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Drøftelse af arbejdet med indsatsområder og anbefalinger i afdelingens 

handleplan 

 

Indsatsområde 1: 

 

Fokus på at indrette læringsmiljøer inde og 

ude, som giver børnene muligheder for 

aktiviteter, de ikke har hjemme. Børnenes 

perspektiver skal inddrages og deres 

nysgerrighed skal stimuleres. 

 

Drøftelse af arbejdet med indsatsområdet: 

 

I vuggestuen har der løbende været fokus 

på indretning af fysiske læringsmiljøer 

med særligt blik på sprog og sociale 

relationer.  

Det sproglige læringsmiljø er bl.a. 

organiseret med en ugentlig sproggruppe 

og sammensætning af grupper på tværs 

af de to stuer. Derudover arbejdes med fx 

dialogisk læsning, spille spil, og 

nærværende dialoger med børnene.  
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Side2/6 Det kan være en udfordring at indrette de 

store grupperum, da det kræver en tydelig 

afgrænsning af de forskellige 

legeområder. Derfor sker der løbende 

justeringer og ændringer i rummene.  

 

Indretningen af legepladsen er i proces og 

der er mange gode ideer. Fx indretning af 

sansehave, etablering af parkeringsbåse 

til motorcykler og nye tiltag ved 

sandkassen. 

  

Børnehaven har været meget optaget af 

at skabe gode betingelser for rollelege og 

dette fokus har også været 

gennemgående for den fysiske indretning. 

Fx er der etableret en ”Børneby” i 

fællesrummet samt legeområder til høj og 

lav fysisk aktivitet. Derudover organiseres 

hverdagen ved at opdele børnene i 

mindre grupper.  Indretningen opleves 

som dynamisk og med stor 

opmærksomhed på børneperspektivet. 

 

Uderummet kan til tider være en 

udfordring at indrette optimalt. Det drøftes 

at gøre brug af kommunens 

naturkonsulent Laila, som kan give 

inspiration og ideer til nye måder at bruge 

udearealet og lokalområdet på. 

 

Der kan være en større opmærksomhed 

på at inddrage børnene i hverdagens små 

og store evalueringen. Børnene inddrages 

ofte før og under et forløb eller i 

planlægning af aktiviteter, men i mindre 

grad i tiden efter forløbet/aktiviteten. 

 

Indsatsområde 2: 

 

Pædagogens rolle og opgave som 

kulturbærer. Herunder en fælles drøftelse og 

beslutning om hvordan den gode kultur 

fremstår, og hvordan pædagoger skal være 

Drøftelse af arbejdet med indsatsområdet: 

 

Der har været fokus på personalet som 

de gode rollemodeller gennem hele 

dagen. Der har været en nysgerrighed på 

hvordan det vi skriver og siger om 



 

 

 

 

 

 

 

Side3/6 kulturbærere i praksis. 

 

Firkløveren reelt ser ud i praksis. Ikke 

fordi der ikke har været en god kultur, 

men fordi vi ønsker at bevare og fastholde 

den.   

 

Der er de sidste par år kommet en del nye 

medarbejdere ind i huset og det har haft 

en positiv betydning for kulturen. Generelt 

opleves, at der er en anerkendende tone i 

hele huset og at der kan gives konstruktiv 

feedback på hinandens arbejde. 

 

Anbefalinger fra tilsyn 2020:  

 

I får fokus på at understøtte børnenes 

nysgerrighed fx når børn opdager nye og for 

dem interessante ting. Hold udkig, vis 

interesse, giv tid og brug åbne spørgsmål. 

Der er brug for at få fokus på at 

kommunikation omkring børn har 

udgangspunkt i et resursesyn. 

 

Børn i vuggestuen kun bruger sut, når de skal 

trøstes eller sove. 

 

Drøftelse af arbejdet med anbefalinger: 

 

De nye medarbejdere udviser alle et 

ressourcesyn på barnet og der arbejdes 

løbende med at tage afsæt i børnenes 

nysgerrighed. 

 

 

 

 

Der er blevet arbejdet med at børnene 

afleverer deres sut når de møder ind i 

vuggestuen. Der er lavet små poser til 

hvert barn, hvor de kan opbevare deres 

sutter og bamser. 

 

 

Den pædagogiske konsulents observationer (med særligt fokus på afdelingens 

indsatsområder) 

 

Børn og personale er godt fordelt i både vuggestuen og børnehaven. Huset er roligt 

og emmer af foretagsomhed. Under tilsynet er det kun mellemgruppen som er 

hjemme i børnehaven. 

 

Vuggestuen: 

Der observeres omsorgsfulde, rolige og nærværende voksne. De fleste børn fordeler 

sig i de forskellige legeområder og undersøger omgivelserne. Der observeres samtidig 

nogle få børn som går til og fra legeområderne og ikke har fordybet leg eller er i 

interaktion med andre børn.  

 

Under formiddagsmaden er der mange relevante samtaler mellem børn og personale, 

og der anvendes tegn til tale. Børnene inddrages aktivt i måltidet og udvalgte børn 



 

 

 

 

 

 

 

Side4/6 hjælper med at dele mad ud. Det er dog svært for børnene at hjælpe, da de ikke kan 

nå op til højbordene og flere gange falder maden på gulvet. 

 

Efter formiddagsmaden opdeles børnene i mindre grupper. Nogle skal på 

legepladsen, nogle skal holde samling/sprogleg og nogle skal på besøg i børnehaven. 

Overgangen fra spisning til leg/aktivitet virker ikke til at være tydelig for alle børn – 

nogle få børn græder og vil med de andre, nogle står passive og kigger ud i luften og 

andre går i gang med at lege på stuen selvom de skal på legepladsen. 

