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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. 

Der var ingen arbejdspunkter men vuggestuen har selv valgt at arbejde med: 

 
1. Børnenes deltagelse/inddragelse i hverdagen – barnets stemme 

 2. Natur, science, haven, læringsmiljøer – udeliv (mere ude) 

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

1. Vi er bevidste om, at give børnene indflydelse/medbestemmelse i højere grad. Fx kan de ældste 
børn blive inddraget og spørges til hvem de vil lege med og hvilken aktivitet de ønsker, at deltage i. 
Valgmulighederne skal være få og overskuelige. Vi skal reflektere og evaluere vores pædagogiske 
praksis løbende, for at undersøge og sikre os, at den aftalte praksis bliver udført i hverdagen og 
hvorvidt den skal justeres i forhold til børneperspektivet. 

2. I hverdagen bruger vi haven som læringsmiljø som understøtter børnenes fin – og grovmotoriske 

aktiviteter. Haven er ligesom stuerne opdelt i tematiske læringsmiljøer så børnene ved hvad de kan 

bruges til. Her er der mulighed for både rolige og vilde lege i små grupper (3-4 børn) med en voksen. 

Læringsmiljøerne er illustreret med en planche til inspiration og synliggørelse, for hvordan vi kan 

implementere læreplanstemaerne i haven. Ud over vores have, har vi en lille gårdhave, som 

ligeledes er etableret som læringsmiljø. 

I forbindelse med COVID-19 har vi helt naturligt været meget ude, hvilket vi har fortsat med efter 

restrektionernes ophør. 
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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. 

Sciencestrategier: 

Når vi har arbejdet med sciencestrategierne har vi bla. brugt haven som læringsmiljø, hvor børnene har haft 
mulighed for, at undersøge og eksperimentere fx mærke vind og vejr, røre ved snegle, regnorme eller andre 
af havens dyr. Vi har lavet årstidsbestemte aktiviteter fx plantet blomster og krydderurter som vi har passet 
og fulgt  fra forår til efterår hvor vi har ”lukket” haven ned. 
For at sætte fokus på biodiversiteten har vi sået vilde blomster på et område i haven, opstartet en 
kompostbunke og lavet insekthoteller. 

Sprogstrategi: 

Børnenes sprogudvikling er blevet støttet i alle hverdagens rutiner, gennem lege, aktiviteter, sange, 
sanglege og rim og remser. 

Vi har indrettet inspirerende læringsmiljøer inde og ude med legetøj som fremmer børnenes sprogudvikling. 

Børnene er blevet støttet i korrekt sprogbrug ved ikke at blive rettet i deres udtale, men med gentagelse af 
korrekt sprogbrug. Vi voksne har været bevidste om, at være gode sproglige rollemodeller som at sætte ord 
på oplevelse og handling. 

Vi har haft fokus på den gode samtale hvor vi har inddraget børnene i dialog, spurgt ind til og inspireret til, at 
fortælle mere. Vi har været opmærksomme på og  givet børnene tid til, at tale og udtrykke sig. 
Bøger har været og er en vigtig del af hverdagen og tilgængelige således at de selv  har kunnet ”læse” dem 
eller i dialogisk læsning sammen med en voksen hvor børnene er blevet inddraget i en dialog omkring 
bogens handling. 
  

Overleveringsplan: 

Når vi overleverer børn fra vuggestuen til børnehaven benytter vi Tårnby Kommunes overleveringsskema. 
Skemaet udfyldes af personalet som efterfølgende inviterer forældrene til et afsluttende dialogmøde omkring 
barnets trivsel og udvikling i forhold til børnehavestart. Overleveringsskemaerne sendes til den pågældende 
børnehave, således at børnehaven får indblik i barnets kunnen for fremad rettet at kunne støtte det i den 
videre udvikling. 
Hvis der er behov for en uddybende beskrivelse af barnet kontaktes børnehaven i samråd med forældrene. 

