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TILSYNSVEJLEDNING 

 

Tårnby kommunes tilsyn består af 8 dele: 

1. KIDS observationer som udføres af pædagogisk konsulent. – til vurdering og udvikling af kvaliteten i 
kommunens dagtilbud. 

2. Medarbejder interview- medarbejderrepræsentanter i TRIO/MED samt fagligt fyrtårne   
3. Tilsynsbesvarelsen, som besvares af ledelse, fagligt fyrtårne, og børne- og forældrevurdering. 
4. Dialogmøde med ledelse og faglige fyrtårne, med fokus på udviklings- og arbejdspunkter. 

Institutionen kan i denne dialog selv pege på eventuelle udviklingspunkter.  
5. Tilbagemelding fra ledelse til medarbejdere der efterfølgende udarbejder en handleplan på baggrund 

af tilsynet og som skal sendes retur til konsulenten senest to måneder efter. 
6. Tilsyn samt handleplan præsenteres for forældrebestyrelse. 
7. De pædagogiske konsulenter vil 2 gange i løbet af året spørge ind til handleplanen enten via møde 

eller over teams, og sparre med ledelse om de justeringer der måtte være brug for.  
8. Ledelse, personale, og forældrebestyrelse arbejder i det følgende år med udviklings- og 

arbejdspunkter.  
 

Institutionens ledelse og faglige fyrtårne skal skriftligt udfylde tilsynsbesvarelsen og sende det retur til 
konsulenten, seneste syv dage før tilsynet.  

Når tilsynsbesvarelsen bliver udfyldt, er det vigtigt at være opmærksom på, at tilsynsbesvarelsen og KIDS-
delen bliver offentliggjort på Tårnby kommunes hjemmeside. 

Formålet med tilsynet er at føre kontrol med, at institutionen overholder gældende lovgivning, retningslinjer 
og vedtaget politisk serviceniveau. Endvidere har tilsynet til formål, at pege på udviklingsmuligheder og 
arbejdspunkter, som der skal arbejdes med lokalt i det følgende år.  

Et arbejdspunkt er alvorligt, indikerer dårlig kvalitet, og bør rettes op på straks, så der opnås god kvalitet. Et 
udviklingspunkt, er tænkt som en indsats, hvor der er mulighed for at justere en indsats som løfter fra god til 
fremragende kvalitet. Arbejds- og udviklingspunkterne skal sikre, at børnene får de bedste betingelser for 
trivsel, udvikling, læring og dannelse. Samtidig giver tilsynene forvaltningen mulighed for at systematisere 
overordnede indsatser og projekter på området og målrette servicemål for de kommende år. 

Observationerne vil altid være et øjebliksbillede og vi er opmærksomme på, at det ikke nødvendigvis er hele 
billedet af dagtilbuddets pædagogiske praksis. 
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SIDSTE TILSYN 

 

Punkter fra sidste tilsyn 

Skriv hvilke udviklings- og arbejdspunkter det blev besluttet at institutionen skulle arbejde med, ved sidste 
tilsyn. 

Ved sidste tilsyn var der ingen arbejdspunkter, men en række udviklingspunkter vi kunne arbejde med. 

I forhold til observationerne var der følgende udviklingspunkter: 

 Lege på gulvet 

 Flere nuancer på rummene, så de evt. kan noget forskelligt. 

 Inviterer rummene til leg eller bliver strukturen for ”klinisk” og for hvis skyld? 

I forhold til børneinterview var der følgende udviklingspunkter: 

 Opmærksomhed på at der er et barn, som muligvis ikke har venner og få støttet op omkring det. 

 Opmærksomhed på de to voksne, som evt. er mere irettesættende end de andre voksne i huset. 

 I kunne afprøve børneinterviews som metode til at evaluere jeres pædagogiske aktiviteter. 

I forhold til personaleinterview var der følgende udviklingspunkter: 

 Blive stærkere i jeres formidling af jeres pædagogiske ståsted. 

 Definere og diskutere trivselsbegrebet (i forhold til børn), evt. som et emne på et personalemøde. 

 Udvikle større bevidsthed omkring egne udviklingspunkter. 

 Sprog – tilstræber minimum fem udvekslinger ved samtaler. 

 Læsehjørne 

 Forældremøder 

 For meget skrivearbejde. 

I forhold til interview med bestyrelsesformanden var der ingen udviklingspunkter. 

I forhold til læreplaner var der følgende udviklingspunkter: 

 Fortsætte den gode udvikling af den nye styrkede læreplan. 

 Evt. tage på besøg på andre institutioner og udveksle ideer og erfaringer med den nye styrkede 
læreplan. 

Hvordan er der blevet arbejdet med punkterne 

Lav en kort beskrivelse af hvilke indsatser der er blevet arbejdet med i forhold til udviklings- og 
arbejdspunkterne. Vedlæg evt. handleplan 

Vi har umiddelbart efter sidste tilsyn gennemgået og drøftet alle udviklingspunkter på et personalemøde. 

Vi blev enige om, at vi i den efterfølgende periode ville have særlig fokus på: 

 At alle børn i børnehaven skal have mindst en ven og føle sig som en del af fællesskabet. 

 At styrke en anerkendende kommunikation med børnene.  

 At arbejde mere systematisk med sprog. 

 At diskutere og definere trivselsbegrebet i forhold til børn. 

 At udarbejde vores nye styrkede læreplan. 
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Alle børn skal have en ven og føle sig som en del af fællesskabet 

Vi har observeret de forskellige relationer mellem børnene og har haft særligt fokus på, om alle børn var 
deltagere i fællesskabet og havde mindst en god ven - gerne flere. For at styrke fællesskabet i børnehaven, 
har vi haft, og har løbende, fokus på, hvad det vil sige at være en god ven, hvordan vi viser hensyn og 
behandler hinanden med respekt. Alle skal føle sig som en værdsat del af vores fællesskab. Mange af vores 
pædagogiske aktiviteter tilrettelægges i grupper på tværs af stuerne. I sammensætningen af disse grupper, 
har vi haft for øje, at børnene har fået mulighed for at indgå i nye relationer. Når vi har oplevet et barn, der 
var udfordret i forhold til at finde venner, har vi hjulpet barnet ind i legen og i fællesskabet ved bl.a. at 
inddrage barnet i leg, ved at skærme barnets leg, ved at være med på sidelinjen og støtte barnet i relationen.  