 

Da alle børn til sidst er kommet godt videre fra formiddagsmaden, observeres en 

samling på den ene stue for fire børn og en voksen. Sangene virker velkendte for 

børnene og de er meget deltagende. Der anvendes tydelige fagter og artefakter, som 

skaber en vedholdende nysgerrighed hos børnene. Den voksne er meget opmærksom 

på alle børns deltagelse og har en indlevende og engageret tilgang. Samlingen har en 

passende længde, aldersrelevant indhold og en ramme som skaber en nærværende 

kontakt mellem den voksne og børnene.  

 

Børnehaven: 

I børnehaven er mellemgruppen indenfor og i gang med et nyt projekt om vikinger. 

Der leges i de forskellige legeområder på stuen og to personaler er i gang med at 

designe vikingetøj sammen med udvalgte børn. Børnene deltager aktivt i processen, 

og virker nysgerrige på hvad der skal ske. Der er relevante dialoger mellem børnene 

og mellem børnene og de voksne. Generelt opleves en foretagsom og rar stemning.  

 

De fysiske omgivelser indendørs:  

I både vuggestuen og børnehaven er der indrettet med rum i rummet og der ses 

forskellige afgrænsede legeområder. Der ses både steder, hvor man kan være aktiv, 

og hvor man kan finde ro. Nogle materialer og en del legetøj er i børnehøjde, så 

børnene selv kan tage det i anvendelse. 

 

Vuggestuen er præget af mange højborde og stole som dominerer rummene. Der er 

meget udsmykning på vægge i både børne og voksenhøjde som indikerer at der 

arbejdes med rim/remser og sange. Ud fra et børneperspektiv kan det virke 

overvældende med de mange sanseindtryk, da det giver en del visuel støj.  Flere 

steder er det ikke helt tydeligt hvad legeområderne kan og hvor/hvordan legen kan 

brede sig.  

 

Børnehaven er ligeledes præget af mange højborde og på den ene stue højstole. 

Møblerne fylder en del i rummene og giver sammen med meget udsmykning på 

vægge, døre og tavler en del visuel støj.  

 

I fællesrummet er der ikke gjort klar til dagen og legeområderne er ikke alle steder lige 

indbydende eller tydelige.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Side5/6  

Justering af handleplan på baggrund af det opfølgende tilsynsmøde 

 

Justeringer indsatsområde 1: 

Fokus på at indrette læringsmiljøer inde og 

ude 

 

 

 

Indsatsområdet fortsættes. 

 Fremadrettet skal KIDS anvendes 
systematisk i arbejdet med 
indsatsområdet.  

 Der skal være et større fokus på 
inddragelse af børnenes perspektiv 
efter en aktivitet, et forløb eller 
indretning af et nyt legeområde. 

 Der skal fortsat være fokus på sprog, 
kommunikation og relationer.  

 

Justeringer indsatsområde 2: 

Pædagogens rolle og opgave som 

kulturbærer 

 

 

Indsatsområdet afsluttes. 

 

Personalet oplever at have en god kultur 

og er løbende opmærksomme på at 

genbesøge hvad det vil sige at være en 

god rollemodel. 

 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af det opfølgende tilsyn 

 

Det anbefales at vuggestuen har en opmærksomhed på overgangen fra 

formiddagsmad til leg/aktivitet, således at alle børn ved hvad der skal ske og føler sig 

trygge i overgangen. 

 

De fysiske omgivelser: 

Vuggestuen er præget af mange højborde og stole som dominerer rummene. I kan 

overveje at udskifte til minimum et lavt bord på hver stue, så de ældste børn bedre 

kan øve selvhjulpenhed under måltiderne. Resten af dagen kan de lave borde bruges 

til leg/aktivitet, og gøre at alle børn bedre kan overskue og gå til og fra leg/aktivitet. 

Det samme gør sig gældende i børnehaven, som ligeledes er præget af mange 

højborde og på den ene stue højstole. Møblerne fylder en del i rummet og giver en 

uoverskuelig rumfornemmelse. Overvej flere lave borde som vil gøre det nemmere for 

børnene at være selvhjulpne ved spisning, leg og aktivitet. 

 

I hele huset er der en del udsmykning på vægge, vinduer og lofter som indikerer at der 

arbejdes med rim/remser, sange og meget andet. Ud fra et børneperspektiv kan det 

virke overvældende med alle disse sanseindtryk, da det skaber en del visuel støj. 

Fortsæt rigtig gerne med at dokumentere jeres hverdag, men forsøg at mindske det 

gennem tydelige til- og fravalg. 



 

 

 

 

 

 

 

Side6/6  

Flere steder i huset er det ikke helt tydeligt hvad legeområderne kan og hvor/hvordan 

legen kan brede sig. Der kan fortsat arbejdes med at skabe et indbydende og 

sammenhængende læringsmiljø i børnehøjde. Det anbefales at I systematisk 

anvender KIDS til at drøfte og kvalificere jeres læringsmiljø. 

 

I arbejdet med at indrette tydelige og tematiserede legeområder udendørs, anbefales 

at I kontakter kommunens naturkonsulent Laila. Hun kan både give sparring på den 

nuværende indretning og tilbud af aktiviteter, samt tilbyde længerevarende forløb som 

aktivt inddrager legepladsen og lokalområdet. 

 

 

Den pædagogiske konsulents evt. påbud 

 

 

Ingen påbud 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Marlene Vorborg Jensen 

Udviklingskonsulent

 


