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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 

Arbejdspunkter: 

1. At få børnenes stemmer mere frem 
2. Børneperspektivet 

 
 

Udviklingspunkter: 

1. læringsmiljøer.  
2. De gode steder i Børnehuset Tornholms Ager 
3. Børnenes trivsel 
4. Den pædagogiske praksis omkring leg, børnesyn og børneperspektiv.  
5. Kommunikation med forældre.  
6. Læreplansarbejdet uden for moduler 

 

Hvordan er der blevet arbejdet med punkterne 

I forhold til ovenstående arbejdspunkter har vi arbejdet med dem ved at de voksne skaber rammerne samt 
præsenterer børnene for forskellige aktiviteter og så har børnene været med til at bestemme indholdet. Vi 
har haft delt børnene i mindre grupper hvor vi voksne praktisere at være rollemodel ved at gå foran og vise 
vejen for barnet, gå ved siden af barnet, når det har fået mod til at forsøge selv, hvor vi guider / vejleder og 
hjælper. Når barnet er der hvor det har fået mod til at forsøge selv så går vi bagved og holder os i 
baggrunden og er klar til at guide / vejlede / hjælpe barnet, hvis barnet har brug for dette samt at vi sørger for 
at de udfordringer vi giver børnene ligger i nærmeste udviklingszone. Vi har fokus på at læringen foregår via 
leg 

Vi har arbejdet med praksisfortællinger når der evalueres / refleksionstid. Vi taler om hvordan forløbet er gået 
samt hvor aktiviteten i forhold til børnene var i mindre grad, nogen rad og høj grad. Vi arbejder fortsat på at 
blive bedre til at gribe det børnene fortæller. 

De børn der går på Andedammen har haft mulighed for at vælge hvor på legepladsen de vil være, og de kan 
også vælge at være inde. Vi kan dog godt sige nej, hvis der allerede er en gruppe det sted de ønsker at 
være. Drengegruppe har pt. ikke mulighed for frit at vælge hvor de gerne vil være, da vi i øjeblikket har en 
gruppe børn der har en uhensigtsmæssig adfærd over for de andre børn og ting i Børnehuset. De voksne 
vurdere løbende hvem der kan få lov til at lege alene. 

Eksempel på ovenstående – vi har været til leg og bevægelse, hvor et vuggestuebarn ikke deltog og 
begyndte at trække over mod en af de andre grupper. De voksne lod ham gøre det og gjorde en voksen 
opmærksom på at vuggestuebarnet kom. I denne gruppe var der et andet barn som vuggestuebarnet gerne 
ville være sammen med og han deltog i et videre forløb. 

I forhold til ovenstående udviklingspunkter er vi kommet i gang igen med at tale læringsmiljøer. Det har ligget 
stille grundet corona. Vi tager løbende læringsmiljøet for garderoben op til evaluering. Dette gøres i 
forbindelse med årstidens skiften samt ændret børnegruppe. 



5 

Vi arbejder med børnenes trivsel og venskaber i forskellige læringsmiljøer som at arbejde dels i små grupper 
og dels ved at være opmærksomme og handle, hvis der er børn der er uhensigtsmæssige i deres sprog og 
eller adfærd. Vi er som voksne bevidste om, at vi er rollemodeller og indgå i børnenes leg. Vi har ligeledes 
haft dette oppe på forældremødet om hvordan forældre kan være understøttende i forhold til børnenes 
venskaber samt hvad der skal til for at stoppe eller forebygge mobning. Dette er aktuelt lige nu og vi er i 
gang med at udarbejde en handleplan for at forsøge at stoppe denne adfærd. Vi er løbende i dialog med 
forældre via møder fysisk som i telefon, små snakke, opslag på famly samt i forældrebestyrelsesregi. Vi har 
afholdt kompetencedag for medarbejdere, hvor vi har arbejdet med at tale om eksempler på leg, børnesyn 
og børneperspektiv og er i gang med arbejdet omkring samarbejde med forældre i forhold til børns læring 
samt læring og dannelse.  

Vi arbejder med at blive mere bevidste om læringsmiljøer for eftermiddagen. 

