anbefales derfor at Gundsømagle 
Børnehus genbesøger husets styrkede pædagogiske læreplan og særligt sætter fokus på det 
pædagogiske grundlag, således at alle medarbejdere tager afsæt i det samme børnesyn og ved hvordan 
indholdet i det pædagogiske grundlag konkret skal føres ud i børnehusets praksis. Der skal især være 
fokus på at alle børn bliver mødt og set af de voksne over hele dagen og at de voksne hjælper børnene 
med at blive involveret i leg eller konstruktiv aktivitet. Dette forudsætter bl.a. at de voksne tilbyder 
børnene engagerede og længerevarende samspil om det fælles tredje og at de sætter lege i gang i de 
forskellige legeområder.  
 
På baggrund af observationerne ses at kvaliteten af samspillet mellem den voksne og det enkelte barn er 
meget stue- og personafhængigt og med markante udsving og forskelle. Ud fra et børneperspektiv skal 
dette tages alvorligt og der skal hurtigst muligt sættes konkrete handlinger i gang som løbende evalueres 
og justeres efter behov. 
  

 
Den pædagogiske konsulents observationer i 2021 (med særligt fokus på afdelingens indsatsområder) 
 

Brumbassen 
De fysiske omgivelser: 
 
Brumbassen trækker 
gennemsnittet af scoren op.  
 
Der er skabt rum i rummet og 
mange tydelige legeområder.  
Der er fundet gode og 
indbydende løsninger i for-rum 
til blå og grøn stue. Der skal 
fortsat arbejdes på siderum på 
blå stue, men der er tænkt nye 
tanker og bliver afprøvet nye 
løsninger siden sidste tilsyn.  
 
Der kan stadig arbejdes med at 
skabe et mere 
sammenhængende fællesrum - 

Hyldekær børnehave 
De fysiske omgivelser: 
 
Der er skabt rum i rummet og 
mange tydelige legeområder.  
 
Hovedrum på de to stuer opleves 
komprimerede og særligt de 
mange højborde gør det svært at 
orientere sig i rummet ud fra et 
børneperspektiv.  
Det føles mere komprimeret på 
den ene stue, hvilket kan skyldes 
at der er udgang til legepladsen 
gennem stuen.  
 
I kan med fordel overveje at 
udskifte højborde til et eller flere 
borde i børnehøjde på begge 

Hyldekær vuggestue 
De fysiske omgivelser: 
 
Vuggestuen trækker 
gennemsnittet af scoren ned. 
 
De fysiske omgivelser indendørs 
virker triste, u-indbydende og 
usammenhængende.  
 
Der er indrettet med rum i 
rummet, men legeområder på 
alle tre stuer og fællesrummet 
kan gøres mere tydelige og 
tematiseres - fx er der et 
køkkenområde men ingen 
køkkenlegetøj/materialer til at 
lege med i området ud over 
brandbiler. 
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særligt området med sofaer 
virker utydeligt.  
 
Der skal være en 
opmærksomhed på 
hemsbygningen på blå stue - 
både i forhold til 
hygiejne/rengøring og i forhold 
til den ledning som stikker ud fra 
loftet! 
 

stuer, da det vil give en større 
lethed i rummene og give plads 
til mere leg i en for børnene 
naturlig højde. 
 

 
Bordene er mange steder 
placeret sådan at det gør det 
svært for børnene at komme 
rundt eller finde gulvplads nok til 
at legen kan brede sig. Fx når den 
ene stue lukker siderummet af 
eller når der er sat to borde i 
forlængelse af hinanden til ét 
langt bord. 
 
På alle stuer og i fællesrummet 
observeres meget få bøger og 
materialer i børnehøjde. 
 

Relationer: 
Børnene opdeles i små grupper 
med en fast voksen tilknyttet om 
formiddagen. Ved tilsynet 
opleves at det giver ro og plads 
til gode lege mellem børnene og 
den voksne på legepladsen. 
 
Der er mulighed for at have 
længerevarende samtaler med 
børnene og for at børnene kan 
have fordybet samtale med en 
voksen de kender godt. Dette 
sker bl.a. ved to vandlege-
stationer på legepladsen. 
 
 

Relationer: 
Børnene opdeles i små grupper 
med en fast voksen tilknyttet om 
formiddagen. Ved tilsynet 
opleves at det giver ro og plads 
til at lege i rummet.  
 
Der er mulighed for at have 
længerevarende samtaler med 
børnene og for at børnene kan 
have fordybet samtale med en 
voksen de kender godt. Der kan 
dog skrues op for at dette rent 
faktisk sker. I har skabt de rette 
betingelser men der er forskelle 
på i hvor høj grad personalet 
indtager rummet, støtter 
børnenes lege og gør brug af 
dialoger over flere led.  
 