At styrke den anerkendende kommunikation 

Vi har på vores personalemøder haft fokus på, hvordan vi styrker en anerkendende kommunikation. Vi har 
haft fokus på, hvilken betydning vores måde at kommunikere på, bl.a. påvirker børnenes selvforståelse og 
trivsel. Vi har arbejdet med at blive bedre til at give børnene anvisninger - hvad er det, jeg gerne vil have dig 
til at gøre, fremfor at irettesætte - hvad er det, du ikke må. Vi har i dagligdagen støttet hinanden i, at blive 
bevidste om vores måde at kommunikere på og til at anvise frem for at irettesætte. 

Mere systematik i sprogarbejdet 

Vi har på personalemøder haft fokus på, hvordan vi får mere systematik ind i sprogarbejdet, og hvordan vi 
både i dagligdagen, i rutinerne og i de pædagogiske aktiviteter får skabt et kvalitativt udviklende sprogmiljø i 
børnehaven. Vi har arbejdet med bevidst at få sproget ind i alle aktiviteter i børnehaven. Når vi f.eks. har haft 
bondegårdsprojekt, har vi haft fokus på hvilke bøger, vi læser sammen med børnene og ikke mindst på, 
hvordan vi læser dem. Vi har arbejdet med fokusord, der knytter sig til emnet og har haft samtaler med 
børnene omkring emnet. I samtalerne har vi arbejdet med turtagning og har tilstræbt længere samtaler, 
mindst fem turtagninger, før det kan kaldes en samtale. Vi arbejder stadig på, at kvalificere og få mere 
systematik ind i vores sprogarbejde. 

Hvad vil det sige, at et barn er i trivsel 

Vi har diskuteret og har haft fokus på trivselsbegrebet. Hvad vil det sige, at et barn er i trivsel. Det vi mener 
er vigtigt, når vi ser på, om børnene er i trivsel er bl.a., at børnene udviser glæde og stolthed over, hvem de 
er, at de er nysgerrige, eksperimenterende og tør prøve ting, de ikke har prøvet før, at de udtrykker egne 
behov og følelser, at de kan sige til og fra, at de henvender sig til andre børn og voksne og indgår aktivt i 
fællesskabet, at de kan tåle en smule modgang uden at blive slået ud. 

Arbejdet med vores styrkede pædagogiske læreplan 

Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan har fyldt meget de sidste to år. Hele personalegruppen 
har deltaget aktivt i udarbejdelsen både på personalemøder og ligeledes ved hjemmearbejde under 
nedlukningen i forbindelse med Covid-19. Der er blevet læst og lyttet til podcasts, der er skrevet 
praksisfortællinger, der er skrevet input til de forskellige emner, og vi har sammen gennemgået og haft 
pædagogiske refleksioner i forhold til alle punkter i vores nye styrkede læreplan. 

 

I forhold til arbejdet med vores udvalgte udviklingspunkter skal det nævnes, at perioden har været præget af 
forskellige og skiftende retningslinjer og restriktioner i forhold til Covid-19. Det har haft indflydelse på vores 
pædagogiske arbejde og har bl.a. betydet, at vi har været meget udendørs og ikke har kunnet arbejde på 
tværs af grupperne. Vi har hele tiden skulle tilrettelægge og nytænke vores pædagogiske praksis for at give 
børnene en god, tryg og udviklende hverdag.  
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TILSYNSBESVARELSE 

Tårnby kommunes politikker og strategier 

I kommunen er der forskellige politikker og strategier, som institutionen kan/skal benytte sig af i det daglige 
arbejde: 

Servicemål, Sciencestrategi, Sprogstrategi, Overgangsplan, Børne –unge politikken og stærke 
børnefællesskaber   

 

Beskriv nedenfor hvordan I har arbejdet med ovenstående. 

Servicemål 

Vi har fået udarbejdet vores styrkede pædagogiske læreplan. Vi har på personalemøder haft mange 
drøftelser om bl.a. det pædagogiske grundlag, målene for læreplanstemaerne og vores pædagogiske 
praksis. Hele personalegruppen har både individuelt og i små grupper arbejdet på at skrive input til de 
forskellige emner i læreplanen. Vi har sammen ved hvert personalemøde haft pædagogiske refleksioner 
omkring emnerne, hvilket har gjort, at alle føler ejerskab for vores læreplan. Læreplanen er desuden blevet 
drøftet med forældrebestyrelsen. Vi har løbende sendt vores udarbejdede materiale til bestyrelsen og har 
efterfølgende drøftet det på bestyrelsesmøderne. 

Helt i tråd med vores tidligere udviklingspunkt har vi arbejdet med målet om, at alle børn skal have en ven. Vi 
har observeret de forskellige relationer mellem børnene, og har haft særligt fokus på, om alle børn var 
deltagere i fællesskabet og havde mindst en god ven - gerne flere. Vi har oplevet enkelte børn, der har 
udfordringer i forhold til at indgå i sociale fællesskaber, være deltagende i legerelationer og etablere 
venskaber. Vi har her haft bevidst fokus på at støtte disse børn, bl.a. ved at hjælpe disse børn ind i 
fællesskabet. Vi har inddraget børnene i leg, vi har skærmet børnenes leg, vi har været med på sidelinjen og 
har støttet børnene i relationen til de andre børn. Vi har inddraget forældrene og har drøftet udfordringerne, 
for sammen at lave en strategi for, hvordan vi alle bedst muligt støtter op omkring barnet. Vi har gjort brug af 
de pædagogiske vejledere, som har støttet og vejledt både personalet og forældrene.  

Strategi for matematik, science og naturfag 

I løbet af året har vi både mange planlagte pædagogiske aktiviteter, samt mange spontant opståede 
aktiviteter inden for dette område. Uanset om det er planlagte eller spontane aktiviteter, lægger vi stor vægt 
på at være nysgerrige og undersøgende sammen med børnene. Et af vores planlagte projekter er vores 
æbleprojekt i efteråret. Vi har selv et par æbletræer i vores have og ud over at bruge de æbler, vi får der fra, 
beder vi forældre og personale, der evt. har et æbletræ hjemme, om at medbringe æbler, så vi får mange 
forskellige slags. Sammen med børnene ser vi på farver og størrelser på æblerne, vi smager på dem og taler 
om, at æblerne kan være sure, søde, saftige, sprøde osv. Vi tæller hvor mange kerner, der er i kernehuset, 
vi ser, hvem der kan lave den længste æbleskrald, vi laver æbletryk, vi undersøger orm i æblerne, vi skræller 
og snitter æbler og undersøger hvor mange stykker vi kan skære et æble i, og vi laver æblegrød. Om 
vinteren laver vi forskellige forsøg med vand og is. Der bliver bl.a. lavet is kugler og ophæng til træerne af 
vand tilsat alverdens ting, som børnene finder på legepladsen. 

