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TILSYNSVEJLEDNING 

 

Tårnby kommunes tilsyn består af 7 dele: 

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

2. Tilsynsbesvarelsen, som besvares af ledelse, fagligt fyrtårne, og børne- og forældrevurdering. 
3. Dialogmøde med ledelse og faglige fyrtårne, med fokus på udviklings- og arbejdspunkter. 

Institutionen kan i denne dialog selv pege på eventuelle udviklingspunkter.  
4. 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. 
5. Tilsyn samt handleplan præsenteres for forældrebestyrelse. 
6. 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.  
7. 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 udvklingspunkterne 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 

1. Der skal stadigvæk arbejdes med personalekulturen, trivsel og fagligheden i institutionen. 
2. Der arbejdes med Den styrkede Pædagogiske Læreplan 
3. Planlægning af pædagogisk dagligdag 
4. Årlige udviklingssamtaler med medarbejderne 
5. Forældrene skal have en uddybende indsigt i det pædagogiske arbejde, strukturen i afdelingerne og 

hvad ledelsen arbejder med. De er med til at sætte overordnede pædagogiske principper og har en 
stor medindflydelse på forældremødernes afvikling. 

Hvordan er der blevet arbejdet med punkterne 

Leder kan af gode grunde ikke svare på, hvordan der er blevet arbejdet med punkterne frem til april 2021 
(leder blev ansat i april 2021). Men det kan beskrives, hvordan vi arbejder med udviklingen af institutionen 
nu, så det er det vi har gjort nedenfor. 

1. Vi har en personalegruppe med mange nyansatte og arbejder således med at danne en fælles kultur 
i huset. Dette både ift. trivsel/arbejdsmiljø, faglighed, samarbejde og kommunikation.  
Vi deltager i pilotprojektet TOPI (tidlig opsporing og indsats), som har givet os et godt fælles 
fundament til at arbejde videre med regulering, metallisering, kommunikation og samarbejde. Det er 
meget nyt for personalegruppen, så vi har planlagt at lave nogle mentaliserings-øvelser på 
kommende personalemøder, for at anvende det lærte. Ligeledes vil vi gense instruktionsvideoerne 
og diskutere indholdet nærmere, for at invitere til yderligere refleksion hos både personaler og i 
ledelsen. Vi er i proces omkring at bedre kommunikation og samarbejde på flere niveauer:  
- Ledelse til medarbejdere. Vi er i proces omkring at skabe mere systematisering af den daglige 

drift i huset, lave ugeplaner (medarbejderne udarbejder disse), skabe samlet overblik 
(eksempelvis har vi nu én fælles hus-kalender, er i gang med at udvikle et årshjul til huset og en 
overblikskalender til ledelsen), ledelsen er i gang med at få prioriteret opgaverne (arbejdsbyrden 
er stor og vi mangler fortsat en souschef), vi er i proces omkring at finde en souschef (netværk 
inddraget, relevant ansøgning modtaget og der er sparret med pædagogisk konsulent og 
dagtilbudschef), der arbejdes på at forbedre kommunikationen, således at medarbejderne ved, 
hvad der sker på kontoret (også når der er travlt), vi er i proces omkring at skabe 
sammenhængende skemaer med personaledækning over hele dagen og ledelsen er ved at 
finde balancen i at gå foran, ved siden af og bagved i den fælles læringsproces. 
Samtidig søger vi at skabe mere fagligt mod hos medarbejderne via motivationsteoretisk 
understøttelse og anerkendelse, der bygger bro og skaber en rød tråd til læreplanerne, som vi 
skal arbejde videre med på vores kompetencedag. 

- Medarbejdere til ledelsen. Vi er i proces omkring at opbygge tillid til den nye ledelse (knæk i 
tilliden til tidligere ledelse), vi er i proces omkring at finde balancen mellem et ønske om mere 
ansvar og at tage ansvar for at følge tingene til dørs, når man så har fået ansvaret. Vi er i proces 
omkring at finde balancen mellem gå til den nye ledelse, også når det er noget, som er svært, 
inden det bliver for svært og selv klare tingene på en positiv måde, der hvor det er muligt. Vi er i 
proces omkring at skabe en ny kultur for hele huset i samarbejde med ledelsen. 

- Medarbejdere imellem. Vi er i proces omkring at skabe en nysgerrig, anerkendende og positiv 
kommunikation og tilgang til hinandens pædagogiske praksis (også når der er travlt). Vi øver os 
i, at bruge de greb, vi har fået på TOPI ift. regulering og metallisering og understøtte med 
spørgsmål, der inviterer til selv-refleksion. Vi øver os på, at have børneperspektivet mere for øje 
eksempelvis ved at blive bedre til ikke at forstyrre hinanden under aktiviteter med børnene og 
inddrage børnene mere i beslutninger, der påvirker dem. 



 

5 

 

- Medarbejdere til forældre. Vi er i gang med at strukturere overgangssamtaler og andre 
forældresamtaler, så forældrene får tilbudt de samtaler, de skal (har været afbrudt i 
børnehaveafdelingen pga. udskiftning i personale). Samtidig arbejder vi med formen på 
forældresamtaler, så forældrenes perspektiv inddrages. Vi er i dialog omkring det, at være 
nysgerrige på og inddrage forældrenes perspektiv. Vi har fokus på at komme rundt om hele 
barnet og samarbejde med barnets netværk omkring dets trivsel (både med forældre og ved 
overgange til skole, ved inddragelse af ressourcepersonaler osv.). 
Vi er pt. lidt udfordrede på Aula, da der er flere medarbejdere, der ikke har telefoner endnu og 
nogle telefoner, der ikke virker efter hensigten. Der bliver lavet et fælles opslag fra vuggestuen 
om fredagen, børnehaveafdelingen laver fysiske opslag og så har vi indført ugeplaner, som 
hænger i begge afdelinger. Ledelsen skal bestille telefoner til nye medarbejdere og sende gamle 
telefoner op, som skal konverteres/kasseres. Lige nu har vi fysiske opslag i institutionen og 
ugeskemaerne hængende fysisk også. Nogle forældre er rigtig glade for disse fysiske opslag, så 
vi har diskuteret, hvordan vi skal få dette visuelle overblik ind fysisk i institutionen og er landet 
på, at vi ønsker os et visuelt årshjul – dette er under udarbejdelse. 

- Medarbejdere til børn. Vi øver os på at have børneperspektivet endnu mere for øje, vi skal 
blive bedre til at inddrage børnenes perspektiv og behov ift. hvordan de oplever hverdagen, 
situationer, os og hinanden. Eks. har en gruppe ladet sig inspirere af sundhedsugen og 
erfaringer fra et legepatruljeforløb. Gruppen har indført fast morgengymnastik efter at have 
erfaret at børnegruppen var i bedre trivsel resten af dagen og var mere modtagelige for udvikling 
og læring, efter aktivitets- og bevægelses lege om formiddagen – et børnebehov blev dermed 
imødekommet. 
Vi er i gang med at få bredt arbejdet med zonen for nærmeste udvikling, mere ud. Det virker 
rigtig godt nogle steder, så vi arbejder med, at alle kommer til at forstå og kunne anvende det 
som greb ift. børnenes udvikling, læring og behov. 

- Børn imellem. Vi arbejder med aflæsning af hinanden børn imellem at læse kropssprog, lave 
plads til andre i legen, være en god ven, at få nye kommunikationsstrategier i børnenes 
konflikthåndtering og i børnefællesskaberne. 

Vi har fået sparring af både pædagogisk konsulent Arne og pædagogisk vejleder André i denne 
udviklingsproces. 

 
2. Vi er i proces med at skabe overblik over hvor, hvornår og hvordan vi arbejder med og ønsker at 

arbejde med læreplanerne. I den forbindelse er vi ved at udarbejde et årshjul, som skal visualisere 
arbejdet. Ligeledes er ledelsen og enkelte medarbejdere, med praksiserfaring med redskabet, ved at 
sætte os ind i Læreplanstræet, for at se om det kan hjælpe os i vores implementering af Den 
Styrkede Pædagogiske Læreplan. Vi arbejder med at tydeliggøre, hvad der forventes omkring 
læreplansarbejde, hvordan man kan organisere og strukturere det og skabe mod på og motivation 
for opgaven. Vi kommer til at arbejde mere med dette på vores kompetencedag. 
 

3. Planlægning af pædagogisk dagligdag. Vi har indført ugeplaner, for at strukturere og synliggøre 
vores pædagogiske arbejde. Årshjul er under udarbejdelse. 
 

