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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 udviklingspunkterne skal sikre, at børnene får de bedste betingelser for 
trivsel, udvikling, læring og dannelse. Samtidig giver tilsynene forvaltningen mulighed for at systematisere 
overordnede indsatser og projekter på området og målrette servicemål for de kommende år. 

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

 

Punkter fra sidste tilsyn 

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

Ved sidste pædagogiske tilsyn blev det besluttet, at der skulle arbejdes med følgende 
udviklingspunkter: 

1. Bevidsthed omkring visuelle indtryk i institutionen  

2. Overvejelser omkring benyttelse af video ifm. børneinterview 

3. Punkter på APV 

4. Manglende fokus på ”Borgeren som medskaber af egen velfærd” 

5. Samarbejde med aktører i lokalområdet 

 

Ved sidste pædagogiske tilsyn, blev det besluttet, at der skulle arbejdes med følgende 
arbejdspunkter: 

1. Strategi for inddragelsen af forældrebestyrelsen i arbejdet med Den styrkede læreplan  

 

Hvordan er der blevet arbejdet med punkterne 

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

Udviklingspunkter 

Herunder ses en beskrivelse af arbejdet med ovenstående udviklingspunkter: 

1. Bevidsthed omkring visuelle indtryk i institutionen  

 

Der er arbejdet med dette vhja. refleksionsspørgsmål: 

- I hvilken udstrækning er visuel stimulering gavnlig for barnets udvikling? Og hvornår bliver det for meget? 

- Hvordan vurderer vi kvaliteten af den visuelle stimulering? 

- Hvilken kultur er der for det tidsmæssige perspektiv omkring ophængte materialer? 

Vi har haft en proces med sortering i ophængte materialer og legetøj, med fokus på refleksiv visuel 
stimulering og kvalitet i det æstetiske miljø. 

Der er desuden ønske om at på begynde et rådgivningsforløb med konsulenter omkring indretning og 
pædagogiske læringsmiljøer, som pt. er udskudt pga. Covid-19 epidemien.  
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2. Overvejelser omkring benyttelse af video ifm. børneinterview 

Siden sidste pædagogiske tilsyn, er formen på børneinterviewet ændret. Der vil derfor blive arbejdet med 
styrken i den mere sikre relation i interview-situationen (intervieweren er en mere kendt voksen for barnet). 

Benyttelse af video ifm. interviewet er pt. valgt fra, med blik for vigtigheden i den autentiske kontakt mellem 
barn og interviewer.  

3. Punkter på APV 

I forbindelse med personaleinterviewet ved sidste pædagogiske tilsyn, sattes der bl.a. fokus på punkter, der 
gentagne gange optrådte i institutionens tidligere APVér. Disse omhandlede det fysiske arbejdsmiljø i 
institutionen, som f.eks. institutionens opbygning med trappeopgang og lign. Dette er et vilkår vi pt. ikke har 
mulighed for at ændre. 

Ledelsen har, i perioden fra sidste pædagogiske tilsyn, foretaget flere tiltag som redskab til optimeringen af 
det fysiske arbejdsmiljø, herunder ergonomiske forhold på arbejdspladsen. 

Personalegruppen har deltaget i et ergonomikursus med en fysioterapeut. Kurset havde fokus på gode 
arbejdsstillinger, forebyggelse af arbejdsskader ifm. løft, vrid og generelt fokus på en stærk krop.  

To defekte pusleborde er blevet repareret, således at der nu igen er optimal funktion.  

Der er blevet indkøbt nye trappestiger til puslebordene i institutionen. 

4. Manglende fokus på ”Borgeren som medskaber af egen velfærd” 

Vi arbejder i det daglig med inddragelse af forældre på forskellige måder. Herigennem bliver forældrene 
aktive i ”skabelsen af egen velfærd”.  

I den daglige kontakt med forældrene har vi stort fokus på det gensidige samarbejde, hvori forældrene er 
den vigtigste samarbejdspartner omkring det enkelte barn. Gennem dialogen opnås vidensdeling og 
kendskab til barnet, der har betydning for det pædagogiske udviklingsarbejde omkring barnet.  

Nedenstående punkter er en beskrivelse af centrale punkter for inddragelse af forældrene i den 
pædagogiske praksis – for uddybelse af dette se afsnit om Forældresamarbejde under beskrivelse af Den 
styrkede pædagogiske læreplan. 

 

• Tæt kontakt med forældre i dagligdagen 

• Fokus på det gensidige og tillidsfulde forældresamarbejde 

• Dialog med forældregruppen om benyttelsen af dokumentation via digitale platforme 

• Dialog med forældre, når noget bekymrer 

 

Ved behov for en overleveringssamtale i forbindelse med skift til anden institution (oftest ved overgang til 
børnehave) inviteres forældrene med. Dette sker med blik for vigtigheden i inddragelse af forældrene i 
forhold til barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.  

Vi har tidligere inddraget forældregruppen i valg af struktur for forældremøder – forældregruppen har i denne 
forbindelse givet udtryk for en tilfredshed med den gældende struktur.  

5. Samarbejde med aktører i lokalområdet 

I forældrebestyrelsen er udviklingspunktet blevet fremlagt til dialog og idéudvikling.  

Bestyrelsen har udtrykt en generel tilfredshed med benyttelsen af lokalmiljøet. Den forhenværende 
bestyrelse har, i samme forbindelse, givet nogle forslag til udvikling af samarbejdet med lokalområdet 
(låneaftale om gymnastiksal samt højtlæsningsforløb). 
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Ledelsen har haft dialog med en ansat på Korsvejens skole omkring et højtlæsningsforløb med elever fra 
skolen. Dette er pt. udskudt grundet Covid-19 epidemien. 

Der er blevet udarbejdet ”Projekt Bogsprog” i samarbejde med Tårnby bibliotek, der udmundede i et forløb 
med dialogisk læsning med fokus på Mimbo Jimbos univers. Se nærmere beskrivelse af dette i afsnittet 
Samarbejde med Tårnby bibliotek – Projekt Bogsprog under afsnittet Tværfagligt samarbejde.  