Sprogstrategi 

Sprogstrategien bruger vi jævnligt på personalemødet i forbindelse med at opkvalificere sprogarbejdet i 
forskellige sammenhænge. Vi udvælger et område, vi vil opkvalificere. Det kan være vi i en periode har fokus 
på turtagning eller har ekstra fokus på at stille åbne spørgsmål, har fokus på understøttende sprogarbejde i 
garderoben eller på legepladsen.   

Overgangsplan 

Vi følger Kommunens overleveringsplan. Vi modtager overleveringskemaer fra vuggestue/dagpleje, når 
barnet starter i børnehaven og holder overleveringsmøder. Nye børn og forældre modtages og indkøres i 
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børnehaven i det tempo, der tilgodeser barnets behov. Vi holder trivselssamtale med forældrene, når barnet 
har været hos os i ca. tre måneder. Når barnet skal til at have sit næste skift og skal starte i skole og SFO, 
udfylder vi overleveringsskemaet og indkalder forældrene til en konsultation, hvor vi gennemgår skemaet.   
Tosprogede børn sprogscreenes for at sikre, at deres sprogudvikling er tilstrækkelig i forhold til den 
kommende skolestart. I forhold til børn med særlige behov indkalder vi relevante samarbejdspartnere og evt. 
forældrene til et netværksmøde omkring barnets skolestart. 

Børne- og ungepolitikken 

Vi anvender Børne- og Ungepolitikken til at navigere efter og omsætter den til praksis. Vi har fokus på, at 
børnene udvikler sig til sociale, livsduelige, nysgerrige og robuste mennesker, der tror på egner evner, har 
mod på livet, har lyst til at lære og kan indgå i fællesskabet. 

Stærke børnefællesskaber 

Børnehaven Saltværksvej er i sig selv et stort børnefællesskab, hvor børnene møder hinanden og leger på 
tværs af grupperne. I hverdagen ses der mange forskellige børnefællesskaber, nogle med få deltagere, 
andre med mange, og det grundlæggende er, at al leg, dannelse og læring sker i disse fællesskaber. Nogle 
børnefællesskaber er initierede af de voksne, som sætter en ramme, andre er børneinitierede, og er tilfældigt 
opstået gennem legen. Når børnene blandt andet er på tur, er de delt op i mindre grupper efter alder på 
tværs af stuerne. Dette er med til at skabe nye relationer og venskaber med jævnaldrende børn. 
Børnefælleskaber skal være frugtbare for det enkelte barns udviklingsmuligheder, og derfor er det vigtigt, at 
de voksne i børnehaven er nærværende i forhold til gruppen, så de kan understøtte gode fællesskaber. Vi 
arbejder på, at støtte børnene i at vise, hvem de er, både som det enkelte individ, men også som en gruppe. 
Fællesskabsfølelsen er vigtig at fremhæve, og det er de voksnes opgave at understøtte børnene i at opleve 
styrken ved denne følelse. Det er i fællesskabet, man møder nye venner, prøver nye roller af, griner og giver 
omsorg til andre, og det er i fællesskabet, man mærker sig selv og udvikler sit eget jeg.   
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TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 

 

I kommunen er der forskellige tiltag og samarbejdsparter, som institutionen kan/skal benytte sig af i det 
daglige arbejde: 

 Pædagogiske konsulenter,  

 Legepatruljen,  

 Det Pædagogiske Vejlederkorps,  

 dialogmøder,  

 samarbejde med den forbyggende rådgiver og RoF,  

 kulturinstitutioner (Den Blå Planet, Naturskolen, Kastrupgårdsamlingen, Biblioteket osv.) 

 

Beskriv nedenfor hvordan I arbejder med dette. 

Vi benytter os i høj grad af de forskellige tiltag og samarbejdsparter kommunen tilbyder.   

Vores pædagogiske konsulent har deltaget ved dialogmøder, som nu bliver erstattet af fagteammøder. Vi 
har ved behov kontaktet vores pædagogiske konsulent, når vi har haft brug for sparring i forhold til en 
specifik problemstilling. 

Vi har to gange haft forløb med Legepatruljen. I det ene forløb deltog to voksne fra huset på skift sammen 
med en fast gruppe på 8 børn. Gruppen var afsted to gange om ugen, en formiddag og en eftermiddag. 
Erfaringerne omkring børnene og legene der indgik i forløbet, er efterfølgende blevet brugt i vores daglige 
praksis. I et andet forløb kom legepatruljen en gang om ugen i fem uger og hentede en gruppe på 11 børn, 
for at tage dem med på oplevelsestur og troldejagt. Der deltog ingen voksne fra institutionen. Både børn og 
forældre har været vildt begejstrede for forløbet, og vi har fået nye idéer til aktiviteter med børnene. Vi 
deltager derudover også jævnligt i de forskellige aktiviteter, som Legepatruljen tilbyder i løbet af året. 
Eksempelvis i forbindelse med sundhedsugen. 

Vores pædagogiske vejleder har deltaget i dialogmøderne. Vi har brugt de pædagogiske vejledere i flere 
forløb til at observere og give vejledning til både personale og forældre, for at sikre, at vi på bedste vis kan 
understøtte et enkelt barns eller børnegruppens trivsel og udvikling. 

Dialogmøderne har været brugt til at vende specifikke problemstillinger omkring børnene. Vores 
pædagogiske konsulent, vores pædagogiske vejleder, samt tale- hørelærer, psykolog, fysio-  og 
ergoterapeut og forebyggende rådgiver, har deltaget efter behov. 

Vi har et rigtig godt samarbejde med vores forebyggende rådgiver, som bl.a. har rådgivet personalet i 
forbindelse med statusudtalelser, underretninger og generelle bekymringer omkring et barn eller en familie. 
Vores forebyggende rådgiver har ligeledes deltaget ved et antal forældresamtaler, hvor hun ligeledes har 
kunnet rådgive forældrene. 