4. Årlige udviklingssamtaler med medarbejderne. Den forhenværende konstituerede leder i Børnehuset 
Tømmergrunden har holdt MUS med medarbejderne i november-december 2020. Da Sanne 
startede som ny leder i april 2021, var der behov for motivation og anerkendelse i 
medarbejdergruppen – derfor er der i forsommeren afhold 1:1 samtaler med alle daværende 
medarbejdere. Her har alle fået 4 individuelle anerkendelsespinde, som er i rød tråd med, hvor den 
enkelte medarbejder arbejder med Den Styrkede pædagogiske Læreplan. Denne røde tråd vil de 
kunne genkende, når vi skal arbejde videre med læreplanerne på vores kompetencedag. Der 
afholdes nye MUS i starten af 2022. 
 

5. Vi arbejder med at tydeliggøre vores pædagogiske arbejde for forældrene i hverdagen, visualisere 
vores struktur og ledelsens arbejde via nyhedsbreve, ”ugen der gik” opslag, andre relevante Aula 
opslag, fysiske opslag i huset omkring børnenes hverdag ofte understøttet af billeder for at fremme 
børnenes mulighed for at tale med forældrene om dagen, forældremøder, bestyrelsesmøder og 
”åben dør til kontoret” politik, med andre ord en tilgængelig ledelse. Forældrenes medindflydelse 
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kommer derudover i spil både via bestyrelsesmøder og i kraft af en daglig lytten til deres 
synspunkter. 

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: 

 

Sciencestrategi 

Vi følger og udvikler børnenes nysgerrige tilgang til natur, udeliv og science og understøtter, at de får en 
grundlæggende viden om forskellige temaer herom. Eksempelvis har vi arbejdet med elementerne vand, luft 
og jord, dyrehotel, plantetema, efterår, skoven og har lavet mad over bål. 

Vi sorterer affald sammen med børnene, taler med dem om det og følger deres nysgerrige spørgsmål. På 
den måde giver vi børnene en begyndende forståelse for betydningen af bæredygtighed. Vi har også 
begravet forskelligt skrald sammen med børnene for at lære, hvad der sker med det over tid. Vi har lavet 
vores eget papir med børnene og talt om, hvordan papir bliver til, hvor det kommer fra og hvorfor det er godt 
at genbruge. 

Vi har fokus på at støtte op om en begyndende matematisk forståelse bl.a. ved at fange små dyr, kigge på 
dem med børnene og tælle antal dyr, antal prikker, antal ben osv. Vi er i proces omkring, hvordan vi får bredt 
dette arbejdet med begyndende matematisk forståelse mere ud. 

 

Sprogstrategi 

Vi understøtter børnenes sprogudvikling med rim, remser, læsning og sang. Vi benytter bl.a. pædagogisk 
idræt og hverdagssituationer som redskab i arbejdet med børnenes sprogtilegnelse. Med andre ord skaber vi 
gode læringsmiljøer som udvikler barnets sproglige og kommunikative kompetencer.  

Vi er bevidste om, at barnet lærer gennem kroppen, derfor arbejder vi bevidst med at udvikle barnets 
sproglige kompetencer gennem pædagogisk idræt. Vi vælger at benytte pædagogisk idræt, da vi oplever at 
en legende tilgang til børnene giver de bedste forudsætninger for barnets læring. 

Vi hjælper hinanden med at anvende sproget nuanceret og bruger dagligdagssituationer til at ”drysse ord 
ned over børnene”. Vi øver vores egen opmærksomhed på at være gode rollemodeller, der lytter til hinanden 
og anvender sproget nuanceret og på forskellige måder i forskellige kontekster. Eksempelvis 
opmærksomheden omkring at en sok og en strømpe er det samme, at der er forskel på, om man er maler 
eller kunstner selvom de begge maler noget og at man kan være skrap til noget (dygtig), have en skarp tone 
(tale meget bestemt / bidende) og at en skarp kniv jo er noget helt andet. Vi øver at vente på tur og skabe 
rum til tænkepauser og lytten til hinanden. Vi øver os på at spørge ind til det børnene siger, være nysgerrige, 
gentage og følge op.  
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Børnehaven har haft sparring med en tale-høre-lærer og den ene stue har arbejdet med bl.a. sprogbyen. Her 
inkluderedes hele den stue, hvor et barn havde en sproglig udfordring og havde et behov for ekstra sproglig 
træning. Træningen blev en naturlig del af hverdagen og skabte grobund for fællesskab. Vi er i proces 
omkring, hvordan vi får bredt dette arbejde ud. 

Vi er ved at strukturere, hvordan vi som samlet hus arbejder med sprogtests og tilbagemeldinger til forældre 
ift. at understøtte forældresamarbejdet omkring børnenes sprog. 

 

Overgangsplan 

Når et barn skal starte i børnehave, er det vigtigt, at vi skaber tryghed for barnet i de nye omgivelser. Det gør 
vi ved at arbejde bevidst med, at barnet kommer på besøg i børnehaven, de sidste par måneder inden 
børnehavestarten. Barnet og nogle jævnaldrende fra vuggestuen kommer på besøg, i børnehaven med en 
voksen fra vuggestuen. Herved skaber vi genkendelse og tryghed for barnet ved, at have sine venner med 
og ved at have en genkendelig og tryg voksen med fra vuggestuen. Børnene og vuggestuepædagogen 
spiser madpakker sammen med børnehavebørnene. Personalet i børnehaven arbejder bevidst med relations 
dannelsen til barnet for, at skabe tryghed og en god relation fra start. Vi er begyndt at lave 
overgangssamtaler med forældrene og personalet fra begge afdelinger. Dette har vi rigtig gode erfaringer 
med. Vuggestuepædagogen har fortalt, hvordan barnet har ageret i vuggestue regi og forældre har forklaret, 
hvordan barnet trives derhjemme. Dette har givet personalet i børnehaven et godt helhedsbillede af barnet, 
og giver dem de bedste vilkår for at kunne arbejde videre med barnet. Ligeledes har børnehavepersonalet 
kunne præsentere børnehavens rytme for forældrene og samarbejdet med forældrene omkring, hvordan vi 
får den bedste start i børnehaven for netop deres barn. 

I forhold til overgangen til SFO og skole arbejder vi med trafik-træning særligt i børnehaveafdelingen. Vi 
arbejder med forståelsen for de regler, der er i trafikken og med at gøre børnene parate til de forventninger, 
der kommer til deres trafiksikkerhed, når de starter i skole. Vi har også en ”store gruppe”, som arbejder med 
skoleparathed, selvstændighed, at vente på tur, sociale kompetencer, begyndende matematisk forståelse og 
meget mere. 

Vi har på næste ledernetværksmøde inviteret SFO lederen, så vi bl.a. kan få talt om, hvilke forventninger og 
krav, der er til børnene, når de starter i SFO og hvordan vi kan optimere overgangsarbejdet og samarbejdet 
på tværs. Denne viden vil vi så tage med i vores planlægningsarbejde for før-skolegruppen i 
børnehaveafdelingen i Børnehuset Tømmergrunden for at skabe bedre sammenhænge for børnene inden 
skolestart. 

 

Børne –unge politikken 

I Tårnby Kommunes børn- og unge politik, er en del af visionen, at børnene: 

”…skal udvikle sig personligt, fagligt og socialt, så de får mod på livet og på deltagelse i et demokratisk 
samfund, hvor centrale værdier er ligeværdighed, fællesskab og solidaritet.”  

I Børnehuset Tømmergrunden hjælper vi børnene med at udvikle sig personligt, lære at reflektere over egne 
og andres handlinger og begå sig socialt med respekt og venlighed overfor andre. Vi har bl.a. arbejdet med 
”pigemøder” i børnehaven, som har været anvendt til at lære pigerne at konfliktløse, inkludere hinanden og 
kunne sætte sig i andres sted (regulere og mentalisere). 

Med hjælp fra Legepatruljen har vi fået rystet posen i nogle børnefællesskaber og givet børnene lyst til og 
mulighed for at opdage og anvende andre mere hensigtsmæssige strategier til at kontaktsøge, danne nye og 
vedligeholde eksisterende venskaber og få en ny forståelse og respekt for hinanden. Børnene som har 
været afsted med legepatruljen, har fået styrket deres mod ved at vise legepatruljens lege på legepladsen, 
når gruppen er kommet hjem fra tur. Her har vi så samtidig fået udvidet og styrket børnefællesskabet på 
tværs af grupper. 

I begge eksempler har vi arbejdet med at styrke og udvikle børnene, deres tro på sig selv, deres sociale 
formåen, deres mentaliserings evne i forhold til andre, deres selvregulering og deres demokratiske formåen 
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under uenigheder. De har øvet at lave plads til og medtænke andres behov og fået en begyndende 
forståelse for det demokratiske samfund. 

 

Stærke børnefællesskaber   

Den styrkede pædagogiske læreplan beskriver, at: ”Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle 
børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer. Det pædagogiske 
læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til 
demokratisk dannelse.” 