Arbejdspunkter 

Herunder ses en beskrivelse af arbejdet med ovenstående arbejdspunkt: 

1. Strategi for inddragelsen af forældrebestyrelsen i arbejdet med Den styrkede læreplan  

Som grundlag for inddragelse af forældrebestyrelsen i arbejdet med den styrkede læreplan, er 
forældrebestyrelsen blevet adspurgt om netop dette. Forældrebestyrelsen oplever, at de i tilstrækkelig grad 
er inddraget og ønsker at fortsætte med den løbende orientering og dialog omkring læreplansarbejdet som 
det er pt.   

Forældrebestyrelsen er i fasen med udarbejdelsen af Den styrkede læreplan blevet inddraget ved, at få 
adgang til det skrevne materiale og er blevet inviteret til en dialog om dette. Forældrebestyrelsen har givet 
udtryk for tilfredshed med materialet.  
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TILSYNSBESVARELSE 

Tårnby kommunes politikker og strategier 

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

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

 

Beskriv nedenfor hvordan I har arbejdet med ovenstående. 

Servicemål 2020: 

 

Den nye styrkede læreplan 

Den nye styrkede læreplan er under udarbejdelse. Datoen for færdiggørelse har, af Børne- og 
undervisningsministeriet, været udskudt et antal gange pga. Covid-19 pandemien. I skrivende stund skal de 
seks læreplanstemaer beskrives i læreplansskabelonen. Der har været arbejdet med de seks 
læreplantemaer i fællesskab på personalemøde i april 2021. Den skriftlige fremstilling af læreplanen vil bliv 
udført herefter.  

Der arbejdes med implementering af Den styrkede læreplan, vhja. stuernes tilrettelæggelse af læringsmiljøer 
for rutinesituationer og pædagogiske aktiviteter, som er tilpasset den aktuelle børnegruppe og evt. børn med 
særlige behov.  

Eksempel: Ved frokosten befinder børnene sig i et fællesskab omkring måltidet, vi øver os i at deltage i 
måltidet, spise med bestik, give udtryk for eget ønske om f.eks. pålæg på brødet, mere mælk, mere mad 
osv. Under måltidet er der fokus på kommunikation og sprog, kultur, æstetik og fællesskab, dannelse og 
social udvikling.     

Der deles erfaringer og inspiration i den daglige sparring mellem medarbejdere og lejlighedsvis fremlægges 
praksisfortællinger på personalemøder, hvor der gives feedback. 

 

Alle børn skal have en ven 

I vuggestuen Tårnbyparken arbejder vi almindeligvis på tværs af børnegrupperne med pædagogiske 
aktiviteter, f.eks. aldersopdelte grupper. Det har pga. Covid-19 pandemien desværre ikke været muligt siden 
marts 2020, men vi håber på snart, at kunne genoptage denne praksis. Arbejdet på tværs giver bl.a. 
mulighed for, at tilpasse aktiviteterne til den konkrete aldersgruppe (0-1 årige, 1-2 årige og 2-3 årige) og 
udvide det fællesskab børnene er en del af. Pt. er det nødvendigt, at begrænse børnenes samvær med 
hinanden, til den stue det enkelte barn er tilknyttet. Vi etablerer og understøtter venskaber mellem børnene 
på forskellig vis ved, at hjælpe børnene med at igangsætte og fastholde lege, inddrage børn, der befinder sig 
i udsatte positioner ved f.eks. i legen at fremhæve barnets styrkesider, italesætte følelser og benævne 
børnene som venner.  

Medarbejdernes faglige kompetencer kan, i højere grad, bredes ud til alle, når der arbejdes på tværs af 
børnegrupperne. Samtidig finder vi det vigtigt, at bevare den faste og trygge base stueopdelingen tilbyder.  
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Science strategi 

Vi benytter bl.a. de forskellige tilbud fra Naturskolen, herunder Den blå base, der er tilpasset 0-2-årige. 

Vi undersøger planter og dyr på legepladsen, hvor f.eks. sprogstimulering kobles på science.  

Vi benytter de muligheder der er lokalt, f.eks. besøg til Byparken, hvor planter og dyr kan iagttages.  

Vi låner bøger fra biblioteket om dyr, som børnene er optaget af og leger med figurer. 

Vi støtter op om børnenes leg, hvori dyr indgår (rollelege, leg med dyrefigurer m.v.) 

Vi tæller, f.eks. hvor mange gafler der skal bruges til frokost eller hvor mange legetøjsbiler, der er gule. 

Vi ser på og benævner geometriske former, fx en trekant og finder trekanter (trafiktavle, hajtænder mm.) 
når vi går tur. 

Vi skærper børnenes opmærksomhed på bæredygtighed og miljø, f.eks. via affaldssortering, hvor 
børnene kan deltage. 

 

Sprogstrategi 

Sproglig strukturkvalitet: 

Vi befinder os i videst muligt omfang i børnehøjde, f.eks. nede på gulvet, når børnene leger på stuen. 

• Alle stuer har en madras/læsekrog til dialogisk læsning 
• Bøger er tilgængelige for børnene, men nogle reserves til højtlæsning 
• Små børnegrupper med otte børn i hver gruppe giver plads til det enkelte barn 
• Plakater og billeder, der inviterer til samtale, er ophængt i børnehøjde  

 

Sproglig indholds- og resultatkrav: 

• Vi benytter stilladsering, herunder læringsstigen og udvidelse af barnets sproglige udspil 
• Rutinesituationer inkluderes som læringsrum for barnets sproglige udvikling 
• I perioder arbejdes der tematisk med fokusord 
• Vuggestuens to sprogvejledere rådgiver og vejleder kollegaer. Lejlighedsvis laver  

sprogvejlederne oplæg på personalemøder om forskellige temaer inden for sprogarbejde  

• Genstande, følelser og oplevelser benævnes med ord 
• Prioritering af samtaler med børnene både individuelt og i gruppe f.eks. ved måltidet, hvor 

dialogen bruges til at udvide ordforråd og sprogforståelse.  
• Bevægelse og motorisk udvikling er i fokus, både i rutinesituationer, samt ved spontane 

og planlagte aktiviteter    

 

Sproglig proceskvalitet: 

• Vi viser interesse og positiv respons i forhold til børnenes udspil 

• Vi optræder som gode rollemodeller i samtalen, ved at være lydhøre og vente på barnets svar 

• Når der arbejdes med fælles temaer, er det hele vuggestuen, som deltager 

• Råd, vejledning og inspiration til forældre, f.eks. forslag til højtlæsningsbøger 

• Børnene understøttes i, at kommunikere med andre børn.  

