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Drøftelse og opsummering på baggrund af KIDS-rapportens resultater, samt 
opmærksomheder fra foranalysen og spørgeskema vedr. opfyldelse af lovgivning, 
retningslinjer for sikkerhed mv. 
 

Generelt Vuggestue Børnehave 

Særligt positive 
observationer 
(Udfyldes kun af ekstern 
observatør) 

Voksne har stor opmærksomhed 
på at kommunikere med børnene 
og benævne børns handlinger og 
intentioner på alle stuer. 
 
Voksne er i høj grad tilgængelige 

Tummelumsen har ikke 
børnehavestuer. 
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Side2/5 og i øjenhøjde med børnene.  

Særlige 
opmærksomhedspunkter 
(Udfyldes kun af ekstern 
observatør) 

Der observeres et par eksempler 
på at medarbejdere har en lidt 
anden tilgang til børnene, fx ikke 
får italesat overgange tydeligt fra 
en aktivitet til en anden. Hvordan 
sikrer I at alle medarbejdere 
arbejder efter jeres pædagogiske 
grundlag? 
 
Vuggestuen kunne godt 
udsmykkes med ting, som børnene 
selv har lavet.  

 

Tema   

Fysiske omgivelser KIDS målinger viser, at der 
generelt er god kvalitet i det fysiske 
læringsmiljø. 
 
Der er arbejdet godt med at udvikle 
det fysiske læringsmiljø siden 
sidste tilsyn. 
 
Mindstestuerne er ikke indrettet i 
tematiserede legeområder, som er 
rigtig tydelige for børnene.  
 
Legeområder er afgrænsede med 
små legetæpper. 
 
Der er meget legetøj tilgængeligt. 
En del legetøj er ikke i børnehøjde, 
men det er synligt for børnene. 
 
På stuen for de ældste børn er 
stuen indrettet med tematiserede 
legeområder. 
 
Børnene kan finde ro til lege og 
aktiviteter, når de sidder med 
legetøj eller andet ved borde. 
 
Ikke alt inventar er af så god 
kvalitet. Noget er i stykker. Det 
virker ikke så indbydende.  
 
Dokumentation og udsmykning er 
ikke i børnehøjde, så børnene får 
rigtig glæde af det.  
 
Ude: 
Ude er der flere tematiserede 
legeområder: cykelbane, 
kæmpestor sandkasse, gynger, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side3/5 legehus, gå på line på forskellige 
højde, frugttræer at kravle i, 
benzinstation og vaskehal til 
legebiler.   
 
Der er adgang til aktiviteter både 
med høj og lavt aktivitetsniveau. 
 
Legepladsen er inddelt, så børnene 
kan cykle på et afgrænset område, 
imens andre børn kan lege 
uforstyrret. 
 
Der er god mulighed for at bruge 
kroppen på forskellige måder. 
 
Det meste legetøj er tilgængeligt 
for børnene. Cykler skal de have 
hjælp fra de voksne til at tage frem. 

Relationer KIDS målinger viser, at der er god 
kvalitet i relationer mellem 
voksen/barn og barn/barn. 
 
Voksne er imødekommende og 
tilbyder børnene at deltage i en 
aktivitet for at gøre modtagelsen 
om morgenen god for børn og 
forældre. 
 
Børn trøstes, når de har behov for 
det med kram og nærvær.  
 
Børnene bliver set og 
kommunikeret med i børnehøjde.  
 
Børnenes handlinger og intentioner 
benævnes for at understøtte 
børnenes sprogudvikling, og for at 
vise børnene, at de bliver forstået. 
 
På stuen med de ældste børn sås 
en rigtig gode samling, hvor 
børnene var meget engagerede og 
elementerne i samlingen var 
genkendelige for børnene. Holder 
de øvrige stuer også samlinger, 
hvor der er fælles opmærksomhed 
om noget? 
 