Vi benytter os af alle de tilbud, vores nærmiljø tilbyder. Vi besøger legepladser, vi tager på naturskolen og på 

”Den Blå Base” ved Kastrup Havn, vi besøger den ”Den Blå Planet”, vi benytter os af biblioteket, og de tilbud 

de har der, vi ser film i Kastrup bio, vi besøger Kastrupgårdsamlingen, vi besøger lufthavnen, når der er 

mulighed for det. Vi har et godt samarbejde med Kastrup kirke, hvor vi kommer til påske- og 

julegudstjeneste. Vores ”Storbørnsgruppe” besøger hvert år Tårnby brandstation og går Lucia på 

plejehjemmet på Irlandsvej. 
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DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE 
LÆREPLAN 

De næste spørgsmål omhandler hvordan I arbejder med den pædagogiske læreplan.   

 

Beskriv nedenfor hvordan I arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan i praksis. Giv eksempler på: 

 

 En del af arbejdet med temaerne i den nye styrkede læreplan er, at arbejdet skal gå på tværs af 
temaerne, så de 6 temaer tænkes ind i en helhed, og ikke som enkeltstående arbejdsopgaver og 
som læring gennem hele dagen. 
Giv konkrete eksempler på, hvordan man har kunne opleve dette, inden for de sidste tre måneder. 

I alt hvad vi laver, har vi fokus på temaerne i den styrkede læreplan. Det pædagogiske læringsmiljø i 

forbindelse med både børnenes leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige 

rutiner som f.eks. frokost, oprydning, tage tøj på og af i garderoben, skal give børnene mulighed for at trives, 

lære, udvikle sig og dannes. Det indebærer, at børnenes læring ikke er afgrænset til halvanden times 

pædagogiske aktiviteter om formiddagen, men finder sted gennem hele dagen.  

Når vi etablerer pædagogiske læringsmiljøer, er det med udgangspunkt i et læringsmiljø, der understøtter 

børnegruppens kropslige, sociale, emotionelle og kognitive læring og udvikling.  

Det pædagogiske læringsmiljø tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og 

deltagelse, børnefællesskabet og børnegruppens sammensætning. 

I forbindelse med science ugen i kommunen har vi beskæftiget os med affaldssortering samt lavet 

kunstværker af værdiløst materiale. Børnene har været med ude og samle skrald i nærområdet. 

Efterfølgende er skraldet blevet vejet, undersøgt og sorteret, så det kom i de rigtige affaldspande. Vi havde 

inden science ugen samlet en stor bunke værdiløst materiale så som æggebakker, toiletruller, vinpropper, 

glasflasker, mælkekartoner, aluminiumsfolie, plastbakker osv. Alle disse materialer har vi omdannet til nogle 

rigtig fine kunstværker. Nogle børn har samarbejdet om at skabe et kunstværk, andre har arbejdet 

selvstændigt. Nogle af idéerne til kunstværkerne har de voksne fundet på, andre har børnene selv fundet på. 

Udover at der hele ugen var fokus på natur, matematik og science, har sprog og kommunikation også fyldt 

rigtig meget. Der har været mange samtaler, der er blevet øvet turtagning og ordforrådet er blevet udvidet. 

De sociale kompetencer er blevet styrket, både ved at være fælles om at samle skrald og ved at samarbejde 

omkring kunstværkerne. Alle børn har kunnet bidrage med noget til projektet, og alle børn har været aktivt 

deltagende. Kulturelle udtryksformer og værdier er ligeledes repræsenteret i forhold til at skabe 

kunstværkerne. Dette er blot et enkelt eksempel på, hvordan vi får flettet temaerne i læreplanen sammen. 
 

 Hvordan kommer arbejdet i forhold til forældresamarbejdet til udtryk i hverdagen. Giv konkrete 
eksempler på, hvordan man har kunnet opleve dette, inden for de sidste tre måneder.  
 

Vi lægger vægt på et godt og respektfuldt forældresamarbejde. Personalet møder forældrene i den daglige 
dialog i hverdagen ved aflevering eller afhentning.  
Vores fælles fokus med forældrene er trivsel og at skabe de bedste betingelser og muligheder for barnets 
læring, udvikling og dannelse. 
Vi har altid tid til en snak, hvis forældrene har en bekymring omkring deres barn. Det kan dog være svært at 
tage de alvorlige snakke i afleverings eller afhentningssituationen, så i de tilfælde finder vi gerne tid til en 
samtale, hvor vi kan tale uforstyrret. 
Vi holder to faste konsultationer med forældrene. Den første ved indkøring når barnet har været her ca. tre 
måneder, den anden når barnet skal indskrives til skole. 
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Vi informerer forældrene om aktiviteter i hverdagen via AULA. Her lægges bl.a. beskrivelser af aktiviteter og 
billeder op. Kommunikationen på AULA er ikke kun ment som info til forældre, men også som grundlag for at 
skabe dialog mellem børn, forældre og personale. 
 

 Hvordan kommer arbejdet i forhold til børn i udsatte positioner til udtryk i hverdagen. Giv konkrete 
eksempler på, hvordan man har kunnet opleve dette, inden for de sidste tre måneder.  

 
Børn kan være i udsatte positioner af mange årsager. Nogle årsager kan være af permanent karakter, f.eks. 
fysisk- eller psykisk funktionsnedsættelse. Andre årsager kan knyttes an til nogle specielle her og nu forhold, 
som f.eks. en sorg over et dødsfald eller en skilsmisse i familien. Man kan være udsat, hvis man er ny i 
gruppen, eller hvis man føler sig ensom. Der er mange årsager, på mange niveauer og karakterer. Vi er altid 
opmærksomme på alle børns trivsel, dannelse, udvikling og læring. 
Vi har bl.a. inden for de sidste tre måneder haft fokus på, at alle børn skal føle sig som en del af 
fællesskabet. Vi har oplevet enkelte børn, der har haft udfordringer i forhold til at indgå i legerelationer. Vi har 
derfor haft fokus på at understøtte disse børn i legen. Helt konkret har vi særligt haft et barn, der er meget 
voldsom i sin kontakt til de andre børn. Han vil rigtig gerne være med til at lege, men de andre børn bliver 
bange for ham og undgår ham helst. Når han er med i en leg, bliver han tit meget ivrig og kommer ofte til at 
slå og skubbe. Vi har derfor i en periode hjulpet ham med at bruge flere ord og mindre krop i kontakten til de 
andre børn. Der har været en voksen, der har hjulpet ham med at sætte ord på ønsker og behov, og som har 
hjulpet med at fortælle de andre børn, hvad det er, han gerne vil. Den voksne har ligeledes arbejdet på, at 
fremhæve alle de ting, han er rigtig god til både for ham selv og for de andre børn, for derved at opbygge at 
positivt narrativ for og om barnet. 