• Ved behov hjælpes barnet til at sætte ord på det, barnet ønsker at kommunikere   
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• Børnene understøttes i, at aflæse andre børns mimik, som en del af den sproglige og 
kommunikative læring 

• Børnene understøttes i, at afvente respons på kommunikative udspil 

Overgangsplan 

• Vi benytter Tårnby Kommunes overgangsskema 
• Vi opfordrer forældre til at besøge barnets børnehave før børnehavestart 
• Vi besøger barnets kommende børnehave sammen med 1-2 venner fra vuggestuen. 

Covid-19 epidemien har midlertidigt været en hindring for disse besøg, men vi afventer at 
kunne genoptage dem 

• Hvis der er særlige forhold omkring et barn, som er vigtigt at bringe videre, inviteres 
forældre og relevante repræsentanter fra børnehave til et overleveringsmøde  
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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 

Vi oplever et fint samarbejde med de pædagogiske konsulenter, når der er behov for sparring, støtte eller 
andet.  

Der har været et fint samarbejde ifm. det sidste gennemførte pædagogisk tilsyn og tilbagemelding herfra, 
udarbejdelsen af Den styrkede læreplan, vejledning omkring Covid-19 og lign.  

 

Det pædagogiske vejlederkorps 

Ved behov opstartes vejledningsforløb ved forudgående kontakt med den pædagogiske vejleder ved 
afholdte dialogmøder.  

Vejledningsforløbet tager udgangspunkt i vejledning af det pædagogiske personale i arbejdet med et barn 
eller en samlet børnegruppe, der af forskellige årsager er udfordret. Vejledningsforløbet består af 
observationer af den pædagogiske praksis, afprøvning af alternative handlemuligheder og aktiviteter med 
efterfølgende opsamling og udarbejdelse af handleplan.  

Vi har gode erfaringer med pædagogisk vejledning og benytter det, som redskab til optimering af den 
pædagogiske praksis med blik for optimering af praksis og arbejdet med inklusion for alle børn.  

 

Dialogmøder 

Der afholdes dialogmøder fire gange årligt med skiftende deltagelse af pædagogisk vejleder, 
familiebehandler, fysioterapeut, forebyggende rådgiver, pædagogisk konsulent samt logopæd.  

Her foretages både dialog omkring generelle udfordringer, konkrete bekymringer m.v.  

På dialogmøderne foretages vejledning fra relevante fagpersoner og en vurdering af behov for en tværfaglig 
indsats.  

På dialogmøderne aftales eventuelle behov for indstillinger til ROF.  

Samarbejde med den forebyggende rådgiver og ROF 

Der er i samarbejde med den forebyggende rådgiver, planlagt et personalemøde med fokus på den 
forebyggende rådgivers funktioner, muligheder for samarbejde og gruppearbejde med fokus på ”når noget 
bekymrer”. Dette har været planlagt med gennemførsel i vinteren 2020 (aflyst pga. Covid-19), men forventes 
afholdt i løbet af 2021. 
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I samarbejde med den forebyggende rådgiver, arbejdes der i konkrete tilfælde på, at lave ”den mindst 
indgribende foranstaltning” – her med fokus på forebyggelse og støtte til det enkelte barn og dettes familie. 
Her arbejder vi på en passende indsats i forhold til den konkrete problemstilling.  

Samarbejdet med ROF har indtil videre primært bestået af observation og vejledning ved fysioterapeut og 
ergoterapeut. Øvrige fagpersoner, f.eks. psykolog, etableres der samarbejde med efter behov. 

Kulturinstitutioner 

Den Blå planet 

Vi benytter Den blå planet som turdestination, hvori der er forskellige muligheder for læring og nye 
oplevelser. Vi anvender også Den blå planet som en del af et samlet aktivitetsforløb udført i institutionen – 
f.eks. forløb om hajer.  

Vi benytter os både af den permanente del af akvariet og af periodiske dele af akvariet og udbudte 
aktiviteter.  

Tårnby Naturskole 

Institutionen har jævnligt benyttet sig af de mange forskellige tilbud, som Tårnby naturskole udbyder til børn i 
alderen 0-2 år.  

Vi har jævnligt besøgt naturskolens ”Blå base” ved Kastrup Havn, hvor der er rig mulighed for at deltage i 
aktivitetsforløb, kigge i ”hyttefadet” og deltage i forskellige strand-og-vand aktiviteter. Vi har i 2019 deltaget i 
”stranduge” og i en aktivitetsdag med fokus på miljø og genbrug.  

Institutionen har flere gange deltaget i forskellige ture i Ugandaskoven, hvor små dyr skal hjælpes eller 
nisser skal findes.  

Vi har deltaget i naturskolens aktivitetsforslag sendt ud under Covid-19 epidemien.  

Vi benytter også tilbud fra Tårnby Naturskole, som er rettet mod det pædagogiske personale og denne 
gruppes læring– dette kan være temadage med forskellige emner og i den senere tid særligt temadage, med 
fokus på natur og udeliv i relation til Den styrkede læreplan.   

Samarbejde med Tårnby Bibliotek - Projekt Bogsprog  

I efteråret 2019 indledtes et samarbejde mellem Vuggestuen Tårnbyparken og Tårnby Bibliotek i et forløb 
med fokus på dialogisk læsning og early litteracy kaldet Projekt Bogsprog.  