 

Vi er i proces omkring at implementere de gode læringsmiljøer gennem leg, som vi bl.a. har tilegnet os via 
Legepatruljen. Da det er de største børnehavebørn, som har været afsted, er vi ligeledes i proces omkring at 
tilpasse legene, så de også passer til mindre børn og langsomt få dem øvet mere og mere, så de kan 
deltage i legene med de store (zonen for nærmeste udvikling). Her ligger også en øvelse for de største børn i 
at udvise empati, respektere forskellighed, se deres egen styrke i denne forskellighed og hjælpe de mindre 
børn ind i det sociale fællesskab omkring legene. 

Vi er i proces omkring at skabe fysiske ”rum i rummet”, en stue har arbejdet med at lave et læse-hygge-
hjørne og er ved at organisere en dukkekrog. Vi er også ved at få etableret et krearum i en tidligere ekstra 
personalestue. Derudover øver vi os på at understøtte gode læringsmiljøer ved at tilbyde børnene forskellige 
”legezoner”, når de kommer om morgenen, eksempelvis tages bilbanen frem, lave et legehjørne med dyr, 
etablere et tegne- eller perlebord alt efter, hvad børnene efterlyser og hvad medarbejderne ved kan hjælpe 
nogle børns fantasi og fælles leg på vej. 

Vi har lige fået ny køkkendame, som har foreslået nogle børne-mad-møder, hvor børnene spørges ind til, 
hvad de kunne tænke sig at spise. Vi er også startet op med at lave bål-mads projekter i børnehaven, for 
både at danne et nyt socialt fællesskab, lære om mad og råvarer, opdage nye ressourcer hos hinanden i 
vores forskelligheder og øge trivslen. Vi har også tænkt os at indføre ”jord-til-bord” projekter, hvor børnene 
skal med på tur og samle eksempelvis ramsløg og havtorn. Herefter skal børnene så være med til at lave 
noget spiseligt ud af det indsamlede. 

Lige nu anvendes den fri leg som et rum, hvor børnene har mere selvbestemmelse og støttes af de voksne 
for at få legen gjort demokratisk og dermed støtte og styrke relationsdannelse. Vi har i ledelsen talt om, at vi 
sammen med medarbejderne skal have diskuteret, hvordan vi kan få mere demokrati og medbestemmelse 
for børnene ind i hverdagen herudover. Det vil blive taget op, når vi er kommet lidt længere med vores 
nuværende projekter.  
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TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE 

 

I kommunen er der forskellige tiltag og samarbejdspartnere, 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: 

Vi har i børnehuset Tømmergrunden anvendt vores tilknyttede pædagogiske konsulent Arne både til 
ledelses-sparring, til sparring og støtte omkring intern kommunikation, som støtte under arbejdet med 
regulering og mentalisering og til at forklare medarbejderne omkring de nye kompetencecentre under 
indførelsen af disse.  

Ligeledes har vi i ledelsen sparret med pædagogiske konsulenter Arne, Lise, Katrine og Maud på møder 
omkring TOPI, som lige om lidt bredes ud til personalet, hvor vi fortsat vil støtte os op af de pædagogiske 
konsulenter under implementeringen. De pædagogiske konsulenter har også været en stor støtte under 
Covid 19 pandemien, hvor de har hjulpet med forståelsesspørgsmål, at holde os opdateret på procedurer og 
udarbejde faglige skriv til forældre.  

Børnehuset Tømmergrunden oplever samarbejdet som meget givtigt, vi får kvalificeret støtte og sparring, når 
vi har behov for det og de pædagogiske konsulenter opleves alle som let tilgængelige, når ledelsesmæssige 
udfordringer eller tvivlsspørgsmål skal vendes. 

 

Legepatruljen: 

Vi har været en af de heldige institutioner, der har fået lov at trække på Legepatruljens faglige kompetencer, 
hvilket vi ser som en kæmpe værdi for både børn og medarbejdere. Legepatruljen har først og fremmest 
givet børnene nogle fantastiske oplevelser med bevægelse, fantasi, lege og børnefællesskaber, som de 
fortsat taler meget om. De har rystet posen med relationer børnene imellem og har hjulpet medarbejderne 
med at få øje på, hvilke knapper de kan skrue på i forhold til at give børnene de bedste betingelser for 
empatiske og venskabelige relationer, skabe nye kontaktstrategier for børnene og lege der kan styrke 
børnefællesskabet. Derudover har legepatruljen med deres fantastiske energi og pædagogiske tilgang 
inspireret og glædet både børn og medarbejdere. Legepatruljen benytter i øvrigt pædagogisk idræt, som 
allerede er et velkendt element for børn og personale særligt i vuggestueafdelingen. 

Vi er i proces omkring at implementere de gode læringsmiljøer gennem legene, som vi har tilegnet os via 
Legepatruljen. Børnene får selv lov at lære legene fra sig, når de kommer retur til Børnehuset 
Tømmergrunden, hvilket styrker deres selvtillid og skaber nye relationer, når de skal hjælpe andre ind i deres 
nyfundne børnefællesskab.  

Medarbejderne har profiteret af deres erfaringer med Legepatruljen og har bl.a. indført fast morgengymnastik 
efter at have erfaret at børnegruppen var i bedre trivsel resten af dagen og var mere modtagelige for 
udvikling og læring, efter aktivitets- og bevægelses lege om formiddagen. Det har styrket trivslen i 
børnegruppen. 
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Det Pædagogiske Vejlederkorps: 

Børnehuset Tømmergrunden har haft stor glæde af vores løbende samarbejde med vejlederkorpset.  

Den pædagogiske vejleder André, som er tilknyttet Børnehuset Tømmergrunden, har støttet os i processen 
omkring at styrke vores pædagogiske tilgang til og kommunikationen med børnene i børnehaven. Han har 
støttet medarbejderne ift. en udfordring omkring at gøre et barn mere skoleparat og har hjulpet os med 
piktogrammer og andre pædagogiske metoder til at strukturere og overskueliggøre hverdagen for børnene.  

Børnehuset Tømmergrunden oplever Det pædagogiske Vejlederkorps som en stor ressource og ser allerede 
gode resultater i vores proces. Vi er dog fortsat ikke i mål og arbejder videre med støtte fra Vejlederkorpset. 

 

Dialogmøder (og de nye Kompetencecentre): 

Der har ikke i nuværende leder Sannes tid været dialogmøder i institutionen, som er startet op med de nye 
kompetencecentre i stedet.  

Opstarten af Kompetencecentrene har været en overvejende positiv oplevelse for Børnehuset 
Tømmergrunden. Det at have mødt diverse fagpersonaler har elimineret tvivl omkring, hvem vi skal kontakte 
omkring hvad, fagpersonalet føles tættere på og har været forholdsvis lette at få fat i.  

Vi har stor gavn af at kunne trække på bl.a. pædagogisk vejleder ift. at skabe nye kommunikationsstrategier 
for en drengegruppe, som har opbygget en uhensigtsmæssig slås-kultur i deres fællesskab. Den sparring vi 
får her støtter samtidig op om at bibeholde den læring, vi har fået med os via Legepatruljen. 

Vi oplever dog en udfordring ift. at mange fagpersonaler ikke kan deltage på de givne tidspunkter for 
fastsatte møder, en problematik med møder der har været planlagt, så de falder i kalender-ferier og vi har 
oplevet at fagteamet har haft så meget at se til, at det er en udfordring at booke et møde eksempelvis med 
forældre, hvor flere fagpersonaler skal være til stede. 

I Børnehuset Tømmergrunden oplever vi alt i alt et større og tættere samarbejde med fagpersonalet i takt 
med indførelsen af Kompetencecentrene. 

 

Samarbejde med den forbyggende rådgiver og RoF: 

Samarbejdet med den forebyggende rådgiver og RoF er ligeledes efter kompetencecentrenes opstart 
kommet tættere på og ledelsen har fået større viden omkring, hvilke instanser vi kan trække på i hvilke 
situationer. Vi har lige nu et igangværende samarbejde omkring en familie, hvor forebyggende rådgiver er 
ind over. Det gør samarbejdet mellem familie, institution og forebyggende rådgiver/RoF meget mere 
nærværende og trygt for familien, så det har vi rigtig gode erfaringer med. 

