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Drøftelse og opsummering på baggrund af KIDS-rapportens resultater 

(KIDS rapporten blev foretaget i februar, grundet Corona, fandt tilsynsmødet først sted i juni)  

 

Tema Vuggestue Børnehave 

Fysiske omgivelser 

 

Fuglebakken er en 

børnehave 

Udendørs er der mange gode legesteder og der er mange 

legeting tilgængelige, hvilket skaber mulighed for mange 

forskelligartede lege. 

 

Sagsnr. 329066 

Brevid. 3570578 

 

Ref. JDP 

 

Dir. tlf.  

joandp@roskilde.dk 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side2/3 En del møbler og legetøj er gammelt, men det bidrager til at 

give huset charme og sjæl, det er vigtigt at fastholde dette, 

da det understøtter den måde der arbejdes i Fuglebakken. 

Der er dog også fokus på at rydde op, så spil/legetøj er 

intakt. 

 

Der kan optimeres på indretningen af rummene (særligt 

stuen), så der bliver flere fleksible afskærmede legemiljøer.  

  

 

Relationer Fuglebakken er en 

børnehave 

Høj kvalitet i modtagelsen. Generelt høj kvalitet i relations 

arbejdet, de voksne er hele tiden til rådighed, og får øje på de 

børn der har behov for at blive støttet. 

 

Der er en god og omsorgsfuld tone. Der gives positive 

handleanvisninger. Der observeres en høj grad af fysisk og 

verbal omsorg. Alt foregår i et roligt tempo, der gives tid til at 

følge barnets tempo og barnets spor. 

De voksnes opmærksomhed er rettet mod børnene. 

 

Leg og aktiviteter Fuglebakken er en 

børnehave 

De voksne er aktivt deltagende i lege og aktiviteter. De 

voksne igangsætter lege hvor der er behov for det. 

  

Der arbejdes fremadrettet med et større fokus på, at børn 

kan være deltagende på afstand, f.eks. kan man ”være med” 

i samling selvom man ikke sidder med i rundkredsen.  

 

Der kan være mere fokus på at børnene kan fortsætte legen 

senere. 

 

Der er bedre mulighed for længerevarende leg udendørs end 

indendørs. Det kan udvikles.  

 

Generelt   

Særligt positive 

observationer 

 

 Høj kvalitet i relations arbejdet.  

Særlige 

opmærksomhedspunkter 

 

 Fokus på indretning, at skabe mere tydeligt afgrænsede 

legezoner. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side3/3  

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

 

Indsatsområde 1 

 

Fokus på at optimere de fysiske rammer indendørs og udendørs, så rummet i højere 

grad understøtter legene, fokus på muligheden for at fortsætte legen senere. 

Indsatsområde 2 

 

 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 

 

 

Der er hersker en god tone og et stærkt fokus på samspil med børnene i Fuglebakken. Der er en grudlæggende 

høj kvalitet i relationsarbejdet som har en afsmittede effekt, på alt hvad der foregår i huset. 

Jeg vil anbefale at denne kvalitet vedligeholdes, samtidig med at der arbejdes fokuseret med at optimere de 

fysiske rammer primært indendørs 

 

 

Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 

 

 

Ingen påbud 

 

 

 