Børnene guides fint i deres 
handlinger. 
Siden sidste tilsyn er der mere 
struktur på dagen, og der arbejdes 
i højere grad ud fra en pædagogisk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side4/5 planlægning. 
 
Der iværksættes flere aktiviteter 
hvor fokus er på voksen/barn 
relationen. Iværksættes også 
aktiviteter hvor fokus er på 
relationen barn/barn? 
 
Voksne er tilgængelige for børnene 
og tiltrækker og inviterer og hjælper 
børnene ind i aktiviteter. 

Leg og aktiviteter KIDS målinger viser, at der er god 
kvalitet i leg og aktiviteter i 
Tummelumsen. 
 
Voksne præsenterer på en god 
måde aktiviteter og 
legetøj/materialer for børnene, så 
børnene får inspiration til hvad de 
kan med legetøjet/materialerne.  
  
Børnene er engagerede og går op i 
de aktiviteter, som de voksne 
igangsætter fx i samlingen hvor der 
blev arbejdet med ”Fri for mobberi”. 
 
Aktiviteter tilpasses børnenes 
engagement fx stoppes eller 
ændres aktiviteten, når børnenes 
koncentration daler. 
 
Der er en synlig plan for hvilke 
aktiviteter, der er planlagt for 
dagen. Ved tilsynet blev planen 
ikke altid fulgt. Kender alle planen? 
Og er det klart, hvem der skal gøre 
hvad for at sikre planens 
gennemførsel?  
 
Børnene deles jævnligt i mindre 
grupper fx i aktiviteter og i 
rutinesituationer som ved måltider 
og i garderoben. 
 
Der er mulighed for at lade legetøj 
og legemiljøer stå, så legen kan 
genoptages efter pauser i legen. 

 

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

Indsatsområde 1 
 

Fokus på det fysiske læringsmiljø 
KIDS vurderinger viser, at der med fordel kan arbejdes videre 
med det fysiske læringsmiljø inde og ude.  
For at styrke læringsmiljøet udarbejder alle personaler en KIDS 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side5/5 måling på de fysiske omgivelser i løbet af sommeren. 
 
På baggrund af vurderingen inddrages hele personalegruppen i 
ideudviklingen af læringsmiljøer, - også for at sikre 
medejerskab. 
 
Tummelumsen have fokus på at højne det æstetiske udtryk og 
på at dokumentation og udsmykning også er i børnehøjde. 
 

Indsatsområde 2 
 

Udvikling af uderummet som læringsmiljø 
Leder og fagligt fyrtårn lægger en plan for, hvordan det faglige 
fyrtårn kan være ”driver” på drøftelser af mål og pædagogik på 
legepladsen/uderummet. I planen skal det fremgå: 

 hvordan drøftelserne i personalegruppen organiseres   

 hvilken rolle det faglige fyrtårn skal have 

 hvilke dagsordener der er for drøftelserne – herunder en 
drøftelse af hvorvidt børnene får de bedste lege- og 
aktivitetsmuligheder ude om eftermiddagen. 
 

Områdeleder vil gerne hjælpe med dette. Leder sørger for at det 
faglige fyrtårn har legitimitet til opgaven i personalegruppen. 
 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

Der er arbejdet med børnesynet og inddragelse af børnenes perspektiver siden sidste 
pædagogiske tilsyn på en positiv måde.  
 
I det videre arbejde anbefales det at I drøfter: 

 hvordan I i højere grad understøtter børnenes sprogudvikling, særlig når I har 
aldersopdeling på stuerne 

 hvordan I kan tilrettelægge flere aktiviteter, hvor alle kan være med, og hvor børnene får 
øje med hinanden 

 hvordan I kan dele børnene mere i mindre grupper i hverdagen, så forstyrrelser 
mindskes og der er bedre muligheder for at have samspil med fokuseret 
opmærksomhed. 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

 
Ingen påbud. 
 

 

 

 