 

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

Grundet Covid19 restriktioner, har samarbejdet med kulturinstitutioner været meget begrænset. Vi har dog 
anvendt biblioteket. Vi har i Børnehuset Tømmergrunden været ramt af flere langtidssygemeldinger og stor 
udskiftning i personalegruppen, som har givet udfordringer med timeantallet (vi betaler timer til mennesker, 
som reelt ikke er der) og har medvirket til, at medarbejdergruppen har følt et stort behov for ro i hverdagen til 
at lære hinanden at kende i de nye konstellationer. Dette har givet mindre turaktivitet. Der er dog indført tur 
dag i de nye ugeskemaer og vi er i proces omkring at give medarbejderne mod på at anvende vores 
ladcykler, så turene ud af huset kan have destinationer lidt længere væk til eksempelvis forskellige 
kulturinstitutioner. Ligeledes er vi i en lidt omstændig proces omkring at få vores buskort, som er udløbet, 
genetableret. Der arbejdes videre med at understøtte det tværfaglige samarbejde med kulturinstitutioner.  
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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. 

Vi er fortsat i proces omkring at implementere og tydeliggøre, hvordan vi arbejder med Den Styrkede 
Pædagogiske Læreplan, men som nævnt tidligere, har vi bl.a. arbejdet med at implementere Legepatruljens 
lege. Her har vi arbejdet med lærerplanen på flere forskellige parametre såsom: Leg, børnefællesskaber, 
krop, sanser og bevægelse, udeliv, kommunikation og sprog. Børnene viderelærer bevægelseslege udenfor 
til andre børn, som dermed også er i en læringsproces og samtidig udvider de børnefællesskabet og skaber 
en ny form for udeliv. De største børn lærer at udvise empati, respektere og gøre plads til forskellighed, se 
deres egen styrke i denne forskellighed og hjælpe de mindre børn ind i det sociale fællesskab omkring 
legene. De forklarer både med krop og bevægelse og med kommunikation og sprog, hvordan legen skal 
foregå. Nogle gange kan de mindre børn ikke forstå det, de større børn forklarer og så støtter medarbejderne 
med at sætte andre ord på og støtter de større børn til, hvordan de bedre kan vise det kropsligt. Børnene 
udvikler dermed deres kropsforståelse og forståelsen for forskelligheder, hvad de andres krop kan og hvad 
deres egen krop kan, på de forskellige niveauer de individuelt er på.  
I arbejdet med de forskellige ord, styrkes børnene kommunikativt. Børnene vokser også i deres selvtillid, 
både når de lærer fra sig og når de lærer og udvikler sig – det giver mod på og grobund for ny læring og 
skaber trivsel. Der skabes også et vigtigt pædagogisk læringsmiljø og der arbejdes med sprog, krop og 
sanser, når medarbejderne arbejder med metoder som zonen for nærmeste udvikling for at få børn udenfor 
fællesskabet ind i fællesskabet ved at få dem op på et niveau, så de også formår at deltage i legen og 
børnefællesskabet. Vi er i proces omkring at sprede denne måde at arbejde på ud og blive mere bevidste i 
vores arbejde med børnenes læring. 
Vi har arbejdet med pædagogisk idræt, som er en metode, der kan benyttes til at styrke og udvikle barnets 
kompetencer gennem bevægelse. Der arbejdes med 4 fokusområder (fysisk, psykisk, socialt og kognitivt), 
som dækker barnets udvikling generelt. Alle 4 fokuspunkter vil altid være i spil i en aktivitet, men det er det 
pædagogiske mål som er bestemmende for hvilket fokusområde, der er i fokus. Der kan altid justeres i 
legen for at opnå det ønsket mål og for at alle børn bliver styrket og udviklet indenfor deres individuelle 
udviklingszone. Børnene får lov at udforske og eksperimentere med mange forskellige måder at bruge 
kroppen på, oplever glæden ved bevægelse og lærer omkring deres krops sanser, muligheder og 
begrænsninger. Når man kombinerer bevægelse med sprogarbejde, lagres læringen på en anden måde i 
kroppen hos børnene – så kroppen understøtter den sproglige indlæring (lidt ligesom når vi visuelt 
understøtter læring, så gør vi det her med bevægelse). 
 
Nogle af det vigtigste nøglebegreber vi arbejder med indenfor pædagogisk idræt er: 

- Den pædagogiske bagdør: Gør det muligt for det deltagende barn at udføre aktiviteten på eget 
niveau uden, at det har betydning for legen (inklusion og børnefællesskaber). 

- Perifer legitim deltagelse: Gør det muligt for barnet at deltage aktivt eller passivt i aktiviteten. 
Dette giver barnet mulighed for at melde sig ind i aktiviteten, når det har afkodet aktiviteten 
(inklusion, zonen for nærmeste udvikling og børnefællesskaber). 

- Krop imiterer krop: Mennesker imiterer hinandens kroppe – læringen overføres (læring og 
udvikling). 
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- Spejlneuroner: Spejlneuroner er kort fortalt nerveceller placeret i hjernen, som aktiveres ubevidst 
ved spejling af hinanden (understøtter de sociale kompetencer, læring og udvikling). 

 
Vi arbejder bevidst med at kombinere pædagogisk idræt (bevægelse) og sprog, da børn lærer gennem deres 
krop og det der lagres i kroppen, understøtter barnet i dets videre læring og udvikling. Det vil sige at børnene 
får lov at udforske og eksperimentere med mange forskellige måder at bruge kroppen på, oplever glæden 
ved bevægelse og lærer omkring deres kropslige sanser, muligheder og begrænsninger. 
Vi er i en proces omkring at sprede pædagogisk idræt ud til flere dele af institutionen, da vi mener at det er et 
godt pædagogisk redskab til at styrke børnene i deres udvikling. 
 
Det er også tidligere beskrevet, hvordan vi har arbejdet med Natur, udeliv og science (se science strategi) og 
også her dannes et fællesskab omkring aktiviteten, sprogarbejdet er i fuld gang i forhold til eksempelvis at 
lære nye ord indenfor et specifikt tema. Der er en social udvikling og dannelse omkring at hjælpe hinanden 
med at affaldssortere, lytte til hinanden og vente på tur, når man ønsker at sige noget. Samtidig er det en 
oplagt chance for at understøtte spirende sociale relationer, når børnene hjælper hinanden ud med skraldet. 
Vi er fortsat i proces omkring at blive mere bevidste i vores arbejde med dette. 

Når børnene hjælper hinanden med at finde og fange små dyr, arbejder vi også med at understøtte spirende 
relationer og fællesskaber og vi arbejder med natur og science, når vi lærer børnene omkring dyr, 
genanvendelighed og elementer såsom vand, luft og jord. Her inddrages naturen også som læringsrum for 
børnene, som synes, det er både spændende og sjovt at følge med i, hvad der eksempelvis sker med 
forskelligt affald, når det begraves – hvilke materialer nedbrydes i naturen og hvilke gør ikke? Hvad kan så 
genanvendes på en anden måde?  

Da vi lavede skraldemonstre, fik vi arbejdet med æstetik og fællesskab ved at stimulere børnenes 
engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, samtidig med, at børnene fik erfaringer med at anvende 
forskellige materialer i deres skabelsesproces. Der arbejdes samtidig med sprog og nye ord i forhold til 
temaet og vi arbejdede med at understøtte børnenes relationer i forhold til den måde vi sammensatte 
børnene i projekterne. Under vores arbejde med Ylle Dylle Dolle temaet lærte børnene både om science, fik 
en begyndende matematisk forståelse og også her arbejdede vi med sprog og ”dryssede en masse nye ord 
ned over børnene”, ligesom vi arbejdede med børnefællesskabet og børnenes sociale kompetencer. Vi er 
også her i proces om at bevidstgøre vores arbejde og den læring og udvikling, der finder sted i det 
pædagogiske læringsmiljø. 

Vi er lige nu i en stor opstartsproces omkring at strukturere, bevidstgøre, kvalitetssikre og tydeliggøre 
arbejdet med Den Styrkede Pædagogiske Læreplan for medarbejderne selv, for forældrene og for tilsynet. Vi 
er i proces omkring at få udarbejdet forskellige ”arbejdskasser”, der kan tages frem år efter år, få 
dokumenteret det pædagogiske arbejde med Den Styrkede Pædagogiske Læreplan og få implementeret en 
evalueringskultur i huset. 

 

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 Børnehuset Tømmergrunden starter forældresamarbejdet med en rundvisning inden barnet starter. Her 
vises forældrene rundt, mens vi fortæller om børnehuset, vores procedurer og dagligdagen i institutionen. 
Forældrene får mulighed for at stille spørgsmål til os, fortælle om deres barn og afstemme forventninger i 
forhold til både opstarten og det videre samarbejde omkring barnet. 