At Grundet corona er puderummet som var en favorit hos børnene lukket pt og bliver brugt som 
opmagasinering. 
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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, Science strategi, Sprogstrategi, Overgangsplan, Børne –unge politikken og stærke 
børnefællesskaber   

I forhold til servicemål om at alle skal have en ven, bruger vi trin-for-trin, samt at vi støtter relationer børn i 
mellem og hjælper til nye relationer. Vi snakker med forældre om hvilke børn der kunne være potentielle 
legeaftaler. Vi inddeler børnene i mindre grupper, hvor der er plads til at kunne vise hvem de er og hvad de 
kan. Vi har mulighed for at lade børnene lege i små grupper alt efter hvor de vil være og efter deres ønsker. 

I forhold til science strategien bruger vi den ved at så og plante grønt på legepladsen, som børnene kan 
være med til at smage på og se vokse op. Vi har lavet en cykelbane sammen med børnene, hvor de har fået 
lov til at være med til at bygge den ved at fylde bildæk med jord og efterfølgende plante i dem. 

Vi bruger tablets til at understøtte den pædagogiske praksis. 

Vi bruger science i morgensamling hvor vi taler om høj / lav, længst / kortest osv. samt bruger instrumenter til 
at frembringe lyde. Vi taler om former og farver og tæller kanter og hvor mange børn osv. samt omkring 
årstiderne. 

I forhold til sprogstrategien syntes vi den er meget svær at bruge i vores hverdag, da vi ikke kan se at den 
passer ind i vores opbygning af vores daglig dag. Der er ting som vi kan bruge i den samt vi gør som sprog i 
hverdagens rutiner og sprog i bevægelse samt børnegruppens sammensætning og størrelse. 

I forhold til overgangsplan bruger vi den ved at forældrene får et eksemplar med hjem til udfyldelse og vi 
udfyldt vores og til mødet taler vi om de punkter, hvor vi ser barnet forskelligt. 
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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.) 

 

Vi bruger de pædagogiske konsulenter til sparring i ledelsesregis samt ved eventuelle forældrehenvendelser. 

Legepatruljen har vi været en del af et par gange og tænker at det er et godt supplement til den daglige 
praksis. Vi kunne ønske os at de var mere omstillingsparate samt at de var lyttende i forhold til det vi har 
behov for. 

Det pædagogiske vejlederkorps benytter vi os flittig af lige i øjeblikket for at få sparring og metoder på 
gulvplan 

Dialogmøder skal til at starte op igen efter vores genåbning, og dem vi har haft siden sidste tilsyn har være 
konstruktive, hvor medarbejderne har fået noget med tilbage som de har kunnet bruge i deres videre arbejde 
med børnene. 

Den forebyggende medarbejder bruger vi til sparring i børnesager samt ved underretninger og børnefaglige 
udtalelser. 

ROF bruges ved indstillinger som kan være til psykolog, talehørelære (som der er lang ventetid på samt at 
de er begyndt at lægge en del arbejde over på sprogvejlederne) og ergoterapeut. 

Kulturinstitutionerne bruger vi ved at tage på naturskolen dels med børn og dels hvor det er en voksen der er 
på naturkursus. Den blå planet bruger vi i forbindelse med vores modul samt i ferier. 

Biblioteket bruger vi til at få børnene med over hvor de bliver præsenteret for andre bøger samt hvis der er 
oplæsning til jul eller andre arrangementer. 

Kirken er vi i hvert år til jul hvor vi ser krybbespil. 

Kulturzonen bruger vi som udflugtsmål til deres legeplads samt fællesspisning med forældre. 

Ugandaskoven bruger vi til at indsamle ting til projekter samt at bruge fiskenet i søen og kigge efter småkryb. 
Gå på skattejagt og bruge junglestien samt skoven til at øve motorik. Vi er der til fællesspisning med 
forældre. 
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DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE 
LÆREPLAN 

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

 

 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. 

På legepladsen bliver der sat en leg i gang omkring sproglig aktivitet. Her er børnene en del af 
fællesskabet og de udfordres i overbegreber, farver, samarbejde med de andre børn, turtagning, 
lytte til sine kammerater, medbestemmelse i forhold til at de skulle trække kort. De voksne 
opmuntrede og støttede op om børnene og stillede spørgsmål til børnene ud fra de kort de træk. 
Børnene kunne være med eller trække sig hvis de ville.  

Så var der en leg i gang omkring slås kultur, hvor der var otte børn og en voksen. Her skulle 
børnene kæmpe mod hinanden, lære at sige stop hvis det gik over ens grænser og respektere 
grænser. 