Forløbet opbyggedes omkring Jakob Martins Strids univers med Mimbo Jimbo, og alle hans venner. Forløbet 
satte fokus på vigtigheden i sprog og sprogstrategier, dialog, sanselige oplevelser og den samlede oplevelse 
i relation til læsning og dennes betydning for barnets sprogudvikling m.m. Desværre er forløbet blevet 
afbrudt pga. Covid-19, men vi håber, at det bliver gennemført, når det engang bliver muligt. 
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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. 

 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.  

 

 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.  

 

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

 

Arbejde på tværs af temaer 

Læreplanstemaerne Natur, udeliv og science, Krop, sanser og bevægelse, Kommunikation og sprog: 

En dag, det havde sneet, gik vi alle på legepladsen, så børnene kunne opleve sneen. Vi talte om at vejret 
var koldt, så regnen var blevet til sne, fordi det nu var vinter. Vi følte på sneen og mærkede, at den var kold. 
Nu er det forår og på legepladsen kan vi høre fuglene synge, vi ser på og taler om blomsterne der er 
sprunget ud og buskene, der er ved at få blade.  

Læreplanstemaerne Alsidig personlig udvikling, Kommunikation og sprog, Social udvikling, Science, Kultur, 
æstetik og fællesskab: 

Mens børnene får morgensnack taler vi bl.a. om, hvad de har lavet derhjemme, hvem der er kommet i 
vuggestue og hvem der er derhjemme. Børnene venter på tur under samtalen. Vi tæller, hvor mange børn, 
der sidder rundt om bordet og tæller kopper, der passer til antallet af børn. Når morgensnacken er spist, 
hjælper børnene med at rydde op ved at lægge rester på et fad, der sendes rundt, og hælde resten af deres 
vand op i kanden. Derefter sætter børnene deres kopper på vognen og de store hjælper de små med at få 
hagesmækkerne af og lægge dem i vasketøjskurven. 

Læreplanstemaerne Kommunikation og sprog, Social udvikling, Alsidig personlig udvikling, Kultur, æstetik og 
fællesskab. 

Vi har fokus på, at barnets kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i de nære relationer i fællesskabet 
med børn og voksne. Vi er bevidste om, at den sproglige udvikling sker gennem hele dagen i 
rutinesituationer aktiviteter osv., men vi arbejder også ud fra viden om betydningen af børns sprogudvikling 
gennem dialogisk læsning, sang, rim og remser. Disse magiske sprogstunder er noget vi benytter os meget 
af – både planlagt og spontant, voksen- eller børneinitierede. 

I disse situationer og aktiviteter er vi opmærksomme på alle børns sprog og ZNU. Alle børn har et sprog 
verbalt og non-verbalt og det er meget individuelt, hvad barnet kan. Vi bruger derfor forskellige 
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sprogstrategier i dialogen og kommunikationen. F.eks. kropssprog, sætte ord på begreber, følelser, tanker, 
handlinger og skaber nye forbindelser til nye ord. (”Ja, han har sutsko på, men når han skal udenfor tager 
han sine vinterstøvler på” osv.) Øjenkontakt, sproglige gentagelser, turtagninger (strive-for-five), hv-
spørgsmål er også nogle af de sprogstrategier vi benytter os af i aktiviteten. Endvidere ved vi og har 
forståelse for, at alle børn har forskellige læringsstile- og tempi.  

Der er også fokus på barnets sociale udvikling i aktiviteten, f.eks. at vente på tur til at fortælle det, man har 
på hjerte, vælge hvilken sang vi skal synge, at fortælle ting til hinanden, vise hensyn til hinanden rent fysisk, 
så der er plads til alle på den fælles madras vi sidder på osv.   

Læreplanstemaerne Kultur, æstetik og fælleskab, Kommunikation og sprog, Krop og bevægelse 

Til påske har vi lavet forskelligt påskepynt. Processen planlægges af medarbejderne på stuen med blik for 
børnenes alderssvarende indflydelse og medbestemmelse. Klargøringen til at lave påskepynten inddrages 
børnene i – der skal findes materialer frem, lægges voksdug på bordet osv. Under børnenes arbejde med at 
klippe, klistre og male er der dialog imellem barn-barn og barn-voksen. Børnene guides i at lære at klippe, 
male og lime fjer på påskekyllingen, herved kommer finmotorik og sanselige oplevelser også i spil. Når de 
kreative frembringelser er færdige, udstilles de på stuen ved f.eks. at hænge påskekyllingerne op på 
væggen.  

Natur, udeliv og science inddrages af og til i sådanne kreative aktiviteter, ved at gå på opdagelse i naturen 
(nærområdet og legepladsen) efter materialer vi kan bruge. 

Læreplanstemaerne Social udvikling, Kommunikation og sprog. Alsidig personlig udvikling, Krop sanser og 
bevægelse 

Når vi skal på tur eller på legepladsen er af- og påklædning en vigtig del af processen. Vi er sproglige 
rollemodeller ved fx at stille åbne spørgsmål til det som sker ”Hvordan er vejret i dag?” ”Hvad vil du gerne 
lege ude på legepladsen?” herved inviteres til samtale.  

Vi hjælper børnene med tøjet ved at sprogliggøre det i situationen ”Kan du tage dine sutsko af?” og vi 
understøtter sprogforståelsen ved f.eks. at sige ”Kan du hente dine støvler?.” De børn, der er relativt 
selvhjulpne er hurtigt påklædt og hjælper de andre børn. Her opstår mulighed for, at børn kan lære af andre 
børn og hvor relationer og fællesskabsoplevelse kan styrkes. Sproget er centralt for venskaber og at kunne 
indgå i fællesskabet og børnene opfordres til at bede hinanden om hjælp. 

Det kræver vedholdenhed, ihærdighed og motorisk koordination at få tøjet af eller på, hvilket også styrkes i 
denne rutinesituation. Derudover øves børnene i, at vente på tur, da medarbejderne ikke kan hjælpe alle 
børn på én gang.  