Det er meget vigtigt for os, hele tiden at bestræbe os på at opbygge og bibeholde et tillidsfuldt og tæt 
samarbejde med forældrene. Som tidligere beskrevet har vi arbejdet meget med forældresamarbejdet i bl.a. 
overgangene. Vi har indført en ny måde at lave overgangssamtaler på, som inkluderer personalet fra begge 
afdelinger og forældrene. Her får forældrene mulighed for at blive hørt og få forklaret, hvordan de ser deres 
barn og hvordan barnet trives derhjemme. Dette har givet personalet i børnehaven et godt helhedsbillede 
inden opstart, og giver dem de bedste vilkår for at kunne arbejde videre med barnet. Ligeledes har 
børnehavepersonalet kunne præsentere børnehavens dagligdag for forældrene og har samarbejdet med 
forældrene omkring, hvordan vi får den bedste start i børnehaven for netop deres barn. Vi er fortsat i proces 
omkring at optimere overgangene og styrke forældresamarbejdet i disse. 
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Vi har også arbejdet meget med medarbejdernes tilgængelighed for forældrene i hverdagen, eksempelvis 
har vi fundet plads til ”garderobesnak”, hvor forældrene bliver mødt af medarbejdere, som kan fortælle lidt 
om dagens gang ved afhentning og forældrene selv kan fortælle lidt om starten på dagen ved aflevering. 
Dette er også et kontinuerligt udviklingspunkt, forældrene udtrykker dog i skrivende stund stor tilfredshed 
med medarbejdernes imødekommenhed og samarbejde omkring børnene. 

Ledelsen arbejder med ”åben dør politik” for at styrke forældresamarbejdet og gøre sig tilgængelig for 
forældrene. Forældrene har været en turbulent tid igennem i huset de forgangne år, hvor der har været stor 
utilfredshed særligt i børnehaveafdelingen. Derfor har vi prioriteret tilgængelig ledelse, der har kunne støtte 
op om medarbejder-forældre samarbejdet. Medarbejderne har lavet et kæmpe stykke arbejde i forhold til 
forældresamarbejdet, som er betydelig styrket i Børnehuset Tømmergrunden. 

 
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 har haft stor gavn af sparring med den pædagogiske vejleder ift. forskellige pædagogiske greb omkring de 
børn, som har befundet sig i en udsat position. Her har vi bl.a. arbejdet med at understøtte nye 
kommunikative strategier for børnene og anvende nye pædagogiske tilgange til de børn, som har kaldt på 
lidt mere pædagogisk opmærksomhed. Bl.a. med små afskærmede grupper under spisning, hvor børnene 
har medarbejderens fulde opmærksomhed. Dette har vi oplevet har givet langt større ro for børnene og har 
samtidig givet os mulighed for at arbejde med relationer for det barn, som har befundet sig i en udsat 
position. 
 
Vi har været så heldige at få lov at komme med Legepatruljen, hvor medarbejderne har opdaget nye 
indgangsvinkler til at skabe trivsel for en bestemt børnegruppe med en uhensigtsmæssig slås-kultur (som 
tidligere beskrevet). Disse erfaringer har vi implementeret i dagligdagen i Børnehuset, eksempelvis med 
morgengymnastik om formiddagen, der har skabt en anden ro og trivsel i børnegruppen, særligt for de af 
børnene, som har befundet sig i en udsat position. Der er også kommet en større opmærksomhed i 
medarbejdergruppen på at guide de børn, der befinder sig i en udsat position, så de hjælpes tilbage i 
børnefællesskabet. Vi har den pædagogiske vejleder André fra Vejlederkorpset med i processen, så vi får 
implementeret de nye tiltag og kommunikationsstrategier, får udvidet handlemulighederne for de børn, der 
har behov for dette. 
 
Vi haft en børnefys ind over et barn, hvor vi har fået redskaber til at arbejde med forskellige sansemotoriske 
tryk med barnet og vi har diskuteret mulighed for forskellige afskærmninger af barnet i hverdagen og her har 
vi igen anvendt den pædagogiske vejleder til at hjælpe os med nogle piktogrammer, som vi er i gang med at 
afprøve virkningen af. 
 
Vi har også gjort brug af samarbejdet med kompetencecentrets tilknyttede psykolog, hvor vi har fået støtte 
ift. nogle forskellige pædagogiske greb, der kan hjælpe et udsat barn med at blive helt skoleparat. Vi er 
fortsat i proces omkring at optimere det pædagogiske læringsmiljø omkring børn i udsatte positioner og 
arbejder i den forbindelse i øjeblikket med at lære at forstå og anvende principperne for regulering og 
mentalisering i arbejdet med særligt børn i udsatte positioner. 
 

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

Vi er fortsat i proces omkring at få en forståelse for, hvad Den Styrkede Pædagogiske Læreplan er, hvordan 
vi anvender pædagogiske lærerplanstemaer i hverdagen og hvordan vi får struktureret vores pædagogiske 
arbejde således, at læreplansarbejdet bliver en naturlig del af dagligdagen i Børnehuset Tømmergrunden. Vi 
er ikke færdige med at udarbejde vores pædagogiske læreplan endnu, derfor er vi endnu ikke startet på 
arbejdet med at gøre læreplansarbejdet dynamisk, få det løbende evalueret og justeret. 

Vi skal arbejde videre med at få implementeret Den Styrkede Pædagogiske Læreplan på vores 
kompetencedag i starten af 2022. 
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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 

Børnehuset Tømmergrunden er et børnehus fordelt på 2 matrikler i direkte forbindelse med hinanden og er 
beliggende i et villaområde et lille stykke fra Amager Fælled, Pinseskoven og Naturskolen.  

Vuggestueafdelingen og børnehaveafdelingen er opdelt i 2 huse, som dog støder op til hinanden. I 
vuggestueafdelingen er der et mindre fællesrum, med en klatrevæg i træ, med en madras under. Her er 
mulighed for bevægelse og motorisk udfoldelse både via planlagte aktiviteter og spontant opståede lege, det 
er også her der om fredagen er fællessang. Der er indkøbt nye lydabsorberende væghængte borde, som 
skal give bedre mulighed for at gøre fællesrummet multifunktionelt, således at der bliver bedre betingelser for 
at skabe rolige og afdæmpede stunder derude. Vuggestuen har en lang gang, som ofte anvendes til at lave 
forskellige bevægelsesbaner på til børnene og hvor der hænger forskelligt motorisk legetøj på væggen, som 
indbyder til nysgerrighed og leg. 

Der er 3 vuggestuegrupper normeret til 11 børn på hver, som alle har et rum med en skydedør indtil selve 
stuen, der giver mulighed for at kunne afskærme sig med en gruppe børn og et toilet med pusleplads og 
børnehåndvask. Stuerne og fællesrummet er indrettet med væghængte borde, som giver mulighed for at 
skabe gulvplads til pædagogiske aktiviteter og til når børnene skal sove indendørs. Alle stuer har direkte 
udgang til legepladsen. 

Det er også i vuggestuen, man finder produktionskøkkenet, som laver mad til alle vuggestuebørnene. Her 
laves der også forskellige pædagogiske madprojekter med børnehavebørnene, der understøtter det 
pædagogiske arbejde i forbindelse med bl.a. kulturelle temaer. Eksempelvis ved at støtte op om en 
pædagogisk aktivitet med børnene, hvor vi lavede græskarsuppe over bål til Halloween og til jul hvor der 
støttes op omkring den kulturelle snak med børnene ved at lave risengrød til børnehaven også. Det er også i 
denne afdeling man finder personalestuen, vaskerummet og et mindre mødelokale. 

I børnehaveafdelingen er der et meget lille alrum med et ældre køkken og 2 stuer normeret til 21 børn på 
hver. Her er der skillevæg mellem de 2 stuer, som giver mulighed for at lave et stort rum, ved særlige 
lejligheder. De 2 stuer har også hver et lillebitte rum og 2 større rum, der ligesom i vuggestueafdelingen er 
adskilt med en skydedør, der giver mulighed for at afskærme sig med en gruppe børn. Der er børnetoilet i 
direkte forbindelse med stuen på begge stuer, her er dog ingen håndvaske i voksenhøjde. Pusleplads er 
indrettet på personaletoilettet. Stuerne er indrettet med vægophængte borde, der giver mulighed for at lave 
mere gulvplads (ligeledes er der 2 af slagsen i alrummet) og der mulighed for at skabe små rum i rummet 
ved hjælp af reoler. Begge stuer har direkte udgang til legepladsen. 

De fysiske omgivelser i begge afdelinger bærer præg af at have mange år på bagen og ledelsen er i gang 
med at få udskiftet de ting, der trænger mest lidt af gangen ift. det økonomiske råderum. Der arbejdes også 
med det æstetiske udtryk i huset, med at skabe flere og hyggeligere rum i rummet og lave små hyggelige 
legestationer, som inviterer til leg, når børnene møder ind om morgenen. 
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Vuggestueafdelingens legeplads, der løber langs den ene side af vuggestuen, ender ved starten af 
børnehaveafdelingens legeplads. Der er et hegn i midten således, at de 2 legepladser er separeret. 
Børnehavens legeplads ligger så i forlængelse af vuggestuens og strækker sig på 3 sider af huset.  