 

Børne –unge politikken og stærke børnefællesskaber: 

Det har været vigtigt for os, at voksne og børn har oplevet at være en del af hverdagslivet og fællesskabet, 
hvor det har handlet om at respektere og anerkende hinandens forskelligheder og personligheder. Vi har delt 
børnene i små grupper for at skabe nærhed, tryghed og tillid. Her har de haft mulighed for at lære og øve sig 
i de sociale spilleregler der er nødvendigt i et fællesskab, i sammenhænge de kan overskue. 
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Børnene har fået plads i fællesskabet og legen, ved at de voksne har fokuseret på deres individuelle 
resurser, styrker og kompetencer. Vi har været opmærksomme på børnenes relationer og støttet dem i at 
danne venskaber og opfordret dem til, at drage omsorg og hjælpe hinanden.  
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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. 

Pædagogiske konsulenter, de pædagogiske vejledere og RoF (psykolog, fysioterapeut og tale – hørelærer) 
er blevet konsulteret ved behov hvor vi har fået råd, vejledning og sparring efter behov og ved særlige 
udfordringer i dagligdagen og på dialogmøder. 
Vi har konsulteret og samarbejdet med den forebyggende rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af 
underretning samt sparring til personalegruppen på et pædagogisk udviklingsmøde. 

Legepatruljen har vi endnu ikke været en del af. 

På grund af Covid – 19 har vi desværre ikke haft mulighed for at besøge kulturinstitutionerne i kommunen 
som vi normalt ville gøre. Vi har benyttet biblioteket ved, at få tilsendt bøger. 
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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. 
 

Et konkret eksempel på hvordan vi arbejder med læreplanstemaerne er ved frokostmåltidet som vi 
nu igen efter Covid – 19 kan bruge som en daglig pædagogisk aktivitet og et læringsmiljø, hvor de 6 
temaer bliver inddraget.  

Eksempler:  

Alsidig personlig udvikling: Som ”dagens hjælper” er barnet med ude i køkkenet og henter service 
og mad til hele stuen, og deler det efterfølgende ud til børnene på stuen. Når de er færdige med, at 
spise går eller kravler både de største og mindste børn i vuggestuen hen med deres hagesmæk i 
vasketøjskurven, og de store børn går hen med deres service i kurven. Med opgaver som disse 
oplever de succes og får mod på at prøve andre udfordringer. Her bliver barnet anerkendt og støttet 
i, at være på kanten af sin formåen.  
Som en del af en større gruppe, oplever børnene også at vente på tur når fx maden skal sendes 
rundt. Her stifter de bekendtskab med behovsudsættelse.  

Vi giver samtidig også det enkelte barn medindflydelse, ved at give dem muligheden for selv, at 
vælge og tage beslutningen angående hvilket mad de ønsker på deres tallerkenen.   
 
Social udvikling: Børnene oplever at være en del af et fællesskab. De bliver opfordret til at se og 
høre hinandens behov og forskellige ressourcer, fx når et barn hjælper med, at række skålen med 
mad videre til sidemanden som mangler noget på sin tallerken. Derudover støtter vi børnene i at selv 
bede om hjælp, enten af en voksen eller af en af de andre børn. 

 
Kommunikation og sprog:  I dialogerne omkring bordet opfordres børnene til, at lytte og være 
opmærksomme på hinanden. Her er vi, som voksne, opmærksomme på at sætte ord på ting, 
handling og oplevelser fra formiddagen. Vi har fokus på den gode samtale hvor vi inddrager barnet i 
dialog, spørger ind til og inspirerer til, at fortælle mere. Vi giver barnet tid til, at tale og udtrykke sig. 
 
 
Krop, sanser og bevægelse: I forbindelse med måltidet kravler børnene, så vidt det er muligt, selv 
op og ned fra deres stol. Vi taler om, at vi kan mærke i vores maver, om vi er sultne eller tørstige, om 
vi kan dufte vores mad mm. Under måltiderne guider vi børnene i at hælde vand op i eget glas, øse 
mad op på tallerkenen og derved øve dem i at koordinerer deres bevægelser og fornemme hvornår 
man skal stoppe med at hælde, hvor meget man kan have på skeen osv. 