 

 Hvordan kommer arbejdet i forhold til forældresamarbejdet til udtryk i hverdagen. Giv konkrete 
eksempler på, hvordan man har kunnet opleve dette, inden for de sidste tre måneder.  
Vi samarbejder med forældre ved løbende at have dialog med dem enten via Famly, på telefon eller 
ved personlig kontakt dels ved møder eller småsnakke. 

Vi opfordrer forældre til at henvende sig hvis de undre sig eller andet og tager dialogen med dem 
ligesom vi gør den anden vej rundt. 

Et eksempel kunne være at vi har et barn hvor forældrene har kontaktet os via Famly om en melding 
de har fået fra en medarbejder dagen før. En medarbejder fra stuen kontakter forælderen på telefon 
så de kan få taget snakken med det samme og finde ud af hvad det hele drejer sig om. 

 
 

 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 et barn som oftest får et nej fra de andre børn til at deltage i deres lege. Vi har derfor valgt at 
lave ture hvor barnet er en del af en turen sammen med 1 – 2 andre børn og en voksen. Derudover 
har vi sat en leg i gang med den voksne for at gøre legen interessant så de andre børn havde lyst til 
at være en del af legen. vi er ikke i mål endnu og derfor arbejder vi videre på at dette barn skal få en 
ven og nogle gode legerelationer. 

 
 

 Beskriv hvordan I sikrer at jeres pædagogiske læreplan bliver et dynamisk arbejdsredskab og 
løbende evalueret og justeret. 
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Vi er i gang med at udarbejde den nye styrkede læreplan. Planen for at det bliver et dynamisk 
arbejdsredskab er vi i gang med at arbejde med. Tanken er at det er redskab der kommer til at følge 
medarbejderne rundt til møder som forberedelse til vores moduler, til stuemøder samt til afdelings- 
og fællesmøder. Medarbejderne er selv med til at udarbejde den nye styrkede læreplan og den vej få 
ejerskab for at bruge den aktivt.  

Vi vil evaluere læreplanen løbende til afdelings- og fællesmøder samt eventuelle kompetencedage. 
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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 

Menes der det børnene har mulighed for at bruge eller er det hvordan vi udstiller børnenes ting og stiller 
legetøj synligt? 

 

 

Relationer 

Det arbejder vi med løbende og ser på børnegruppen og ser på om alle har en ven samt taler med forældre 
om legeaftaler. Vi arbejder med børnenes relationer indbyrdes om det er positive eller negative relationer. Vi 
er ligeledes opmærksom på relationer barn voksen – se oven over 

 

 

Lege og aktivitetsmuligheder 

Børnene har mulighed for at lege inde og ude. Pt er det meste legetøj pakket væk grundet corona. Under 
normale forhold er vi i børnehaven funktionsopdelt og børnene vælger selv på hvilken stue de ønsker at 
lege. 

I vuggestuen er vi i gang med at indrette stuerne så de ligeledes bliver funktionsopdelt da vuggestuen 
ønsker at være en vuggestue og ikke have separate stuer. 
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FORÆLDREBESTYRELSESVURDERING  

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

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

Vi anbefaler at: 

 Forældrebestyrelsesformanden fungere som ordstyrer. 
 Leder er referent og udfylder spørgeskemaet ved mødet.  
 Hvis der ikke kan udarbejdes en enig vurdering, så må det gerne fremgå af svarene. Hvis f.eks. 5 

ud 6 er enige i vurderingen, men det sidste medlem har nogle andre erfaringer, så bør det fremgå i 
svarene, som gerne må uddybes. 

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

Spørgsmål:  

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

Svar: Vi afholder forældrebestyrelsesmøder 4 gange årligt. 

Der var delte holdninger. Nogle syntes at der skal være en gang mere andre at der skulle være to 
gange mere. (Ledelsen syntes at fire gange er som det skal være.)  

Der var snak om møderne skulle være kortere hvis der var flere og så uden spisning – det var der 
uenighed om, men alle var enige om at der skulle være slik  Der var ligeledes tale om at hver 
andet møde kunne være med spisning og hvert andet uden. 
 

2. Er den nye styrkede læreplan blevet fremlagt, og hvad er jeres vurdering i forhold til den? 
Svar: Ja der er blevet fortalt om den nye styrkede læreplan og den har været oppe på 
forældremøde, hvor forældrene blev inddraget. 
 