Vuggestueafdelingen har en sandkasse med en lille rutsjebane i, et lille legehus, en vippe, små cykler og 
biler, en rede gynge og en mindre gynge. Der er etableret plantekasser, som vi har planteprojekter i om 
sommeren og der er etableret et dyrehotel sammen med børnene. Her er godt med plads og mulighed for at 
give børnene motoriske udfordringer. 

I børnehaveafdelingen er der et gyngestativ med 2 gynger, et klatrestativ, en høj rutsjebane, 2 legehuse og 
en del cykler. Der er også her etableret plantekasser, som vi har planteprojekter i om sommeren. Også her 
er der god plads at bevæge sig på. Der kunne dog godt skabes lidt flere motoriske udfordringer for børnene. 

Begge legepladser har en skøn bøgehæk, som børnene elsker at lege i, gemme sig i og klatre i. 

Legepladserne bærer begge præg af at have mange år på bagen, der er bl.a. en del råd i træværket. 
Ledelsen er i gang med at få udskiftet de ting, der trænger mest lidt af gangen ift. det økonomiske råderum, 
som desværre ikke rækker ret langt ift. behovet. 

Ude foran institutionen er etableret en sansehave som hele Børnehuset anvender. Børnene hjælper med at 
plante og vande, sansehaven er fortsat under udvikling i samarbejde med børnene. 

 

 

Relationer 

Relationer til andre udvikler børns empati har stor betydning for den sociale læring hos børn. Den sociale 
læring er vigtig, for at børnene kan lære at indgå i de sociale fællesskaber, som understøtter trivslen. 

Lige nu er vi meget optaget af at lære omkring regulering og mentalisering for også at kunne anvende denne 
viden til at støtte børnene, når de skal opnå en ny forståelse for hinanden, der kan hjælpe dem med at 
etablere nye relationer. Vi har lige været afsted på et Legepatruljeforløb, hvor børnene har fået en 
begyndende forståelse for betydningen af at handle i fællesskabets og hinandens interesse. Samtidig med, 
at de har lært at respektere hinandens forskelligheder og lade medarbejderne støtte de børn, som måtte 
have behov for dette uden enten selv at hoppe med på uhensigtsmæssig adfærd eller starte en konflikt. Her 
har medarbejderne også opdaget nye greb, der kan understøtte trivslen i børnegruppen, støtte dannelsen af 
nye relationer, styrke eksisterende venskaber og hjælpe børn i udsatte positioner ind i fællesskabet. 

Vi er også selv som pædagogisk personale i proces omkring at lære at arbejde regulerende og 
mentaliserende i vores pædagogiske arbejde og i vores relationer til børnene. Vi øver os på at understøtte 
ligeværd, forståelse og indlevelse både i relationerne til børnene og til hinanden som kolleger. 

Et andet eksempel på, hvordan vi arbejder med relationer, kan være vores arbejde med en pigegruppe, som 
på skift holder hinanden udenfor. Her har medarbejderne indført pigemøder, hvor der tales om venskaber og 
børnene støttes i at forstå hinandens bevæggrunde og motiver (mentalisering). Medarbejderne støtter 
pigerne i at inkludere hinanden i legen og opbygge venskaber i hele gruppen. 

Vi arbejder også med relationer både i spisesituationen, hvor vi er meget opmærksomme på, hvordan 
børnene sidder i forhold til at kunne understøtte relationer og når vi tager på tur, hvor vi eksempelvis kan 
tage af sted med en mindre gruppe for at understøtte nogle bestemte relationer. I hverdagen når vi går ud 
med skrald, anvender vi også nogle gange muligheden til at understøtte bestemte relationer, når vi vælger 
dagens hjælpere ud. Vi er i proces omkring at blive endnu mere bevidste i vores pædagogiske relations 
arbejde og få udviklet en systematik, så vi sikrer os, at vi kommer rundt om alle børn. 
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Lege og aktivitetsmuligheder 

Leg er vigtig i vores pædagogiske arbejde, da den er grundlæggende for børns sociale og personlige læring 

og udvikling. I Børnehuset Tømmergrunden har vi efter et Legepatruljeforløb stort fokus på at implementere 

de forskellige lege, som børnene har lært og gøre dem til en del af huset. Medarbejderne støtter børnene i 

processen omkring at lære legene til de børn, som ikke kender dem endnu. Det er med til at opbygge 

børnenes selvtillid og styrker deres selvbillede. Medarbejderne hjælper de børn, som har brug for yderligere 

guiden og støtte for at indgå i fællesskabet omkring legene og rammesætter, i samarbejde med børnene, 

legene, således at legen bliver en positiv oplevelse for alle børn. Børnene støttes i at lade deres fantasi 

udvikle legen i nye retninger og skabe grobund for nye sociale relationer. 

Vi er i proces omkring at strukturere vores hverdag i børnehuset, men er samtidig opmærksomme på, at 

skabe tid og rum til den fri og spontan leg, hvor børnene har mulighed for at have selv- og medbestemmelse 

ift., hvad de ønsker at lege med og om de vil lege inde eller ude. Vores bøgehæk og mange kroge på 

legepladsen skaber gode muligheder for uforstyrret leg og vi lader også ofte en mindre gruppe børn lege 

indenfor, når resten af børnene er på legepladsen, så de får rum til selvorganiseret og uforstyrret leg. Vi er i 

proces omkring at blive mere aktivt deltagende, som støtter i den frie leg, så vi er nærværende og tilstede, 

når der eksempelvis opstår situationer, hvor et barn er ved at komme i en udsat position. Her skal 

medarbejderne kunne hjælpe børnene, så legen understøtter relationerne og ikke skaber eksklusion eller 

konflikt. 
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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 fungerer 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: Ca. 4 gange årligt, det opleves som meget passende. Vi er i kontakt ved yderligere opstået 
behov. 
 

2. Er den nye styrkede læreplan blevet fremlagt, og hvad er jeres vurdering i forhold til den? 
Svar: Nej, det er den ikke. Det ville være godt, hvis der kom eksempler på, præcis hvorfor man gør, 
som man gør. Hvad det fremmer hos børnene, ud fra de fokuspunkter I har valgt at arbejde ud fra. 
Meget mere synlighed for alle forældre her, ville være godt. Der opleves mere synlighed i 
vuggestueafdelingen end i børnehaveafdelingen. (Udtalt af anden børnehaveforælder: ) Vi ved, der 
har været arbejdet med skralde sortering og vi oplever, at der kører tidligere forskellige projekter, det 
har der ikke rigtig gjort tidligere. Der er fokus på toilettræning, håndvask, tage tøj på og i det hele 
taget på selvhjulpenhed. Det er rigtig godt. Efter sommerferien mærkedes en tydelig forandring i 
aktiviteter – der skete meget mere.  
 

3. Hvordan kommer arbejdet i forhold til forældresamarbejdet til udtryk i hverdagen? Giv 
konkrete eksempler. 
Svar: Der er altid tid til en snak, når man henter eller afleverer. Det er superdejligt. Der kommer en 
besked på Aula ind imellem. Fredags-opsummeringen med ”ugen der gik” er rigtig godt, så kan man 
altid følge med der. Aula drukner i beskeder, vi ønsker os noget mere visuelt eks. en fysisk tavle 
(denne er efterfølgende gjort mere synlig). Der er kommet mere fokus på at holde samtaler som 
f.eks. efter opstart, ved skolestart osv. Vi kunne godt inddrages noget mere, vi vil gerne være 
behjælpelige med alt muligt, så brug os endelig noget mere. Rigtig godt med overleveringssamtalen 
(fra vuggestueafdelingen til børnehaveafdelingen). Børnehaveafdelingen mangler lidt ”vi har set dit 
barn i løbet af dagen”, vi er lige skiftet fra vuggestuen, så vi ved også godt, at der er flere børn i 
børnehaven. Det er tydeligt at mærke glæden i personalegruppen, vi oplever, at der er kommet ro 
på. Nu mangler vi opstart af store gruppen osv. (startede op samme uge som interviewet). Vi er bag 
jer og kan mærke I er på vej. 
 

4. Hvordan vurderer I de fysiske rammer/Pædagogisk indretning herunder udearealer? 
Svar: Ønske om mere plads at løbe på ude. Fedt med sansehaven. Legepladsen er gammel – 
legehuset er lukket pga. hul i gulvet (efterfølgende er der kommet nyt gulv på). Kanten rundt om 
faldunderlagsgruset er pilrådden, der er grus overalt på legepladsen, det er problematisk, børn og 
voksne falder i det. Der er hul hvor der burde have været fliser i vuggestuen og man kan falde. 
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Lågen til vuggestuen er det umuligt at komme ind og ud af. Nogle garderober i børnehaven er adskilt 
fra de andre – er placeret på den anden side af køkkenet på gangen ned til krearummet. 
 