 
Natur, udeliv og science: Om sommeren er børnene med til at plukke vores hjemmedyrkede 
tomater, krydderurter m.m. fra vores have og gårdhave, som efterfølgende serveres til 
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frokostmåltidet. Her får de udover en sanselig oplevelse ved både at dufte, føle og smage de 
hjemmedyrkede ting, også en oplevelse af at de frø/planter de selv har plantet, passet og vandet, fx 
udvikler sig til lækre grøntsager som vi kan spise.     

Ved måltidet eksperimenterer børnene ved fx at hælde vand i glasset, og lærer derved at vurdere 
hvor meget der kan være i, hvor man skal holde kanden når man hælder, om man bare kan vende 
bunden i vejret på kanden mm.  
 
Vi giver børnene kendskab til forskellige råvarer, når børnene ser de hele ingredienser som retten 
består af, fx når de får lov til at rive gulerødderne til råkosten. Vi gør dem også opmærksomme på 
hvad vores mad også kan udover at gøre os mætte i maverne, når vi fx hjælper dem med at opdage 
at rødbederne farver læberne røde eller at bønnerne også kan bruges som hugtænder.   

Kultur, æstetik og fællesskab: Børnene oplever at biddrage til et fællesskab, når de bliver 
inddraget i forberedelserne i forbindelse med borddækning osv.  

Ved bordet skaber vi en god spisekultur, ved at placere os i små grupper, hvor vi lægger vægt på at 
børnene oplever et fællesskab med små dialoger i en god og rolig stemning.  
 
Som en del af spisekulturen har vi vores tilbagevendende traditionsbundne begivenheder omkring 
påske og jul hvor vi arrangerer påske – og julefrokost sammen børnene. 

 

• 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.  
I vores hverdag prioriterer vi den daglige dialog og inddragelse højt, både via Aula men især 
mundtligt. Her støtter vi børnenes fælles og individuelle trivsel, læring, udvikling og dannelse i 
samarbejde med forældrene, så vi i fællesskab handler på det som rør sig hos børnene. Et 
eksempel kunne være, at man i fællesskab blev enige om at have et skærpet fokus på hjælp til 
selvhjælp.     
Vi beskriver, inddrager og holder løbende forældrene informerede, når vi arbejder med vores 
indsatsområder. I stueetagen får børnene en kuffert med hjem, med små opgaver som de skal lave 
sammen med deres forældre og derefter bringe med tilbage til vuggestuen til videre arbejde. 
   

 

• 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.  
Vi arbejder ud fra, at alle børn her i vuggestuen bliver set, hørt og mødt i forhold til barnets 
nærmeste udviklingszone. Vi kigger på det individuelle barn og giver ekstra opmærksomhed, hvis 
nødvendigt. Vi udarbejder SMTTE og konsulterer eksterne samarbejdspartnere fx psykolog eller 
pædagogisk vejleder ved behov.   

 

• Beskriv hvordan I sikrer at jeres pædagogiske læreplan bliver et dynamisk arbejdsredskab og 
løbende evalueret og justeret. 
Vi arbejder med den pædagogiske læreplan løbende på vores pædagogiske udviklingsmøder 
(P.U.M.). 
Desuden udarbejder vi systematiske evalueringer af den pædagogiske praksis på stuemøder, 
P.U.M. og på vores kompetenceudviklingsdag. 
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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 indrettet vuggestuen med funktionsopdelte rum hvor børnene har mulighed for, at vælge lege-og 

voksenrelationer på ”tværs” af rummene. 

Vi skaber læringsmiljøer som inspirerer til leg, fantasi og styrker børnenes udvikling og læring. 
Der er rum som børnene kan fordele sig i og hvor de kan vælge forskellige tematiske læringsmiljøer. Her 
har børnene også mulighed for, at lege uforstyrret.  