Forældresamarbejde 

Daglig dialog med forældre ved aflevering og/eller afhentning. Medarbejderen fortæller om barnets dag i 
vuggestuen f.eks. små pudsige historier, milepæle i barnets udvikling, eventuelle konflikter med et andet 
barn. I den daglige dialog er der også mulighed for råd og vejledning til forældrene. 

Skriftlig dokumentation på Aula om dagens aktiviteter, hvor forskellige læringstemaer fremhæves til 
inspiration for forældrene, med mulighed for at følge op på disse i hjemmet. 

En årlig forældresamtale, hvor vi taler om barnets trivsel, udvikling og læring. Forældrene supplerer med 
egne oplevelser i hjemmet og der kan ved behov laves aftaler om fælles indsatsområder for at støtte barnets 
trivsel, udvikling, læring og dannelse. 

Øvrige forældresamtaler, hvis forældre eller medarbejdere oplever behov for dette. 

Forældrebestyrelsesmøder ca. fire gange årligt. Her drøftes læreplanen og forskellige driftsmæssige forhold. 

Forældremøde i oktober, sommerfest og julearrangement, men dette har ikke været muligt i 2020 pga. 
Covid-19 pandemien. 
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Børn i udsatte positioner 

Vores grupperum er små med otte børn i hver gruppe. Vi oplever, at børn i udsatte positioner kan have 
fordel af at børnegrupperne er små, da det enkelte barn skal ikke forholde sig til mange børn og voksne, når 
alle er samlet. Medarbejderne på stuen har et godt kendskab til og en tæt relation til alle otte børn. 
Dagligdagen er præget af rutiner omkring måltider og søvn og gør hverdagen genkendelig, tryg og lettere at 
navigere i. Vi oplever at, børn i udsatte positioner kan have særligt gavn af dette. 

Når et barn befinder sig i en udsat position, er barnets forældre inddraget i arbejdet med at hjælpe barnet, 
dels ved orientering om barnets trivsel, udvikling og læring, en dialog om hvordan vi støtter barnet og 
hvordan forældrene kan støtte barnet i hjemmet. 

Der kan være stor variation i, hvilke behov børn i udsatte positioner har. Det kan f.eks. være behov for støtte 
ift. sprog og kommunikation, hvor vi er ekstra opmærksomme på sprogstimulerende aktiviteter (dialogisk 
læsning, billedlotteri mm.) for barnet sammen med en lille gruppe børn. Udsatte positioner kan også komme 
til udtryk, hvis et barn har en usikker tilknytning til fællesskabet og har brug for voksenstøtte til at indgå i og 
spejle sig i børnefællesskabet: 

”Tre drenge sidder på gulvet og leger med biler. Det er store biler med lad på. Preben sidder lidt for sig selv 
og kigger på drengene der leger sammen. Preben rejser sig pludseligt op og henter en stor legetøjselefant. 
Han sætter sig igen, helt for sig selv. Den voksne siger: 

”Skal elefanten ud at køre en tur i bilen?” 

Preben nikker. De sætter sig sammen hen til de tre der leger med bilerne. Preben sætter forsigtigt elefanten 
op på ladet af en af bilerne og han kører videre sammen med de andre drenge.” 

Medarbejderne sparrer med hinanden for inspiration og fælles refleksion ift. indsatsen og trækker på 
hinandens erfaringer.  

Hvis vi ikke alene kan hjælpe og støtte barnet, kan der etableres et samarbejde med tværfaglige 
samarbejdspartnere. Afhængig af karakteren af barnets udfordringer, etableres et samarbejde med 
Vejlederkorpset, logopæd, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog og/eller forebyggende rådgiver, der kan 
hjælpe os med af målrette den pædagogiske indsats og læringsmiljøet og evt. rådgive barnets forældre.  

Læreplan 

Læreplanen er fortsat under udarbejdelse. Læreplanstemaer tages løbende op på personalemøder, f.eks. 
gruppearbejde hvor metoder drøftes, der deles erfaringer og inspiration. Vi arbejder med at konstruere en 
metoder, som redskab til at gære læreplansarbejdet dynamisk og under kontinuerlig udvikling.  

Når det igangværende arbejde med formuleringen af læreplanen er afsluttet, vil den fremadrettet fortsat blive 
drøftet på personalemøder i sektioner og eventuelle justeringer vil blive foretaget. Dette for at sikre, at alle 
medarbejdere er fortrolige med og oplever ejerskab af læreplanen og bliver en del af den fortsatte udvikling 
af. 

Ift. evaluering håber vi, at Tårnby Kommune får mulighed for at lave kompetenceudvikling, så vi kan få 
kendskab til relevante og brugbare metoder.  

   



15 

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 

De fysiske omgivelser og indretningen af disse har stor betydning for barnet, dets trivsel og udvikling.  
Refleksion omkring de fysiske omgivelser i institutionen og hvorledes disse kan optimeres er derfor central. 
Med ændringer der er økonomisk mulige, er vores opmærksomhed omkring indretning, legemiljøer, æstetisk 
fremtoning og visuel stimulering blevet skærpet. Nedenfor ses en beskrivelse af, hvorledes vi har arbejdet 
med dette siden sidst gennemførte tilsyn.  

Rum i rummet – små legemiljøer 

Der arbejdes med afgrænsede legemiljøer, som dukkekroge, køkkenmiljø, læsehjørne, motorisk 
understøttende miljøer m.v., der permanent eller periodevis er være ramme for og indbyde til forskellig leg og 
aktivitet. Her arbejdes med benyttelsen af fleksible løsninger med mulighed for tilpasning efter 
børnegruppens behov.  

Visuelle indtryk 

Som beskrevet under afsnittet om Udviklingspunkter under afsnittet Sidste tilsyn, arbejdes der med 
mængden af visuelle indtryk på stuerne - f. eks. ophængte materialer og visuel indretning af rummene 

Belysning 

Der arbejdes med forbedret og reflekteret valg af belysning – forskellige typer belysning til generel oplysning, 
lys i læsehjørnet m.v. 