5. Hvad er jeres vurdering af legetøj og legeredskaber? 
Svar: Der trænger til lidt nyt legetøj, det virker gammelt og meget brugt. Måske man kunne tilgodese 
dette i budgettet og lave en pulje til nyt legetøj. Og lidt mere af det. Måske noget som kan udvikle 
deres motorik og kreative sider. Der mangler en sandkasse i børnehaven og sandlegetøj. Ønske om 
fatboys til legeplads og inde, skabe en lounge af en slags. Noget musik de kan høre i børnehuset? 
Fredagsdisko? Sæbeboblefest? 
 

6. Hvordan vurderer I om der er god trivsel og udvikling for børnene i daginstitutionen? 
Svar: Når børnene kommer hjem og glade fortæller om de ting de laver. Og de udviser god trivsel. 
Når man kan se at de udvikler sig motorisk og socialt. Hører lidt fra personalet, kigger på børnene, 
taler med hinanden som forældre, lytter til de ting barnet fortæller, når de kommer hjem og synger 
nye sange. 1. kilde er mit barn. 
 

7. Er der udfordringer som I mener institutionen burde være mere nysgerrig på, hvis ja hvilke? 
Svar: Mere fokus på de børn, som har det lidt svært, hvad er pædagogikken omkring dette, hvilke 
tiltag bliver der gjort for at fremme relationer og det der er svært? Mere gennemsigtighed. 
Differentiering – der kunne tages mere højde for at der er forskellige børn med forskellig alder og 
forskellige behov. Redskaber til at nå rundt om alle børn. Inklusion. Storbørnsgruppen ønsker sig en 
info-aften, hvor der fortælles omkring eks. 10 ting, som der arbejdes med, så forældrene kan støtte 
op om dette derhjemme. 
 

8. Er der nogle forhold/emner/indsatser i institutionen, hvor I kan få øje på særlig høj kvalitet? 
Svar: Dejligt med nye pædagogiske kræfter, nogle virkelig gode mennesker, der er kommet ind i 
stillingerne. Det kan mærkes, at det er nogen, der vil det her. Og det smitter af. Super godt arbejde! 
Legepatruljen er et fantastisk tilbud også, dejligt I tager imod dette. Selvhjulpenhed er en 
gennemgående ting, der tydeligt arbejdes med i hele børnehuset. Den pædagogiske tilgang – der er 
en god balance i læring og udvikling på lige præcis de udfordringer, som mit barn har og vi har fået 
god sparring omkring, hvad vi kan gøre derhjemme. 
 

9. Andet 
Svar: Dejligt vi er landet et godt sted. Dejligt med mere synlighed, god kontakt, glade pædagoger og 
gode tiltag. I er så godt på vej. Det er hårdt arbejde, bliv ved med det. I er megaseje alle sammen. Vi 
oplever kvalitet, motivation og gå-på-mod. Der er tydeligt, at der er mere trivsel mellem 
medarbejderne, det har vi manglet. 
Arbejder vi aktivt med venskaber på tværs af køn? Med at få dem til at nærme sig hinanden? Nogle 
oplever venskaber på tværs, andre ikke. 
Det er positivt, at I nu arbejder mere på tværs af stuerne. 

  



 

19 

 

 

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 vedhæfter denne til 
tilsynsbesvarelsen. Det kan anbefales at filme eller optage interviewene da disse kan være meget 
konstruktive i det fremadrettede arbejde med den styrkede læreplan. 

 
 

Beskrivelse af interviewguide:  

Den metodologiske tilgang, der er valgt til interviewet, er en udbredt kvalitativ tilgang særligt indenfor human- 
og samfundsvidenskaben. Herunder findes adskillige former for interviews (Tanggaard & Brinkmann, 2010), 
hvoraf leder har valgt at anvende det kvalitative forskningsinterview (Andersen, 2013; Kvale og Brinkmann, 
2015) og er inspireret af en semistruktureret tilgang (Andersen, 2013; Tanggaard & Brinkmann, 2010). Det 
kvalitative forskningsinterview kan bidrage med viden om adfærd, oplevelser og motiver, hvoraf 
informanterne og intervieweren i fællesskab undersøger og analyserer fænomener og hændelser med det 
formål, at begge opnår viden om dette. Det semistrukturerede interview er fordelagtigt, fordi det kombinerer 
teoretisk viden om det undersøgte, samtidig med at intervieweren er åben for ny viden og nye perspektiver 
på dette (Andersen, 2013).  

Udvælgelsen af informanterne til den kvalitative undersøgelse har været på baggrund af 2 kriterier, leders 
bedømmelse af hvilke børn, der ville kunne besvare spørgsmålene reflekteret og ud fra hvilke børn, som via 
frivillig tilmelding selv ønskede at deltage. Der altså anvendt ikke-tilfældig udvælgelse, nærmere bestemt i 
form af selvselektion (Harboe, 2006). Denne metode er valgt for at søge at sikre det bedst mulige brugbare 
interview, understøtte børnenes selvbestemmelse for deltagelse og gøre interviewet til en positiv oplevelse 
for børnene. 

Formålet med interviewet er at undersøge de fem emner: Venskaber, De voksne, Ude- og inderum, 
Medbestemmelse, leg og aktiviteter i Børnehuset Tømmergrunden ud fra et børneperspektiv. Der er 
medtaget 4 informanter 1 dreng på 4 år og 3 piger på 5 år. Interviewet er foretaget inde på leders kontor, da 
disse 4 børn ofte selv søger kontoret og det derfor antages at være en tryg base for afholdelse af 
interviewet. 
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Til interviewet er udvalgt følgende spørgsmål, og sammenfatning af børnenes svar er som følger: 

 Overordnede start spørgsmål: 
- Hvad er godt ved at gå i børnehave? ”At lege med sine kammerater,” ”Være gode venner”, ”Når 

ingen slår og bider og skubber og sparker”, ”At være i puderummet og tegne og lege”, ”Lege 
med Barbie”, ”At lege sammen og være bedste venner”, ”At tegne med dig”.  

- Hvad er ikke så godt i børnehaven? ”At bide”, ”At blive uvenner”, ”Når nogen skubber”. 

 Venskaber 
- Hvordan ved man, at man er venner? ”Det er man bare”, ”Når man deler”, ”Fordi man bliver 

gode venner, når man krammer hinanden”, ”Når man skubber hinanden på gyngen”, ”Når man 
hjælper hinanden”. 

- Hvad laver I sammen med jeres venner? ”Leger”, ”Mor, far og børn”, ”Nogle gange siger X vi 
skal lege Ninjaturtles – det er sjovt”, ”Avengers kan man lege”, ”Og nogle gange hekselege og 
kysselege”, ”Leger med Lego og plus plus og tegner”, ”Leger Alle mine kyllinger kom hjem og 
Her kommer vi og fangeleg – X kan rigtig godt lide at lege gemmeleg” (X er den interviewedes 
ven i børnehaven).  

- Hvad vil det sige at være en god ven? ”At man hjælper hinanden”, ”Og ikke slår”, ”Man skal sige 
undskyld og man må ikke slå”, ”Man krammer nogle gange”, ”Når man leger sammen”, ”Når man 
leger med nogen ting sammen”, ”Når man griner sammen og det var sjovt”. 

 

 De voksne 
- Hvad laver de voksne i børnehaven? ”De passer på børnene”, ”Vi drillede også X (voksen vikar) 

– fniser- han er sjov!”, ”Jeg ved ikke, hvad de laver, når jeg ikke er her… (leder spørger: ”ved du 
hvad de laver, når du er her?”) …Ja, så bestemmer de og siger hvad vi skal lave”, ”De holder 
øje med børnene”, ”Leger med os…. Lege fra X” (voksen i Legepatruljen), ”Legepatruljen har 
lavet Paw Patrol – nogen ville stjæle godbidderne! Men så tog X (voksen fra Legepatruljen) os 
med på jagt efter dem”, ”Hjælper os når det er svært… (jeg spørger: ”Hvad er svært?”) … Når X 
bare går og er sur” (X er den interviewedes ven). 

- Hvad kan man bruge de voksne til? ”Sige det til en voksen, når en går væk og er ked af det”, 
”Eller når X og X slår mig, så jeg begyndte at græde, så sagde jeg det til en voksen”, ”Til at 
passe på børnene”, ”Til at blive gode venner – altså de hjælper lidt ik´”, ”Lege med dem”, ”Holde 
øje, trøste hvis man er ked af det”, ”Til at læse bog – jeg kan godt lide at læse bog”, ”Til at 
hjælpe ved bordet, når vi sidder med madpakke”, ”Hvis man bliver uvenner, når nogen slår. Så 
siger man STOP” (holder hånden op i stop-tegn, som de voksne har lært dem). 
 

