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Drøftelse og opsummering på baggrund af KIDS-rapportens resultater, samt 
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Generelt Vuggestue Børnehave 

Særligt positive 
observationer 
(Udfyldes kun af ekstern 
observatør) 
 
 
 

Gode læringsmiljøer i 
rutineprægede aktiviteter 
– fx i garderoben – små 
grupper og hjælp til 
selvhjælp. 
 
God stemning med ro og 
nærvær ved 
frokostmåltidet. 
 

God organisering af 
modtagelse af børnene om 
morgenen. 
 
Engageret og velforberedt 
aktivitet for en 
børnegruppe med 
plantning af solsikker. 
 
Børnene inddeles i mindre 
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Side2/5 Nærvær i samspil og leg 
med børnene på 
legepladsen 

grupper flere gange i løbet 
af dagen, hvilket giver 
mere nærværende 
samspil. 

Særlige 
opmærksomhedspunkter 
(Udfyldes kun af ekstern 
observatør) 

Udvikling og variation i 
legemiljøer inde. 
 
Udvikling og variation i 
legemiljøer ude. 
 
Voksne var gode til at 
koble sig til børnenes 
opmærksomhed i nuet. Går 
de voksne også foran? Og 
hvordan er balancen? 
 

Udvikling af og variation i 
legemiljøer, særligt inde. 
 
Voksen deltagelse i leg 
med henblik på at skabe 
fællesskab og 
deltagelsesmuligheder. 
 
Rammesætning af 
aktiviteter – fx i form af 
introduktion til børnene 
omkring aktiviteter og 
legemuligheder. 

Tema   

Fysiske omgivelser KIDS målinger viser, at 
kvaliteten i de fysiske 
omgivelser er tilstrækkelig. 
 
Der er ikke så meget 
gulvplads inde. Men borde 
er væghængte, så der er 
mulighed for at skabe mere 
plads.  
 
Der kan være mere 
tydelighed i 
læringsmiljøerne så 
børnene inspireres mere til 
lege og aktiviteter. 
 
Mere indbydende og 
klargjorte læringsmiljøer 
om morgenen, så børnene 
i højere grad bliver 
inviteret til leg. 
 
Vuggestuebørnene har fået 
flere forskellige legemiljøer 
ude. 
 
 
 

KIDS målinger viser, at 
kvaliteten i de fysiske 
omgivelser er tilstrækkelig. 
 
Der kan være mere 
tydelighed i 
læringsmiljøerne, så 
børnene inspireres mere til 
lege og aktiviteter. 
 
Mere indbydende og 
klargjorte læringsmiljøer, 
så børnene i højere grad 
bliver inviteret til leg.  
 
Der er ikke værksteder, 
som børnene har adgang 
til uden en voksen, men 
børnene har mulighed for 
værkstedslignende 
aktiviteter sammen med 
en voksne. 
 
Legepladsen er renoveret 
og tilføjet flere legemiljøer, 
der giver børnene mange 
flere lege- og motoriske 
udfoldelsesmuligheder. 
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Legepladsen er smal, så 
derfor kan cykelbanen give 
anledning til konflikter. 
 
Der er mulighed for at lege 
med inde-legetøj ude fx 
lego og dukker. 
 
Der er gode muligheder for 
at udfolde sig både med et 
lavt og et højt 
aktivitetsniveau.  
 
Pavillonen på legepladsen 
er inddraget til et ekstra 
grupperum. Pavillonen 
bruges også som et sted 
hvor enkelte børn kan lege 
sammen uforstyrret. 
 

Relationer KIDS målinger viser, at 
kvaliteten i relationerne 
mellem barn/barn og 
voksen/barn er god. 
 
Børnene mødes med et 
godmorgen og navns 
nævnelse. 
 
Voksne følger børnenes 
interesser og 
opmærksomhed.  
 
Voksne er stabile i deres 
nærvær sammen med 
børnene. 
 
Børnene mødes i 
øjenhøjde og med venlige 
stemmer. 
 
Kommunikationen er rettet 
mod børnene. 
 