 

Legetøjet er intakt og placeret tilgængeligt, indbydende og inspirerende til leg og aktiviteter. Noget legetøj fx 

duplo er systematisk opdelt i kurve/kasser således at det er nemt at gå til. 

Udsmykningen på stuerne er æstetisk, placeret i børnehøjde og til tider inddrager vi børnene i 

udsmykningen. 

 

Haven som læringsrum understøtter børnenes fin – og grovmotoriske aktiviteter. Den er ligesom stuerne 

opdelt i tematiske læringsmiljøer. De voksne er bevidste om at inddrage og introducere børnene for 

læringsmiljøerne så de ved hvad de kan bruges til. 

Læringsmiljøerne er illustreret med en planche til inspiration og synliggørelse, for hvordan vi kan 

implementere læreplanstemaerne i haven.   

Ud over vores dejlige have, har vi en lille gårdhave, som ligeledes er etableret som læringsmiljø. 

 

 

Relationer 

Vi er opmærksom på børnenes relationer og støtter dem i at danne venskaber på stuen og på tværs af 
etagerne. Samtidig er vi opmærksomme på det psykiske arbejdsmiljø og de voksnes relationer i samarbejdet 
og hvordan vi som rollemodeller har indflydelse på børnene. 

Vi prioriterer et godt forældresamarbejde hvor der skabes gode relationer med gensidig tillid og respekt, 
hvilket medvirker til at skabe tryghed for børnene. 
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Lege og aktivitetsmuligheder 

Vi har tidligere beskrevet, at vi har indrettet vuggestuen  med afgrænsede og tydelige læringsmiljøer inde og 
ude. 
De funktionsopdelte rum og haven  betyder at børnene kan vælge hvilket legetøj, aktivitet samt hvilke venner 
de vil lege med. Samtidig giver vuggestuens mange små rum mulighed for leg, aktiviteter og fordybelse i 
små grupper.  
Legetøj og legeredskaber er alderssvarende, intakt og med udgangspunkt i hvad der rører sig i børnene. Det 
er placeret tilgængeligt og indbydende for børnene således at det medvirker til at udvikle deres fantasi og 
inspirerer til leg og læring. 
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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? 
Svar: Normalt afholder vi fire møder om året, hvilket har været tilstrækkeligt. Men pga. covid-19 har 
vi måttet aflyse planlagte møder.   
 

2. Er den nye styrkede læreplan blevet fremlagt, og hvad er jeres vurdering i forhold til den? 
Den nye styrkede pædagogiske læreplan er blevet grundigt fremlagt på flere møder, med mulighed 
for dialog og spørgsmål. Det er forældrebestyrelsen vurdering at personalet arbejder ud fra 
lærerplanen. Det er vores oplevelse, at personalet har arbejdet kreativt og nytænkende, for at 
forbinde læreplanen og den hverdag de har arbejdet med under gældende covid-19 restriktioner.   
 

3. Hvordan kommer arbejdet i forhold til forældresamarbejdet til udtryk i hverdagen? Giv 
konkrete eksempler. 
Svar: Personalet er gode til at gå i dialog med forældrene angående barnets trivsel, udvikling og 
behov, for derfra at kunne samarbejde om dette. Derudover får forældrene altid en beskrivelse af 
barnets dag i den daglige dialog. Forældrerepræsentanterne oplever også, at personalet er gode til 
at overlevere information omkring børnene igennem hele dagen, således at den voksne der 
modtager barnet om morgenen viderebringer information til dem som møder ind senere på dagen 
osv. Forældrerepræsentanterne foretrækker, ligesom institutionen, den daglige dialog frem for aula. 
 

4. Hvordan vurderer I de fysiske rammer/Pædagogisk indretning herunder udearealer? 
Svar: Institutionen har en god størrelse til antallet af børn. Den er fin, overskuelig og giver mulighed 
for forskellige lege for vuggestuebarnet.  
 