Til videre arbejde 

Følgende punkter står til videre arbejde med de fysiske omgivelser: 

- Rotationssystem af legetøj – her med mulighed for at skabe mere dynamiske og tilpassede muligheder for 
valg af legetøj, med blik for børnegruppen, dennes behov og interesser  

- Indretning af rum til opbevaring af rotationssystem nævnt ovenfor 

- En arbejdsgruppe, der samler op på praktiske gøremål ift. indretning – her med en prioritering af større 
forandringer. 

- Som led i det videre arbejde med fokuset på fysiske, psykiske og æstetiske læringsmiljøer, påtænker vi 
endvidere, at indgå i et rådgivningsforløb med en eller flere indretningskonsulent. 
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Relationer 

Den relationelle kontakt mellem barn og voksen – og særligt kvaliteten af denne – er afgørende for barnets 
trivsel, læring, udvikling og dannelse. Nedenfor ses en beskrivelse af, hvad vi anser for at være centrale 
punkter med betydning for netop dette.   

Indkøring 

I barnets indkøringsperiode, har vi fokus på barnet og dets familie. Særligt i barnets første periode i 
institutionen er relationsdannelse af højeste prioritet og danner grundlag for barnets videre trivsel, udvikling, 
læring og dannelse. 

Som grundlag for en god indkøring og et velfungerende forældresamarbejde, er det vigtigt for os, at betragte 
barnets forældre som den vigtigste samarbejdspartner i forhold barnet og at forældrenes kendskab til og 
viden om barnet ses som en ressource. 

 

Den trygge relation 

I den pædagogiske praksis, har vi en opmærksomhed rettet mod vigtigheden af den trygge relation som 
grundlag for barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.  

Som konsekvens af de små grupperum er børnene inddelt i børnegrupper på otte børn. Børnegruppens 
størrelse har stor betydning for den pædagogiske praksis, rytmer og gruppedynamikker og ikke mindst for 
børn, forældres og ansattes oplevelse af en tættere tilknytning og mere nærvær i dagligdagen.  

En meget vigtig del af opbyggelsen af den trygge relation er den professionelles måde at agere på – dette 
beskrives i nedenstående afsnit om Den nærværende voksen. 

 

Sikker base princip 

Som udgangspunkt for barnets trivsel og udvikling arbejdes der med ”Sikker-base princippet”. De små 
grupperum, små børnegrupper og velkendte voksne danner grundlag for den trygge ramme, som vil give 
barnet mod på at drage ud i verden, hvor nye oplevelser og udfordringer venter.  

Barnet vil opleve støtte, når noget udfordrer, ligesom den voksne anerkender og roser barnet når ”det 
lykkes”.  

 

Den nærværende voksen  

Som skrevet i afsnittets begyndelse er relationen mellem barn og voksen – og særligt kvaliteten af denne – 
afgørende for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Med tanke herfor lægger vi vægt på, hvorledes 
kvalitet i den relationelle kontakt skabes og udvikles. Som et centralt punkt for dette, arbejder vi på, at være 
tilgængelige for barnet og respondere relevant på barnets udtryk.  

Som en del af arbejdet med at være en nærværende og relevant voksen, ligger vi vægt på muligheden for 
og viljen til, at følge barnet med de initiativer det kommer med. Med dette fokuspunkt vil barnet opleve, at 
have mulighed for, at være medbestemmende i det daglige og dermed opnå indflydelse på eget liv.   

 

At indtage et børneperspektiv 

I den daglige kontakt med børnegruppen, ligger vi vægt på at barnets perspektiv som værende en vigtig del 
af grundlaget for den pædagogiske praksis. Her arbejder vi med, at se de forskellige situationer og 
oplevelser gennem barnets øjne. Den relationelle kontakt mellem barn og professionel præges af den 
voksnes evne til at forstå barnet og dets handlinger ud fra deres perspektiv. 
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Lege og aktivitetsmuligheder 

Nedenfor ses en beskrivelse af, hvad vi anser for at være centrale punkter for barnets lege- og 
aktivitetsmuligheder.    

Legemiljøer 

Som beskrevet i afsnittet om De fysiske omgivelser arbejdes der med afgrænsede legemiljøer, som 
dukkekroge, køkkenmiljø, læsehjørne, motorisk understøttende miljøer m.v., der permanent eller periodevis 
er ramme for og indbyder til forskellig leg og aktivitet. Med blik for børnegruppens foranderlighed og 
varierende behov, arbejder vi på en fortsat opmærksomhed på dette og rykker om ved behov.  

 

Børns medbestemmelse 

I barnets initiativer til leg er det centralt, at den professionelle er lydhør over for barnets signaler og følger op 
på disse.  

Det kan være enkelte børn eller den samlede børnegruppe, der periodevis har bestemte interesseområder. I 
disse tilfælde er det centralt for os, at støtte op om barnet/børnegruppens interesser og være med til at 
udvide aktiviteten/legen, hvor det er muligt.  

I tilfælde, hvor barnet selv giver udtryk for lyst til bestemte aktiviteter og lege (verbalt og non-verbalt), er det 
vigtigt for os, at skabe mulighed for at barnets ønske opfyldes. Oplever vi at børnenes ønsker, af forskellige 
årsager, ikke er mulige, at opfylde, gemmes øvrige aktivitetsforslag til et senere tidspunkt. Således oplever 
de øvrige børn, at deres ønsker også opfyldes – om end lidt senere.   

 

Tilgodese forskellige behov 

I valget af indretning af legemiljøer har vi fokus på et differentieret tilbud, hvor børn med mange forskellige 
behov skal have mulighed for, at deltage og være en del af forskellige legefællesskaber. Dette kræver nogle 
differentierede legemiljøer, hvor den professionelle kan støtte børn efter behov.  