Børnene guides, når der er 

KIDS målinger viser, at 
kvaliteten i relationerne 
mellem barn/barn og 
voksen/barn er god. 
 
Børnene mødes med 
godmorgen og navns 
nævnelse. 
 
Voksne er lydhøre og 
imødekommende over for 
børnenes perspektiver. 
 
Børnene har mulighed for 
at vælge aktiviteter til og 
fra. 
 
Børnene guides på en god 
måde 
 
KIDS målingerne er 
forskellige i vurderingen af 
graden af hvorvidt børn fik 
den hjælp til deltagelse, 
som de havde brug for i 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side4/5 behov for det i stedet for 
at blive irettesat. 
 
Der er overvejende fokus 
på det emotionelle 
dimension i relationen end 
den udviklende.  
 

alle situationer. 
  
Kommunikationen er 
anerkendende og venlig. 
 
I konflikter spørges til 
børnenes perspektiver. 
 
Kommunikationen er 
målrettet børnene. 
 
Der er overvejende fokus 
på det emotionelle 
dimension i relationen end 
den udviklende.  

Leg og aktiviteter KIDS målinger viser, at 
kvaliteten i læringsmiljøet 
omkring leg og aktiviteter 
er god. 
 
Der var både børne- og 
vokseninitierede lege og 
aktiviteter. 
 
Der er ikke så store 
muligheder for 
længerevarende lege. 
 
Rutineprægede aktiviteter 
fungerer godt i mindre 
grupper, hvor børnene får 
hjælp til selvhjælp. 
 
Ligesom i relationerne er 
der også overvejende fokus 
på den emotionelle 
dimension frem for den 
udviklende i 
vokseninitierede lege og 
aktiviteter. 
 
 
 

KIDS målinger viser, at 
kvaliteten i læringsmiljøet 
omkring leg og aktiviteter 
er god. 
 
Der var både børne- og 
vokseninitierede lege og 
aktiviteter. 
 
Der er ikke så store 
muligheder for 
længerevarende lege. 
 
Der er større fokus på at 
igangsætte aktiviteter end 
at igangsætte lege. 
 
Rutineprægede aktiviteter 
fungerer godt i mindre 
grupper, hvor børnene får 
hjælp til selvhjælp. 
 
Ligesom i relationerne er 
der også overvejende 
fokus på den emotionelle 
dimension frem for den 
udviklende i 
vokseninitierede lege og 
aktiviteter. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Side5/5  

Indsatsområde 1 
 

Inddragelse af børneperspektiver.   
Første skridt er fokusere på overgange set fra et 
børneperspektiv for at følge op på tidligere 
indsatsområde. 
Næste skridt kan være udvikling af læringsmiljøet ude 
med tematiserede legetøjskasser tilpasset de enkelte 
legemiljøder. Hvilke ideer har børnene?  

Indsatsområde 2 
 

Børns leg og den voksnes rolle og støtte til leg. 
Herunder opmærksomhed på 

 at etablere aktiviteter og 
      lege med henblik på inklusion 

 hvordan leg og aktiviteter i højere grad kan 
skærmes skærmes 

 at være på forkant og hjælpe børn, som i 
situationer kommer til at handle impulsivt, til at 
indgå i sociale samspil og fællesskaber.  

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

 Fokuser på endnu mere og fælles viden om børns leg, legeformer og voksnes 
støtte til leg. Find nyttigt materiale Inspirationsmateriale om leg | emu 
danmarks læringsportal 

 Opmærksomhed på overgangen for de børn, som er tilbage efter 1.maj 

 Opmærksomhed på at alle får kompetencer til ledelse af børnegrupper.  
Fx del jeres viden om gode pædagogiske greb.  

 Hav også opmærksomhed på sproglig autoritet og hvordan I kan hjælpe 
hinanden på en god måde i hverdagen.  

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

 
Ingen påbud 
 

 

 

 

 

 

https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/det-paedagogiske-grundlag/inspirationsmateriale-om-leg?b=t436-t3494-t3493
https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/det-paedagogiske-grundlag/inspirationsmateriale-om-leg?b=t436-t3494-t3493