 Beskriv hvordan I sikrer at jeres pædagogiske læreplan bliver et dynamisk arbejdsredskab og 
løbende evalueret og justeret. 

 

Vi har i mere end et år arbejdet med at udfærdige vores læreplan. Hele personalegruppen har været 
involveret i arbejdet og har på den måde fået ejerskab for lærerplanen. Personalet har arbejdet med de 
forskellige lærerplanstemaer, som de har følt de er særligt gode til eller har interesse for. De har 
selvstændigt eller i små grupper været med til at skrive materialet til lærerplanen. Alle punkter i vores 
læreplan er løbende blevet fremlagt, gennemgået og diskuteret på vores personalemøder. Vi har inddraget 
forældrebestyrelsen i arbejdet med vores læreplan, ved løbende at sende materiale til dem og har 
efterfølgende drøftet læreplanen på bestyrelsesmøderne. 

For at sikre, at vores pædagogiske læreplan bliver et dynamisk arbejdsredskab, vil vi tilstræbe at skabe 
systematik i vores evalueringspraksis, for derigennem at kunne justere læreplanen, når vi finder det 
nødvendigt. 

  



 

11 

 

KIDS 

I Tårnby Kommune har vi valgt, at KIDS indgår i det pædagogiske tilsyn. KIDS er et redskab til at vurdere 
den pædagogiske kvalitet i daginstitutioner, med henblik på efterfølgende at kunne udvikle og forbedre de 
omgivelser, der udgør børnenes betingelser for læring og udvikling. 

KIDS er udviklet så man kan være nysgerrig på kvaliteten af forskellige områder og børnenes muligheder for 
udvikling på specifikke områder. Det indeholder en vurdering af kvaliteten ift.: De fysiske omgivelser, 
relationer, lege- og aktivitetsmuligheder.  

Nedenfor skal I kort beskrive, hvordan I arbejder med ovenstående. 

De fysiske omgivelser 

Vi har i børnehaven skemalagt fordelingen af vores rum, så vi har mulighed for at dele børnene op i mindre 
grupper. Dette skaber et børnemiljø med mere ro, plads til fordybelse uden afbrydelser, plads til børnenes 
leg og det giver plads til fysisk krævende leg. Praktisk betyder det at man ud over sit grupperum, råder over 
enten ”Spiloppen”, alrummet eller legepladsen. Rumfordelingen ligger fast, hvilket giver personalet mulighed 
for at planlægge pædagogiske aktiviteter. Rummene er indrettet, så de har forskellige muligheder for leg. 
Blandt andet er der i ”Spiloppen” indrettet legekøkken, der er musikinstrumenter, madrasser og redskaber til 
motoriklege og der er plads til fysisk udfoldelse. 
Alle borde og reoler i børnehaven er på hjul, så indretningen er fleksibel, hvilket giver mulighed for 
at skabe fysiske læringsmiljøer, der passer til den aktuelle børnegruppe og de igangværende aktiviteter. 
For at skabe et godt miljø i børnehaven, har vi fokus på støjniveauet. Vi arbejder blandt andet med det, vi 
kalder inde og ude stemmer. Det betyder, at vi ikke råber til hinanden, men øver os i, og minder hinanden 
om, at vi skal tale i et fornuftigt toneleje. Et højt støjniveau stresser og er ikke gavnligt for hverken børn eller 
voksne. Vi øver os derudover i at gå, når vi bevæger os rundt indenfor. 
 
Alting i børnehaven har en plads, hvilket gør det nemt og overskueligt for børnene. Legetøjet er sorteret, så 
det er klar til brug. Legetøjet er placeret i kasser, så det er tilgængeligt og let at transportere. Vi lærer 
børnene at lægge legetøjet på plads efter brug, så andre kan finde tingene. 
Vi laver mange kreative projekter, og der bliver produceret meget kunst i børnehaven. Vi er opmærksomme 
på, at de ting vi hænger op på væggene, skal være vedkommende for børnene. Vi har rigtig mange rammer 
sat op i børnehøjde, hvor børnenes kunst bliver udstillet. Vi anerkender børnenes arbejde, ved at hænge 
deres værker pænt op. 
 
Vi har det seneste år opholdt os meget udendørs, hvilket har givet anledning til, at vi har haft fokus på at 
udvikle og optimere læringsmiljøerne på vores udearealer. Vores legeplads er natuligt opdelt i tre områder, 
som indbyder til forskellige lege og læringsrum. Der er områder med plads til de stille lege, fordybelse og ro, 
og områder hvor der er plads til vilde lege. Der er et område med redegynge, legehus, pilehytte og 
plantekasser. Et andet område med klatretårn, legeskib, balancebane, cykelbane og fodboldbur og endelig 
er der en hyggelig have med sandkasse, legehus, bambuslabyrint, vippedyr og frugttræer.  
Vi har et bredt udvalg af udendørs legetøj. Vi har cykler, løbecykler, løbehjul, gokarts, trillebøre, 
hulahopringe, ringspil, balancebrædder, snurretop, plader til konstruktionsleg, klodsmajor, sæbebobler, 
dukkevogne, sjippetove, gadekridt og meget andet. Derudover har vi en transportabel bålplads på hjul, som 
flittigt bliver brugt.  
Vi har opsat forskellige læringstavler på legepladsen, der vækker børnenes nysgerrighed og flittigt bruges, 
når man har fundet et dyr, en plante, har set en fugl eller bare har lyst studere de forskellige dyr og planter 
på tavlerne. Vi har en del bord/bænkesæt på legepladsen. De bliver brugt til mange kreative aktiviteter, så 
som at male, tegne, klippe, klistre, perle osv. Her bliver også spillet spil, lagt puslespil eller leget med 
forskelligt legetøj.  Vi har udendørs tæpper, som vi bruger til at lave små legezoner, hvor man kan sidde i 
fred. Vi har en mange kasser med legetøj, som er beregnet til at bruge på legepladsen. de indeholder f.eks. 
papir, tuscher og tegneunderlag, store dinosaurer, puslespil og spil, duplo klodser, legoklodser, dukker og 
dukketøj, store Plus Plus brikker og meget mere.  
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Vi har i forbindelse med Covid-19, fået sat to telte op på legepladsen, så der er mulighed for at gå lidt i læ, 
når det er nødvendigt. Vi oplever, at vi har haft rigtig meget glæde af teltene og arbejder pt. på en mere 
langtidsholdbar løsning i form af at få etableret et fast madpakkehus i haven, samt en bålhytte på den anden 
side af huset. 
 