5. Hvad er jeres vurdering af legetøj og legeredskaber? 
Svar: Der er et fint udvalg af legetøj, af forskellig slags. Forældrebestyrelsen synes det er dejligt at 
der igen er mere legetøj på hylderne efter covid-19 restriktionerne er ophørt.  
 

6. Hvordan vurderer I om der er god trivsel og udvikling for børnene i daginstitutionen? 
Svar: Forældrerepræsentanterne oplever til tider uro, støj og gråd når de afleverer og henter.  
 

7. Er der udfordringer som I mener institutionen burde være mere nysgerrig på, hvis ja hvilke? 
Svar: Nej 
 

8. Er der nogle forhold/emner/indsatser i institutionen, hvor I kan få øje på særlig høj kvalitet? 
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Svar: Forældrebestyrelsen oplever en, god kvalitet med trygge rammer for børnene.  
De mener der er fokus på gode indsatsområder og at det er rigtigt dejligt med årstidsbestemte 
aktiviteter. Desuden er personalet gode til at bruge nærmiljøet/udelivet. 
 
 
 

9. Andet 
Svar: Det kan være svært at svare på nogle af spørgsmålene, da hverdagen har været anderledes 
pga. covid-19. Det kan være svært at svare på vegne af hele forældregruppen, da covid-19 har sat 
sine begrænsninger ift. kontakten med de andre forældre.  
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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:  

Inden børneinterviewet havde vi formuleret nogle hv-spørgsmål i forhold til emnerne. Det stod den 
pågældende pædagog frit for at lave tillægsspørgsmål og ændre spørgsmålene i forhold til børnenes svar. 

Ved interviewet deltog 3 børn (alderen 2,5 -2.11) og en pædagog. Pædagogen havde forberedt sig med 
spørgsmål, billeder (vennerne, de voksne, ude-og inderum, leg og aktiviteter) og en hånddukke til at fange 
børnenes opmærksomhed. 

 

Sammenfatning af interview: 

Interviewet varede ca.10 minutter hvor børnene sad ved et bord. Da børnene blev spurgt hvem de leger med 
fik de vist en plakat af alle børnene på stuen. Vi oplevede at de nævnte og pegede på de tre børn som 
deltog i interviewet som de venner de kunne lide at lege med. Med lidt hjælp fra pædagogen pegede de 
også på nogle af de andre børn. Deres opmærksomhed flyttede sig fra billederne til hånddukken, som kom til 
at fylde meget. Dukken var ny og spændende og tog deres opmærksomhed. Det betød at flere af emnerne 
ikke blev besvaret. En tid inde i interviewet blev et barn opmærksom på en bog som stod i vinduet og ville 
gerne læse den, hvilket pædagogen imødekom. Her sluttede interviewet. 
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Hvilke tanker og refleksioner har vi som personale fået på baggrund 
af børnene interviewene. 

Efter børneinterviewet reflekterede vi over; plakaten med børn som de skulle forholde sig til (17 børn). En 

mere overskueligt måde at fremlægge billederne på, kunne være Ex. Et billede med kun 4 børn på, hvem er 

dine venner her, hvem leger du med her. 

Da spørgsmålene omkring de voksne kom var det svært for dem børnene at svare, da de helt naturligt vil 

nævner deres forældre. (alder og forståelse). 

Dukken som kom til at fylde mere end forventet, skulle nok have været introduceret flere gange inden 

interviewet så den ikke var så ”ny”, eller slet ikke været brugt. 

Ud fra børneperspektivet, vælger pædagogen at imødekomme børnenes ønske om at læse bogen og stoppe 

interviewet. Der ser vi tydeligt børnene bliver hørt og har medbestemmelse.  

Under normale omstændigheder ville vi have fulgt op på interviewet og fået de sidste emner besvaret, dette 

har ikke været muligt i forhold til tidspresset og personalesituationen. Med mere tid havde vi haft mulighed 

for at vælge nogle ældre børn med forståelse for spørgsmålene. 
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