I tilbud om struktureret leg og aktiviteter er det ligeledes vigtigt, at være opmærksomme på børnegruppens 
forskellighed i alder og udviklingstrin. I tilrettelæggelsen af den daglige pædagogiske praksis, er det derfor 
centralt, at være opmærksom på et differentieret tilbud om leg og aktiviteter.  

Ved fælles aktiviteter, arbejder vi med forskellige muligheder for deltagelse i samme aktivitet. Med blik for det 
enkelte barn og muligheder for benyttelse af Den pædagogiske bagdør, støttes barnet til deltagelse i leg og 
aktiviteter ud fra alder og udviklingstrin.  
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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. 

 

1.Hvor ofte afholdes der forældrebestyrelsesmøder, og er det tilstrækkeligt i forhold til opgaven? 

Der afholdes forældrebestyrelsesmøder fire gange årligt. Der kan være behov for ekstra møder ifm. 
høringssvar til budgetforslag eller lign.  

Mødefrekvensen vurderes til, at være tilstrækkelig i forhold til opgaverne i forældrebestyrelsesarbejdet.  

 

2.Er den nye styrkede læreplan blevet fremlagt, og hvad er jeres vurdering i forhold til den?  

Den styrkede læreplan er blevet fremlagt for bestyrelsen. 

Det fremlagte materiale vurderes som værende godt og fornuftigt og at materialet opfylder kravene fremsat i 
skabelonen.  

Læreplansmaterialet betragtes som repræsentativt for institutionen og det pædagogiske arbejde i 
institutionen. 

 

3.Hvordan kommer arbejdet i forhold til forældresamarbejdet til udtryk i hverdagen?  

Giv konkrete eksempler. 

Forældrebestyrelsen beskriver et forældresamarbejde karakteriseret af nedenstående punkter: 

• Imødekommende og positivt personale 
• God dialog med personalet i det daglige – tid til overleveringer, dialog og små 

fortællinger. 
• Lydhørhed i dialogen over for forældres ønsker, ”undringer” og spørgsmål  
• Anerkendelse af forældres synspunkter – også når de er forskellige for 

personalets faglige vurderinger.  
• God og imødekommende dialog med ledelsen.  

Sociale arrangementer er også ramme for forældresamarbejdet: Sommerfest, Julehygge og lign.  

Forældrebestyrelsens næstformand kontaktede Tårnby kommune i forbindelse med behov for ny asfaltering 
af legepladsen – legepladsen har i sommeren 2020 fået ny asfaltering.  
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4 Hvordan vurderer I de fysiske rammer/Pædagogisk indretning herunder udearealer?  

Af besvarelserne fremgår følgende punkter omkring de indendørs rammer: 

 Den fysiske indretning vurderes som værende så god som tildelte ressourcer og lokationen 
tillader det.  

 De små grupperum (med maks. 8 børn pr. stue) vurderes som værende positive for 
dagligdagen i institutionen. 

 Gangarealerne og garderoben vurderes som lidt trange. 
 Der peges på begrænsede muligheder for at have overblik over aktivitet i grupperummene 

ved bleskift og lign. grundet manglende vindue eller lign.  

 

Alle tilkendegiver, at legepladsen vurderes som stor med mulighed for gennemførsel af forskellige aktiviteter. 

 

5.Hvad er jeres vurdering af legetøj og legeredskaber? 

Det vurderes, at der er et godt udvalg af legetøj indendørs – legetøj med fokus på rolleleg, grovmotorik m.m.  

- Et medlem giver udtryk for, at det kan være vanskeligt, at vurdere legetøjet og dets kvalitet, da der pga. 
Covid-19 epidemien er begrænsninger for forældres gang i institutionen og af hygiejnehensyn 
begrænsninger for benyttelse af legetøj m.m. Denne begrænsning til trods giver medlemmet udtryk for 
enighed i ovenstående vurdering.  

Der vurderes et godt udvalg af legetøj og legeredskaber udendørs – vipper, gynger, cykler, øvrige køretøjer, 
legehuse m.m. 

 

6.Hvordan vurderer I om der er god trivsel og udvikling for børnene i daginstitutionen? 

Følgende punkter tages i betragtning, når medlemmerne af bestyrelsen vurderer børnenes trivsel og 
udvikling: 

• Børnenes generelle trivsel 
• Børnenes humør 
• Hvad giver børnene selv udtryk for, når dialogen handler om institutionen? 
• Er børnene optaget af leg/aktivitet ifm. aflevering og afhentning? 
• Er de voksne tilgængelige for børnene? 
• Er der dialog mellem børn og voksne og mellem børnene – og hvordan er den 

relationelle kvalitet af denne? 
• Vurdering af indhold forældremøder, forældresamtaler m.v. 

Ud fra de ovenstående punkter observerer og vurderer medlemmerne af forældrebestyrelsen følgende: 

• Observation af generel trivsel i børnegruppen 
• Oplevelse af egne og andres børns udtryk for glæde og dialog om positive 

oplevelser i institutionen 
• Aktive børn  
• Tilgængelig voksne, der følger børnenes initiativer og anerkender barnet i dets 

behov og udtryk 

  

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

Medlemmerne i forældrebestyrelsen udtrykker en generel tilfredshed med institutionen, dennes personale, 
faglighed, engagement og evne til at drage omsorg – og derved ingen beskrevne udfordringer.    
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Et medlem påpeger vigtigheden i et generelt fokus på børneperspektiver og den pædagogiske praksis i 
denne forbindelse, samt fokus på det gode forældresamarbejde.  