Relationer 

Børnehaven skal være et sted, hvor alle børn føler sig trygge, føler sig set, hørt og respekterede. Alle børn 
skal være en del af et inkluderende fællesskab og føle sig som en del af fællesskabet. Vi er som voksne 
ansvarlige for at skabe rammerne for, at der kan dannes relationer børnene imellem. Vi skaber grupper, hvor 
vi særligt har medtænkt børnenes muligheder for at skabe relationer og venskaber, men er også meget 
opmærksomme på børnenes medbestemmelse i valg af relationer, og giver derfor børnene mulighed for at 
finde sammen på kryds og tværs af de voksenbestemte grupper. Et mål er, at alle børn skal have mindst en 
god ven. 
 
Eksempel på praksis 
Vi har med jævne mellemrum et projekt, hvor vi arbejder med, hvad det vil sige at vise respekt, at 
være en god ven, at være hjælpsom og vise hensyn til hinanden. Vi læser historier om emnet, vi 
taler om, hvad respekt er, vi taler om forskellighed, hvordan man har det, når man ikke må være 
med til en leg og vi laver fortællinger og små skuespil for hinanden, som vi visualiserer ved hjælp 
af fotos. Fotofortællingerne bliver hængt op, og vi øver os sammen på at vise respekt for hinanden. 
 

Lege og aktivitetsmuligheder 

Vi har fokus på en vekselvirkning mellem børne- og vokseninitierede lege og aktivitetsmuligheder såvel inde 

som ude. Vi arbejder på at skabe læringsrum, der løbende tilpasses den aktuelle børnegruppe. Vores 

grupperum er ikke særligt store, så vi har valgt, at alle vores borde og reoler er på hjul, så vi nemt kan rykke 

tingene rundt, når der er behov for det. Vi prøver at udnytte den plads, vi har så effektivt som muligt. Vi har 

bl.a. skabt et læsehjørne i vores alrum, hvor man enten kan sidde og læse eller hente bøger og tage dem 

med ind på stuen. Alrummet bliver ligeledes brugt til kreative aktiviteter og til f.eks. at spille spil. I vores 

”Spilop” har vi lavet et køkkenhjørne, hvor der kan leges rollelege. Derudover bruges dette rum også til mere 

fysiske aktiviteter, til kreative aktiviteter og som soverum for de børn, der har brug for det. 

Vi skaber aktivitetsmuligheder ved at lade forskellige materialer være tilgængelige for børnene. Det kan være 

blyanter, tusser, farver, papir, linealer, sakse, lim, tape mm. Vi sørger for, at det legetøj vi har, er i en god 

kvalitet, og at det er intakt.  

Vi har nogle gode udendørsområder, som indbyder både til vilde lege og mere stille aktiviteter. Vi har i det 

sidste års tid, købt en del nyt udendørs legetøj, da vi pga. Covid-19, har opholdt os meget udendørs. Vi er 

blevet rigtig gode til at flytte vores kreative værksteder udendørs, så der er masser af aktivitetsmuligheder 

både ude og inde. Nogle dage er det de voksne, der har planlagt aktiviteterne, og andre dage er det 

børnenes initiativer, der bliver fulgt. Et eksempel på dette er, at børnene en dag, hvor det havde regnet om 

natten, samlede masser af snegle på legepladsen. De kom glade hen til de voksne og viste deres fund. 

Sammen med de voksne blev sneglene studeret og en voksen foreslog at lave sneglevæddeløb. Børnene 

syntes, det var en rigtig god idé, så den voksne hentede et stort stykke papir, så børnene med hjælp fra en 

voksen kunne lave en rund sneglevæddeløbsbane. Alle var meget optagede af snegleprojektet, og det 

resulterede faktisk i, at der i løbet af denne uge blev lavet mange aktiviteter, der handlede om snegle. 
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FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING  

Nedenstående er et spørgeskema til forældrebestyrelsen. Vi anbefaler at leder sender spørgeskemaet til alle 
forældrebestyrelsesmedlemmer før det kommende forældrebestyrelsesmøde. 

Forældrevurderingen indgår som data for den samlede tilsynsvurdering, så forvaltningen får flere 
perspektiver på det samlede tilsyn.  

Vi anbefaler at: 

 Forældrebestyrelsesformanden fungere som ordstyrer. 

 Leder er referent og udfylder spørgeskemaet ved mødet.  

 Hvis der ikke kan udarbejdes en enig vurdering, så må det gerne fremgå af svarene. Hvis f.eks. 5 
ud 6 er enige i vurderingen, men det sidste medlem har nogle andre erfaringer, så bør det fremgå i 
svarene, som gerne må uddybes. 

Til orientering, vil ledelsen sammen med sine medarbejdere efterfølgende blive bedt om at udarbejde en 
handleplan for de arbejdspunkter og udviklingspunkter som der bliver peget på. Resultaterne af tilsynet og 
handleplanen skal fremlægges på næstkommende forældrebestyrelsesmøde. 

Spørgsmål:  

1. Hvor ofte afholdes der forældrebestyrelsesmøder, og er det tilstrækkeligt i forhold til 
opgaven? 
Der afholdes tre til fire forældrebestyrelsesmøder årligt, hvilket vurderes til at være tilstrækkeligt, da 
der indkaldes til ekstra møder, hvis der opstår behov for dette enten fra institutionens- eller 
forældrebestyrelsens side. 
 

2. Er den nye styrkede læreplan blevet fremlagt, og hvad er jeres vurdering i forhold til den? 
Ja den styrkede læreplan er blevet fremlagt, og den vurderes til at være et godt arbejdsredskab for 
personalet. 
 

3. Hvordan kommer arbejdet i forhold til forældresamarbejdet til udtryk i hverdagen? Giv 
konkrete eksempler. 
Forældrebestyrelsen vurderede den nære kontakt i dagligdagen, som noget af det vigtigste. Når der 
er ”hændelser” i børnehaven, der er vigtige at viderebringe, taler forældre og pædagoger sammen.  
Personalet opfordrer derudover forældrene til, at de altid kan ringe/bede om en aftale, hvis der er 
udfordringer/problemer. 
 