 

Relationer: 
Samlet set trækker vuggestuen i 
Hyldekær ned på de fleste 
scoringer omhandlende 
relationer.  
 
Som ekstern observatør opleves 
en mat stemning blandt 
personalet og en mangel på 
engagement, energi og glæde. 
Der er forskelle mellem 
personalet og deres tilgang til 
børnene. 
 
Kommunikation og sprog mellem 
børn og voksne er sparsom og 
der er store forskelle mellem 
personalet. Der opleves meget få 
længerevarende dialoger (over 
flere led) med børnene og kun af 
og til opfordres børnene til 
dialog (dig og mig om noget). Der 
leges af og til med sproget 
gennem rytmik, sproglege, 
vittigheder, sange o.l. men der er 
store forskelle mellem stuerne 
og personalet. 
De store forskelle kan betyde at 
børnene ikke får de samme 
betingelser for en god og varieret 
sprogudvikling.  
 
Eksempler fra vuggestuen: 
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Der skal være en 
opmærksomhed på overgange i 
løbet af dagen. Fx fra legeplads 
til formiddagsmad – ved tilsynet 
observeres at alle går ind på 
samme tid og der høres meget 
gråd, børn som går formålsløst 
rundt og børn som afleveres i 
garderoben med støj og uro.  
  
Efter formiddagsmad går alle 
børn og voksne ud på 
legepladsen og den ene stue skal 
på tur. Der går meget længe fra 
klapvognen tages frem til stuen 
reelt kommer ud af lågen. Det 
skaber uro og forstyrrelser for de 
børn som er i gang med at tegne 
med kridt på fliserne.  
 
På den ene stue går der meget 
længe fra børnene om morgenen 
kommer ind fra legepladsen til 
formiddagsmaden serveres. Det 
virker som om at de to 
personaler på stuen bare venter 
på at den tredje personale 
møder ind, og børnene 
forberedes ikke på hvad der skal 
ske. Børnene tilbydes at tegne 
ved et højbord men ellers sættes 
ingen aktiviteter/lege i gang og 
ingen personaler er på gulvet 
sammen med børnene. 
 
Under frokosten på den ene stue 
anvendes sproget sparsomt og 
der observeres få dialoger over 
flere led. To personaler begynder 
at skifte børn og putte. Den 
tredje voksne rydder borde af. 
Der går meget lang tid med 
oprydning og børnene tilbydes 
ikke aktivitet eller leg. Efter kort 
tid lukker den voksne på stuen 
siderummet af, da et par børn 
larmer med legetøj i rummet og 
kommer i konflikt. En dreng 
spørger klart og tydeligt efter 
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togbanen. Den voksne tager en 
kurv fra en hylde i voksenhøjde 
og tilbyder drengen at lege med 
en plastic ting fra kassen. 
Drengen kigger på tingen og siger 
nej, og gentager flere gange 
”togbane”. Den voksne 
italesætter ikke drengens ønske 
og togbanen tages ikke frem. 
 

Leg og aktivitet: 
I Brumbassen observeres at der 
er blevet arbejdet med tidligere 
anbefalinger i forhold til de 
fysiske omgivelser og at holde 
samlinger på gulvet frem for ved 
højborde.  
 
Der er en god struktur for 
formiddagen og børnene tilbydes 
mange forskelligartede 
aktiviteter med en fast tilknyttet 
voksen. 
 

Leg og aktivitet: 
Børnehavebørnene i Hyldekær er 
fordelt i mindre grupper om 
formiddagen hvor de tilbydes 
forskellige aktiviteter og lege.  
 
I fællesrummet etableres en 
motorikbane og børnene virker 
deltagende og engagerede.  
 
I de to grupperum er der særligt 
fokus på at tilbyde lege ved 
højborde fx billeg og dukkelege.  
Det anbefales at der tænkes 
mere i lege på gulvet da det giver 
børnene bedre mulighed for at 
lade legen brede sig og evt. 
inddrage andre 
materialer/legetøj i legen. 
Børneperspektivet kan i endnu 
højere grad tænkes ind i de 
vokseninitierede aktiviteter i de 
to grupperum. 
 

Leg og aktivitet: 
Om formiddagen er de voksne 
godt fordelt på udearealet og der 
tilbyder leg i sandkassen, at 
gynge og babylegetøj på tæppe i 
skyggen.  
 
