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

Særligt positive 
observationer fra ekstern 
observatør 

Personalet er meget nærværende i 
relationer med børnene. 
 

Alle overgange og rutiner er velkendte 
for børnene, hvilket giver tydelighed 
og tryghed og en gennemgående rolig 
atmosfære. 
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Side2/4 Personalet responderer godt på 
børnenes input i forhold til at vise 
børnene, at de forstår dem. 

Personalet er gode til at ”stemme 
rummet”, det vil sige skabe en 
stemning, som sætter en tydelig 
ramme for den aktivitet, som skal 
foregå. 

Særlige 
opmærksomhedspunkter 
observeret af ekstern 
observatør 
 

Indretningen af det fysiske 
børnemiljø fremstår noget skrabet. 
 
At børnene i højere grad inddeles i 
mindre grupper i løbet af dagen. 

Hvornår inddrages børnenes 
perspektiver i hverdagens aktiviteter? 
 
Børnenes nysgerrighed kan 
understøttes mere i det sproglige 
læringsmiljø. 

Tema   

Fysiske omgivelser Institutionen er indrettet med 
naturmaterialer både hvad angår 
inventar og legetøj. Der er gjort 
meget ud af det æstetiske indtryk. 
 
Der er ingen deciderede værksteder 
tilknyttet, men der er et enkelt 
indrettet legerum med 
køkkenområde og dukkekrog, der 
både kan bruges af vuggestue- og 
børnehavebørn.  
De to grupperum til hhv. vuggestue- 
og børnehavebørn indbyder til rolige 
aktiviteter. Stuerne er indrettet med 
flere borde og stole, men der er 
mulighed for at indrette stuen 
fleksibelt afhængig af den aktivitet, 
der skal være. 
 
Der er køkkenfunktion på begge 
stuer, så børn kan følge 
madproduktionen og eventuelt 
deltage.  
 
Ved tilsynet var der ikke så meget 
legetøj tilgængeligt for børnene 
grundet Corona.  
Legetøjet udskiftes jævnligt.  
Normalt vil børnene også skulle 
have hjælp fra de voksne til at få fat 
i en del legetøj og materialer. 
 
Vuggestuen har egen lille legeplads. 

Do vuggestue 
 
 
 
 
Do vuggestue 
 
 
 
 
 
Do vuggestue 
 
 
 
  
 
 
 
Do vuggestue 
 
 
 
 
Do vuggestue 
Der er erfaring med, at børnenes 
fantasi i høj grad stimuleres, og at 
børnene fordyber sig mere med de 
tilgængelige materialer, når der er 
ikke er så meget.  
 
Ude er der mange legemuligheder for 
børnene. Der er god plads til mere 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side3/4 aktive lege og til at dele sig op i mange 
små legegrupper.  

Relationer Kvaliteten af relationerne mellem 

voksne og børn er høj. Kvalitet i 

relationer er den mest afgørende 

faktor for den samlede kvalitet i 

læringsmiljøer. 

  
Børnene hilses på og benævnes med 
navn, når de kommer om morgenen.  
 
Personalet er imødekommende og 
lydhøre over for børnene.  
 
 
 
Der forekommer ikke skæld ud og 
irettesættelser. Der tages 
individuelle hensyn og børnene 
hjælpes og guides til at deltage i 
fællesskaber og aktiviteter ofte ved 
hjælp at sang og lyse stemmer.  
 
Personalet er opmærksomme over 
for børnene og sprog og handlinger 
er tilpasset det enkelte barns udtryk. 
 
 

Do vuggestuen. 
 
 
 
 
 
Do vuggestuen. 
 
 
 
Personalet er imødekommende og 
lydhøre over for børnene. Der er 
meget få konflikter børnene imellem. 
 
Do vuggestue 
 
 
 
 
 
 
 
Der er forskel på kommunikationen og 
dermed også karakteren af 
relationerne mellem børn og voksne 
afhængig af hvilke aktiviteter og 
rutinesituationer og overgange der er 
tale om. Fx er der tidspunkter hvor 
børn og voksne kommunikerer verbalt 
og andre situationer hvor børnene 
skal have ro til fordybelse og 
sanselighed. 
 

Leg og aktiviteter I løbet af en dag er der mange fælles 
aktiviteter for børnene. Personalet 
viser engagement og vil noget med 
børnene. 
 
 
 
Der er ikke stillet legetøj frem til 
børnene, men personalet finder på 
og leger med børnene. 

Der er mange traditioner og rutiner 
som giver dagen struktur: fx samling, 
eventyr, maling, udeleg. Personalet 
viser engagement og vil noget med 
børnene. 
 
Børnene skal deltage i de fælles 
aktiviteter. Børnene er fortrolige med 
strukturen og overgangene mellem de 
enkelte aktiviteter foregår roligt. 
Børnene forberedes på opbrud 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side4/4 Meget leg foregår i øjenhøjde med 
børnene på gulvet. 
 
Der er et stort fokus på sang og 
remser i løbet af en dag.  
 
 
 
 
 

mellem aktiviteterne, så de har 
mulighed for at slutte deres leg. 
 
Der er et stort fokus på sang og 
remser i løbet af en dag.  
 
Børn får opgaver fx oprydning ude. 
Opgaverne løses som en leg. Ellers 
leger børnene meget frit ude.   

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

Indsatsområde 1 
 

Brorlil og Søsterlil vil undersøge hvordan barnets perspektiver i højere grad 
kan inddrages i aktiviteter og rutiner i den pædagogiske praksis. 
 

Indsatsområde 2 
 

Brorlil og Søsterlil vil have fokus på indretning af læringsmiljøer. Særlig 
hvordan læringsmiljøet kan indrettes om morgenen, så børnene fra starten af 
dagen inspireres til leg. I dette arbejde vil institutionen bruge deres gode 
erfaringer med brug af en skattekiste og andre opstillinger i læringsmiljøerne, 
som optager børnene. 
 

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

Det anbefales at Brorlil og Søsterlil drøfter: 

 Hvordan der gives plads til børnenes egne udtryk og kultur i hverdagen 

 Hvordan børnenes perspektiver og demokratiske stemme inddrages i hverdagen 

 Hvordan I kan understøtte kommunikationen, så der bliver flere dialoger med flere led mellem børn 
og voksne. 

 Hvordan læringsmiljøet kan indrettes, så det er tydeligt for børn, som har særlig brug for visuel støtte 
til leg og aktivitet. 

 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

Ingen påbud. 
 

 

 

 

 