4. Hvordan vurderer I de fysiske rammer/Pædagogisk indretning herunder udearealer? 
De fysiske omgivelser vurderes til at være virkelig gode. Der er er rigtig mange muligheder på 
legepladsen, som er ”delt op” i tre områder med forskellige legemuligheder. Især udtrykker 
bestyrelsen, at børnene er vilde med gyngen. De fysiske rammer indenfor er fine, dog opleves 
stuerne som små, når alle børn er i institutionen. Dette kompenseres der for ved at dele børnene ud i 
hele huset, når det er muligt. 
 

5. Hvad er jeres vurdering af legetøj og legeredskaber? 
Der er rigeligt med legetøj, kvaliteten er fin, og legetøjet er ikke slidt. Der er også de legeredskaber, 
der skal være, og der er kommet en del nyt legetøj bl.a. til udendørsbrug, da børnene har været 
mere ude under Corona. 
 

6. Hvordan vurderer I om der er god trivsel og udvikling for børnene i daginstitutionen? 
Forældrebestyrelsen oplever glade børn, der er i gang og har venner. De ser sjældent børn, der er 
kede af det og skal trøstes. Forældrene oplever via børnenes oplevelser og fortællinger, at der er 
omsorg for børnene, og at der er en god energi i institutionen. Personalet er gode til at igangsætte 
projekter. 
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7. Er der udfordringer som I mener institutionen burde være mere nysgerrig på, hvis ja hvilke? 
Forældrebestyrelsen vurderede, at der umiddelbart ingen udfordringer er lige nu, som institutionen 
bør være nysgerrige på. 
 

8. Er der nogle forhold/emner/indsatser i institutionen, hvor I kan få øje på særlig høj kvalitet? 
Forældrebestyrelsen oplever, at personalet har et virkelig godt samarbejde, og at det kan mærkes i 
hele huset. Desuden at personalet har formået, at bibeholde deres værdier, selvom der i år har 
været udskiftning i personalegruppen. Derudover påpeger de, at de oplever, at de bliver mødt og set 
af hele personalegruppen, når børn og forældre træder ind i institutionen, og at personalet er gode til 
at modtage nye børn, forældre og personale. Der blev også nævnt, at der bliver lavet nogle mega 
gode projekter eksempelvis indianer- og sørøverprojekt. 
 

9. Andet 
Intet til dette punkt. 
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BØRNEVURDERING 

Børneinterview til tilsyn 

Nedenstående er emner til det børneinterview som leder skal udarbejde. Børnenes svar indgår som data for 
den samlede tilsynsvurdering, så forvaltningen får flere perspektiver på det samlede tilsyn. 

Før børneinterviewet udarbejder leder en interviewguide med udgangspunkt i de fem emner. I guiden skal 
det fremgå hvor mange børn, hvilke børn, i hvilke omgivelser, og hvilke spørgsmål inden for de udvalgte 
emner. 

De fem emner som skal afdækkes: 

 Venskaber 

 De voksne 

 Ude- og inderum 

 Medbestemmelse  

 Leg og aktiviteter 
 

Efter interviewene udarbejder leder en sammenfatning af interviewene, og indsætte denne i 
tilsynsbesvarelsen. Det kan anbefales at filme eller optage interviewene da disse kan være meget 
konstruktive i det fremadrettede arbejde med den styrkede læreplan. Leder skal huske at indhente tilladelse 
hos forældrene til de børn som skal interviewes.  

 
 

Beskrivelse af interviewguide:  

Der er blevet lavet tre interviews med henholdsvis børn fra Storbørnsgruppen, Mellemgruppen og 
Spiregruppen. Vi valgte at lave interviews med forskellige aldersgrupper, for at få en så bred indsigt/viden 
som muligt af børnenes oplevelser af deres hverdagsliv i børnehaven. Desuden blev interviewene foretaget i 
aldersopdelte grupper for at give bedst mulighed for at alle kunne ytre sig. 

I hvert af de tre interviews deltog der fire børn repræsenteret fra alle tre stuer. Interviewene tog 20-30 
minutter hver. Interviewene foregik i ”Spiloppen” et ekstra rum i institutionen, hvor børnene er vant til at lege 
og lave aktiviteter. Interviewene foregik siddende rundt om et bord, og der blev serveret frugt og vand. 

Der er blevet lavet en del spørgsmål til de fem emner, men med det for øje at det ikke var sikkert, at alle 
spørgsmål blev brugt i hvert interview. Spørgsmålene blev brugt som en rettesnor/hjælp til at få afdækket de 
fem emner. 

Interviewene er blevet lydoptaget. 
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Interviewguide til børneinterview: 

 

Venskaber  Har du nogle gode venner i børnehaven? Hvem?  
 Har du en bedste ven i børnehaven? Hvem? 
 Hvad er en god ven?  
 Er der altid nogle du kan lege med? 
 Tror du alle børnene i børnehaven, har nogen at lege med? 
 Hvad laver du sammen med dine venner i børnehaven? 
 Bliver I nogen gange uvenner med jeres venner, og bliver I gode venner igen? 

 
De voksne  Er de voksne i børnehaven søde? 

 Hvad laver du sammen med de voksne? 
 Hvad er sjovt at lave med de voksne? 
 Er de voksne gode til at lege? 
 Hvad gør de voksne, hvis du bliver ked af det? 
 Kan de voksne godt blive sure? 

 
Ude- og inde rum  Hvor kan du bedst lide at lege, inde eller ude? Hvorfor? 

 Hvad kan du bedst lide at lave, når du er indenfor? 
 Hvad kan du bedst lide at lave, når du er udenfor? 
 Kan du lide at komme på tur? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 Hvor kan du godt lide at på komme hen på tur? 
 Hvor synes du, det er sjovest at lege i børnehaven? 

 
Medbestemmelse  Hvem bestemmer i børnehaven? 

 Er du med til at bestemme noget i børnehaven? 
 Hvornår og hvad bestemmer du i børnehaven? 
 Må de andre børn bestemme, hvad I skal lave i børnehaven? 
 Er der noget, du rigtig gerne vil bestemme eller være med til at bestemme? 

 
Leg og aktiviteter  Er der noget legetøj du bedst kan lide at lege med? 

 Synes du der er legetøj nok i børnehaven? (Både ude og inde) 
 Er der noget legetøj, du kunne tænke dig at børnehaven havde? 
 Synes du, det er sjovest, når I selv finder på noget at lege, eller når de voksne finder på noget? 
 Er der noget du kunne tænke dig at lære, mens du går i børnehave? 