Der sættes små lege/aktiviteter i 
gang fx læsning under et træ og 
farvekridt på fliser. Nogle af de 
voksne forsvinder kort tid efter 
at aktiviteten er sat i gang.  
 
Ved tilsynet observeres nogle 
børn som går rundt for sig selv 
over længere tid og børn som går 
fra det ene til det andet uden at 
være fordybet i 
leg/aktivitet/samtale.  
 
Generelt opleves store forskelle 
mellem personalet og deres 
nærvær og samspil med børnene 
i leg og aktivitet. 
 

 
Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 
 

Justeringer indsatsområde 1: 
Samspillet mellem de voksne og børnene 
 

Gundsømagle børnehus vil fortsætte arbejdet med 
at alle personaler tager afsæt i et fælles børnesyn 
og inddrager børneperspektivet gennem hele 
dagen.  
Lederen vil fremadrettet have et særligt fokus på 
vuggestuen i afdeling Hyldekær både i forhold til at 
kvalificere de fysiske omgivelser indenfor og at alle 
personaler arbejder efter en fælles struktur og 
organisering. Der skal i særlig grad være en 
opmærksomhed på brugen af kommunikation og 
sprog gennem hele dagen, sådan at alle børn får de 
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samme betingelser for en god og varieret 
sprogudvikling. Derudover skal rutiner omkring 
overgange genbesøges, således at der tænkes i 
mindre grupper gennem hele dagen. 
 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 
 

Der skal fortsat arbejdes med konsulentens to anbefalinger fra tilsynet i 2020 og Gundsømagles valgte 
indsatsområde ”Samspillet mellem de voksne og børnene”. Dette gælder især for afdeling Hyldekær og i 
særdeleshed for vuggestuen, hvor der fortsat er markante forskelle mellem personalet.  
 
Tilsynet vækker bekymring i forhold til de store forskelle i vuggestuepersonalets engagement og samvær 
med børnene, og særligt de store forskelle mellem personalets kommunikation og dialog med børnene 
kan betyde, at børnene ikke får de samme betingelser for en god og varieret sprogudvikling. Det er 
fortsat meget stue- og personafhængigt hvilken kvalitet børnene tilbydes og der opleves ikke et 
professionelt læringsfællesskab blandt alle personaler i vuggestuen. 
 
Det anbefales at alle medarbejdere i vuggestuen anvender dele af KIDS til fælles faglig refleksion. Det kan 
særligt være med fokus på temaet ”Fysiske omgivelser – indendørs” og temaet ”Sprog og 
kommunikation”. 
 
Der skal fremadrettet være et fælles fokus på børnesamlinger i begge afdelinger. Der opleves en meget 
stram styring i børnehaven og en skolastisk tilgang i såvel struktur som indhold. Der er udarbejdet 
piktogrammer som hænger i børnehøjde, men metoden har fokus på at den voksne spørger og børnene 
skal give svaret ved at række hånden op. 
I vuggestuen virker det mere tilfældigt hvad der skal ske når børnene samles. Børnene er placeret ved et 
højbord og der er ingen tydelig guidning fra den voksnes side.  
Det anbefales at genbesøge jeres læreplan og de afsnit som omhandler samlinger og have et nysgerrigt 
blik – fx hvorfor holder vi samling? hvad skal børnene have ud af en samling? hvordan skinner vores 
børnesyn igennem i en samling? hvordan mon det føles at være barn i en samling? 
 

 
Den pædagogiske konsulents evt. påbud 
 

Påbud: 
På baggrund af det opfølgende tilsyn får vuggestuen i afdeling Hyldekær et påbud om straks at rette op 
på de forhold som er beskrevet i tilsynsdokumentet.  
 
Der skal rettes op på kvaliteten i forhold til: 
1) de fysiske omgivelser indendørs 
2) relationen mellem personale og børn - herunder sprog i samspil 
3) den voksnes rolle i børnenes leg og aktivitet 
 
Den pædagogiske leder skal senest en uge efter påbuddet sende en redegørelse til forvaltningen for, 
hvordan der rettes op på forholdene. Den pædagogiske leder skal inden uge 33 foretage observationer i 
vuggestuen ud fra KIDS temaerne: 1. Fysiske omgivelser, 2. Relationer, 3. Leg og aktiviteter og 8. 
Kommunikation og sprog.  
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Den pædagogiske konsulent vil komme på et uanmeldt tilsyn i vuggestuen og følge op på, om der er 
handlet tilfredsstillende på påbuddet. Den pædagogiske konsulent vil ligeledes anvende KIDS som 
observationsmetode ud fra de samme fire temaer som den pædagogiske leder.  
 

 

  

 

 