 Ude- og inderum 
- Hvordan er legepladsen i børnehaven? ”Sjovt”, ”Godt”, ”Når det regner, så er rutsjebanen 

lynhurtig”, andet barn fortsætter: ”Og så kan man blive våd i numsen, det har jeg prøvet”. 
- Hvad er godt? ”Jeg kan vende på hoved i klatrestativet – det synes jeg er SÅ sjovt!”, ”At gynge 

og rutsje – men jeg kan næsten aldrig komme op af rutsjebanen. Det er lidt svært)”, ”At klatre og 
gynge mest”, ”At lege far, mor og børn – jeg vil altid være baby eller kat”, ”GYNGERNE!”, ”At 
lege sammen”. 

- Hvad mangler der? ”Ting – nye ting! Nogle ting går i stykker og nogen børn kaster tingene ud af 
børnehaven”, ”Gynger – 3 gynger… Eller 6 gynger!” (der er 2 eksisterende gynger), ”Mine 
venner mangler nogle gange”. 

- Hvordan er der indenfor i børnehaven? ”Fint”, ”Sjovt”, ”Godt”. 
- Hvad er godt? ”At være indenfor i puderummet”, ”Dukkekrogen”, ”At lave perler og tegne – 

ligesom vi gør nu” (de tegner under interview), ”Lege med plus plus og garagen og tegne fordi 
jeg elsker at tegne”, ”Biler og dinoer!”, ” 

- Hvad mangler der? Barn 1: ”Nye ting – for vi har leget med ALT!”, Barn 2: ”Men vi har altså fået 
nye ting fra kælderen op”, Barn 1: ”Men de ting er altså ikke til piger. Vi mangler prinsesser og 
enhjørninger og regnbuer”, ”Nogle transformers og dinosaurusser – men der er nogen dinoer”. 
 

 Medbestemmelse  
- Hvad kan børnene bestemme? ”Hvad man vil lege – garage, futtog-skinner, tegne og plus 

plusser”, ”Meget - men vi må ikke tromme på den der tromme” (peger), ”At lege med perler og 
tegne, at spise madpakker – jeg elsker at spise. Jeg har snacks i den.”, ”Om vi vil med herind 



 

21 

 

(kontoret hvor interviewet også foregår) – det er sjovt, så tegner vi med farveblyanter og så må 
vi også godt bestemme vi også ville tegne med dine voksen-tusser” (overstregningstusser – de 
interviewede børn har flere gange fået lov at sidde og tegne på kontoret, derfor er netop denne 
aktivitet også valgt under interviewet). 

- Spørger de voksne jer nogle gange, hvad I kunne tænke jer? ”Ja” (jeg spørger ”hvad siger I så til 
dem?” – ”At vi vil tegne, klippe, biler, mønstre som er megafarlige!”, ”Ja, de spørger hele tiden, 
hver dag, om vi vil tegne”, Barn 1: ”X (barn) har nogle gange spurgt, om hun måtte komme med 
og handle” - Barn 2: ”Måtte hun det?” – Barn 1: ”JA!”. 
 

 Leg og aktiviteter 
- Hvad leger I i børnehaven? ”Lille hund der er nogen, der har taget dit kødben, Fisker hvor højt er 

vandet, Hr løve hvad er klokken”, ”Kan du huske det der i store gruppen, når vi skulle skyde 
pandaerne og så vågnede de op?” (viser legen), ”Far, mor og børn meget”, ”Plus plusser”. 

- Laver I nogle andre ting? ”Jeg har lavet et spøgelse! De hænger udenfor.”, Barn 1: ”Vi har lavet 
et skraldemonster” Barn 2: ”Det var bare ikke så pænt” Barn 1: ”Men det var sjovt at lave!” Barn 
2: ”Ja, jeg lavede hovedet – hvad lavede du?” Barn 1: ”Også hovedet”. ”Når vi laver græskar 
(lige lavet til Halloween) – et julegræskar kunne også være sejt!”. 

- Hvad laver I, når I er ude af børnehaven sammen? ”Vi kysser – mig og X er kærester og kysser”, 
”Vi var med Legepatruljen og fandt den lille bamseven!”, ”Finder ting til juledekorationer”, ”Går til 
en legeplads på tur”. 

- Glæder I jer til at komme ind på stuen og spise klokken kvart i 9 mad og holde samling om lidt? 
”Ja, men jeg vil godt være herinde – det er 1000 sjovt!”, ”Vi har ikke spist klokken 9 mad endnu – 
måske er X kommet? Det er fødselsdagsbarnet – så skal vi sige tillykke”. 

- Glæder I jer til at komme ud og lege på legepladsen med de andre om lidt? ”Ik allerede!”, ”Ja, så 
vil jeg gynge.”, Barn 1: ”Det var sjovt at være hos dig” Barn 2: ”Ja, det syntes jeg også” Barn 1: 
”Må vi komme ind igen og tegne senere?”. 

 

 

 

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

 

Vores refleksioner på baggrund af børneinterviewene.  

Medarbejderne i Børnehuset Tømmergrunden hæfter sig først og fremmest ved, at de oplever det som et 

positivt interview børneinterview. Nogle kan huske, der tidligere har været nævnt nogle mere negative ting i 

forbindelse med børneinterviews særligt omkring relationerne til de voksne.  

Vi har reflekteret over, hvorfor der nævnes, om de vil tegne ”hver dag” – oplever børnene generelt, at de 

bliver spurgt ofte ind til netop denne aktivitet og er det så positivt eller negativt for dem, det vil vi have en 

skærpet nysgerrighed omkring. Vi fik talt om, at det virker som om børnene føler, de har medbestemmelse, 

der er en tryghed og tillid til de voksne, som opleves som nogen, man kan gå til og få hjælp. Børnene er 

gode til at sætte ord på, bl.a. har vi arbejdet med at sige STOP, sætte grænser og aflæse hinanden i 

børnefællesskaberne, særligt når der opstår en konflikt. Det fortæller os, at de læringsprocesser vi er i gang 

med giver en reel læring hos børnene, da børnene selv nævner nogle af de redskaber, vi har arbejdet med 

under interviewet. Børnene fortæller ligeledes, at de kan få hjælp af en voksen, det giver arbejdsglæde for 

medarbejderne og en stolthed over den udviklingsrejse, som vi er på med børnene. 
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Vi har talt om, at vi som voksne taler meget om at der mangler noget reel ”legeplads” særligt i forhold til 

børnenes rollelege og konstruktionslege. Det børnene taler om er, at de savner lege ting ude på legepladsen 

(dem man kan kaste over hegnet) og vi er nysgerrige på hvorfor der kommer der en ”kaste ting over hegnet 

leg?” Vi har reflekteret over børnenes reaktion, da vi åbnede kasserne med de nye lege ting, vi havde købt, 

var børnene ikke til at drive ind fra legepladsen igen.  

Vi har talt om, at vi skal have en obs på, at selvom vi arbejder meget med det, så fylder ”bide”, ”slå” og 

”sparke” fortsat meget hos børnene – vi skal have stoppet de negative mønstre og arbejde med at give 

børnene redskaber til at løse konflikter med ord og indgå i børnefællesskaberne på en positiv måde. 

Vi har fået en snak, omkring de forskellige lege ting og muligheder, der er på de forskellige stuer og talt om, 

at børnene ikke behøver have de samme ting på hver stue, men at man kunne ”gå på besøg hos hinanden”, 

funktionsopdele mere o. Lign. (vi er rigtig kede af ikke at kunne have denne snak med den anden stue i 

børnehaven, da de desværre ikke er repræsenteret i dag).  

Vi har vendt nogle tanker om ”rum i rummet”, ønskescenariet var at få bygget en hems (da vi har højt til 

loftet), det giver dog nogle udfordringer, da vi kun har gips-vægge, så det ville kræve, der blev bygget et 

skelet. Vi vil følge op og have en mere dybdegående snak om ideer til rum i rummet. 

Vi var positivt overraskede over, at børnene er så velinformerede om børnehavens dagligdag og traditioner. 

Børnene virkede, som om de var trygge ved de voksne og følte sig set. De kunne gå til en voksen. Indtryk af 

at børnene er glade for deres børnehave og for at komme herover. Vi har også reflekteret over, at vi har 

nogle meget kompetente børn, der kan komme i tanke om nogle meget konkrete ting, de mangler og kunne 

sætte ord på. Vi mener, der er gode børnefællesskaber og venskaber i børnehaven og vi har et overordnet 

indtryk af at børnene ved, hvordan de skal agere i konfliktsituationer og at der er blevet snakket med om det. 

Det er dog et punkt, vi kontinuerligt vil arbejde videre med. 
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