 

 
 

                                                              

Sammenfatning af interview: 

Venskaber 

Bortset fra en pige fra Spiregruppen udtrykker alle børn, at de har en ven, og ingen nævner kun en ven ved 
navn, men tre til fire venner, som de leger meget med. Pigen fra Spiregruppen talte om sin bror, og holdt fast 
i, at hun ikke havde venner, men da vi nåede længere frem i interviewet, begyndte hun pludselig at nævne 
navnene på tre af de venner, hun leger mest med. Alle fortalte også, at selv om deres venner ikke var i 
børnehave, var der altid nogen andre at lege med. De troede også, at alle børn i børnehaven har venner, 
men to sagde, at de vidste det jo ikke. Børnene nævner, at en god ven er en, man leger med, og som ikke 
slår. En af pigerne fra Storbørnsgruppen nævner, at når hun er sammen med en af hendes bedste venner 
fra en anden stue hjemme hos sig selv, river og slår de hinanden, men de gør det ikke i børnehaven. 
Børnene fortæller også, at når de bliver uvenner kalder de på en voksen, som kommer og siger, at den der 
gør noget skal lade være, og hjælper dem med, at blive gode venner igen. 

De voksne 

Børnene udtrykker at alle de voksne i børnehaven er søde. Til spørgsmålet om de voksne kan blive sure 
siger de ja, men det er kun, hvis man ikke hører efter, gør noget man ikke må, eller når nogen slår, sparker, 
skubber eller bider. Det er de meget enige om, og et par stykker siger, at når man slår og bider, må man 
med den voksne hen på bænken og tegne. De fortæller også, at når man bliver ked af det, bliver man trøstet 
af en voksen, hvis man eksempelvis falder, og så skal man ud at lege igen. En fra Spiregruppen var meget 
optaget af, at hans mor blev sur på ham, når han ikke ryddede op på sit værelse. Til spørgsmålet om de 
voksne er gode til at lege, svarer nogen at de leger selv med deres venner, men i alle tre interview fortæller 
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børnene også, at de voksne er gode til at lege fangeleg, spille fodbold i boldburet og spille spil. En nævner, 
at når man får et svært spil fra skabet, hjælper den voksne med det. De fortæller også, at de voksne læser 
bøger, som børnene får lov at vælge. To fra Mellemgruppen er meget optagede af, at det er sjovt at hoppe 
med de voksne, nogle gange hopper børnene og de voksne som frøer. Det er også sjovt med musik på 
legepladsen, men to af børnene fra Storbørnsgruppen nævner, at nogle gange gider de danse, når der er 
musik på legepladsen, andre gange ikke, og det må de selv bestemme. 

Ude – og inde rum 

Det er meget blandet, hvorvidt børnene bedst kan lide at lege inde eller ude, nogle udtrykker at begge dele 
er godt, mens andre fortæller, at de helst vil være inde, når det regner eller blæser, og ude når solen skinner, 
men også være ude når det sner. Det er også meget forskelligt, hvad børnene bedst kan lide at lege med, 
men en ting der går igen er, at alle er meget glade for redegyngen, og to af pigerne fra Storbørnsgruppen er 
meget imponerede over en dreng fra Mellemgruppen, som kan gynge meget højere end dem. De nævner 
også legehuset, rutsjebanen, og sandting. Indendørs er det især magneterne, kugle bane, tegne og 
legoklodser, der nævnes som attraktivt. Til spørgsmålet om hvorvidt de kan lide at komme på tur, er alle 
enige om i de tre grupper, at det kan de. Nogle nævner, at nogle gange kan der være lidt langt at gå, det var 
der til biblioteket forleden, så vi kommer til at tale om, at nu kan vi snart komme med bussen igen, og så 
siger flere, at det har vi jo været, da vi var på bondegårdstur. Herefter går snakken om hvilke dyr de har set 
der og om de små kyllinger, som en af de voksne lod dem holde.  

Medbestemmelse 

Alle er enige om, at det er de voksne, der bestemmer i børnehaven, men at de også må bestemme, hvem de 
leger med, hvad de vil lege med og eksempelvis, når de voksne maler dem i hovedet til tigre, klovne mm. så 
må de selv bestemme, om de har lyst til at blive malet. De har ikke rigtig nogen kommentarer til, hvad de 
gerne vil bestemme, men den ene gruppe får øje på det nye køkken i Spiloppen, og spørger, hvornår de må 
lege med det, og så synes de bordet til køkkenet skal rykkes ud, og spandene der står på bordet skal ryddes 
væk.  

Leg og aktiviteter 

Til spørgsmålet om børnene helst vil have de selv finder på lege, eller det er de voksne, der gør det, blev der 
svaret, at de gerne vil begge dele, men at de også gerne vil lege med deres venner. Alle nævner, at der er 
meget legetøj i børnehaven, at de godt kan lide at lege med forhindringsbanen udenfor, og at de store 
klodser, som der er i haven kunne der godt være flere af, for sidst de byggede med dem, var der så mange 
børn, så man ikke kunne være i det hus, der blev bygget. Så det vil være godt med flere klodser, så man kan 
bygge huset større eller to huse. De nævner også, at det er svært at bygge med de klodser, så de har brug 
for hjælp af de voksne. Børnene vil gerne have flere magneter, snevejr og juleting og en nævner, hun godt 
vil lære noget musik. 

 

 

Hvilke tanker og refleksioner har vi som personale fået på baggrund 
af børnene interviewene 

Interviewene viser, at børnene ser ud til at trives i deres hverdag og at i hvert fald de interviewene børn har 
venner i børnehaven. Som nævnt tidligere arbejder vi kontinuerligt med målet om, at alle børn skal have en 
ven. Vi observerer de forskellige relationer mellem børnene, og har særligt fokus på, om alle børn er 
deltagere i fællesskabet og har mindst en god ven - gerne flere.  

Interviewene viser også, at det fremadrettet kunne være en god ide at fokusere mere på børneinterview for 
at få en viden fra børnene, som vi kan bruge i vores pædagogiske praksis. At alle børn løbende bliver 
inviteret til en uforstyrret snak, hvor vi kan være nysgerrige på, hvordan det er for dem at gå i børnehave. 
Ofte går det stærkt i hverdagen, og vi tror måske, at vi ved, hvad børnene mener og vil, men det ved vi i 
realiteten måske ikke helt. 
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