 

8. Er der nogle forhold/emner/indsatser i institutionen, hvor I kan få øje på særlig høj kvalitet? 

Følgende punkter beskrives som værende særligt kvalitative for institutionen: 

 Små børnegrupper bidrager til mere kontakt og mere tryg relation mellem barn og 
professionel 

 God omsorgsdragelse og nærværende personale 
 Personalet udviser stort engagement og støtter børnenes leg, kreativitet og udvikling 

 

9. Andet? 

Et medlem af forældrebestyrelsen giver udtryk for at forhold og retningslinjer ifm. Covid-19 epidemien har 
betydning for ovenstående besvarelse. Covid-19 har betydning for mulighederne og ressourcer i den 
pædagogiske praksis og begrænser forældrenes fysiske adgang til institutionen (og dermed for muligheden i 
at vurdere den pædagogiske praksis).   
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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 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:  

Der er lavet interview med tre børn, som sprogligt og aldersmæssigt har kompetencer til at deltage. 
Interviews er gennemført på legepladsen.  

Interviewguide til børneinterview: 

Venskaber 

 Hvem kan du godt lide at lege med i vuggestuen? 

 Hvad leger I? (Køre med biler, løber, køre på cykel, leger med køkkenting osv) 

 Hvem leger du med, hvis han/hun ikke er i vuggestue? 

 Er der altid en ven du kan lege med? 

De voksne 

 Leger du med de voksne? 

 Hvad gør de voksne, når du er ked af det? 

 Hvad gør de voksne, når du er glad? 

 Ude- og inderum 

 Kan du lide at være på legepladsen? 

 Hvad laver du, når du er på legepladsen?  

 Hvem leger du med på legepladsen?  
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 Kan du lide at være inde på stuen? 

 Hvad laver du, når du er inde på stuen? 

Medbestemmelse 

 Hvem bestemmer i vuggestuen? 

 Må du bestemme, hvad I skal lave? 

 Må de andre børn bestemme, hvad I skal lave? 

Leg og aktiviteter 

 Hvad synes du er sjovt at lave, når du er i vuggestue? 

 Hvad laver de voksne sammen med børnene?  

 Må du tegne og male i vuggestuen? 

 Læser de voksne højt af bøger? 

 Synger og danser I? 

 Hvor går I hen, når I går tur?  

 Har du været ude at cykle sammen med de voksne i cykelvognen? 

  

Sammendrag af interviews samt refleksioner 

Venskaber 

Alle tre børn giver udtryk for at have venner i vuggestuen og at der altid er børn at lege med og de leger 
både parallellege og rollelege.  

Børnenes svar på, hvem de leger med i vuggestuen bærer præg af, at vi siden foråret 2020 pga. Covid-19 
pandemien og tilhørende restriktioner, ikke har haft mulighed for at arbejde på tværs af stuerne. Børnenes 
fællesskab er derfor begrænset til børn og voksne på egen stue. Dermed indsnævres mulighederne for at 
danne venskaber til en mindre personkreds end før foråret 2020.  

Vores pædagogiske praksis med at have mulighed for at komme på besøg på andre stuer og samarbejde på 
tværs af stuerne og etagerne vil blive genoptaget, når det er muligt. Dermed vil børnenes mulighed for at 
udvikle, afprøve og danne erfaringer med sociale kompetencer udvides til en større personkreds. Et barn, 
der som Kurt i en periode ikke har jævnaldrende på stuen at spejle sig i og lege med, kan få dækket sit 
sociale behov sammen med børn fra andre stuer.  
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De voksne 

Børnene giver i interviewet udtryk for, at de voksne er tilgængelige og nærværende, både når der leges, når 
man er ked af det og når man er glad. 

Det er for os vigtigt, at være i børnehøjde såvel fysisk som socialt og følelsesmæssigt. Udsagnene 
bekræfter, at børnene oplever dette. Ingen af de tre børn giver fx udtryk for, at de ikke bliver mødt af 
nærværende voksne, når de er kede af det.  

Bøger, højtlæsning, sang og musik er alle ting som vi vægter højt og oplever, at børnene er glade for. 

Ude- og inderum 

Alle børn fortæller, at de er glade for at være både ude og inde særligt det at gynge og køre på scooter er 
noget børnene er glade for. 

Et barn fortæller, at det nogen gange kan have svært ved at forstå hvad et andet barn siger. Hvilket gør at 
børnene ikke leger sammen.  

Vi kan i endnu højere grad være nysgerrige på hvordan, vi kan hjælpe børnene til at opbygge 
venskabsrelationer med hinanden, når der, som i denne situation, umiddelbart ikke er gensidig interesse for 
det samt hvordan vi kan understøtte børnene i at opbygge andre relationer.    

Medbestemmelse 

Børnenes svar viser, at det primært er de voksne, som bestemmer i vuggestuen, da børnene siger navnene 
på medarbejdere først. Vi er af den opfattelse, at tydelige og empatiske voksne skaber trygge rammer for 
børnene. Vi er lydhøre over for børnenes ønsker til aktiviteter og indhold i hverdagen og at inddrage barnets 
perspektiv. De store børn, kan udtrykke med ord, hvad de gerne vil fx en tur til Byparken for at se på 
ænderne, og når det er muligt gennemføres dette. De små som endnu ikke har så meget sprog aflæser vi 
kropssprog og mimik. For alle børn gælder det, at vi er nysgerrige på, hvad de er optaget af på et givent 
tidspunkt og tilrettelægger læringsrum ud fra det vi ser. Endvidere giver vi børnene overskuelige 
valgmuligheder.   

Andre forhold, har børnene mindre indflydelse på, fx om der skal skiftes ble, vaskes hænder eller om man 
skal have hue på udenfor, når det er koldt. Men hvis barnet er fordybet i en leg, venter vi om muligt til barnet 
er færdig med at lege.  

Leg og aktiviteter 

Børnenes svar er næsten de samme som de tidligere har givet. De er meget glade for at køre på scootere  

Børnene giver udtryk for, at de voksne er nærværende og tilgængelige og at der tilrettelægges varierende 
læringsmiljøer i løbet af dagen.  

Leg og aktiviteter skal fortsat tilrettelægges ud fra børnenes interesse, udvikling og behov og vi kan gå mere 
på opdagelse i, om nogle medarbejdere har særlige kompetencer at bidrage med som vi alle kan lære noget 
nyt af og inddrage i det pædagogiske arbejde.     
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