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

Svar: Der var enighed om at spørgsmålet var uklart formuleret og derfor svært at svare på. Vi kom 
frem til følgende. 

Hvis der var en udfordring så tales der med forældre. Vi svarer ud fra at vi er forældre og ikke som 
bestyrelse, men forældre i forhold til ansatte. 

Forældre kan trygt komme til en medarbejder og tage en snak og vi føler at der er lydhør og at der 
handles på henvendelsen.  

 Forældre inddrages i forhold til en drengegruppe der pt. har en uhensigtsmæssig adfærd og der 
tales sammen om hvad medarbejdere gør samt hvad forældre kan gøre for at vi sammen kan løse 
op for denne adfærd. 

 Der er en mor der kontaktes af en medarbejder og moren er ikke enig i det udmeldte og skriver dette 
i en besked på Famly. Moren bliver ringet op og der aftales møde 
Famly bruges til kommunikation og der udmeldes på Famly. 

 
 



12 

4. Hvordan vurderer I de fysiske rammer/Pædagogisk indretning herunder udearealer? 

Svar: Fede udearealer. 

Vandet på legepladsen er et problem. 

Under corona er medarbejderne blevet bedre til at bruge al den plads der er udenfor.   

Indenfor mangler der et ordentlig motorik / bevægelsesrum. 

Fællesrummet er medarbejderne gode til at bruge til forskellige aktiviteter. 

Der mangler lys udenfor langs gangen op til Børnehuset – dette er især et problem om vinteren. 

Medarbejderne er god til at bruge nærmiljøet – især skoven. 
 

5. Hvad er jeres vurdering af legetøj og legeredskaber? 

Svar: Vi syntes legetøjet ser slidt ud. 

Der må godt tages bøger frem nu og de er slidte og så venter alle på en opfyldning fra biblioteket. 

Spil ser slidte ud. 

Sandkassen den store i børnehaven og den i vuggestuen er slidt, resten er fint. 
 

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

Svar: Der var tvivl om hvordan spørgsmålet skulle forstås. 

Vi talte om at vi kigger på børnene når vi henter og vurdere det ud fra dette samt de billeder der 
lægges på Famly. Vi vurdere det også som bestyrelse ud fra om der kommer henvendelser fra andre 
forældre og det har der ikke været. 

Tegn på god trivsel og udvikling er at børnene selv kan vælge hvor de vil være. F.eks indenfor hvor 
de ikke skal være på deres egen stue men kan vælge hvilken de vil være på. 

De voksnes indsats på ovenstående er god. Er der noget der går ud over trivslen bliver der taget 
hånd om det. 

Der er mange aktiviteter og børnene er meget ude. 

 
 

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

Svar: Vi syntes at ledelsen skal være nysgerrig på personaleudskiftningen. Udskiftningen er ikke 
gået ud over børnene men det må være hårdt for personalet. 

Vi mener også at der godt må være nysgerrighed omkring de lønninger for pædagoger der er i 
Tårnby versus f.eks. København 
 

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

Svar: Corona håndteringen – der fik vi som bestyrelse et godt billede. Personalet stod med åbne 
arme og smil, når vi kom med vores barn. Personalet virkede overskudsagtige. 

Famly bliver brugt rigtigt godt og det fungere. 

Afleveringer fungere altid godt og der bliver taget tid til at tage imod barn og forældre. Der er altid en 
hånd til vores barn. Vinkehjørnet, hvor der kan gå en voksen med og sikre en god aflevering er 
ligeledes en god aktivitet for der er andre børn der går med. 

Turene i sommer har der været mange af og børnene har fået en del oplevelser. 
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At der bades i institutionen udenfor om sommeren. 

Der er gode værksteder indenfor hvor der laves forskellige ting. 

Forberedelsen til EID 

Smør-selvdage 
 

9. Andet 
Svar: Tydeligere og klarere spørgsmål. 
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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 har været seks børnehavebørn, to fra storbørnsgruppen, to fra mellemgruppen og to fra lillegruppen inde 
for at blive interviewet samt 2 af de ældste vuggestuebørn. Kriterierne for valg af børn til interview har været 
stille, aktive og børn der for øjeblikket kan have det svært i Børnehuset. Vi sad i puderummet af to hold, hvor 
vi spiste knækbrød og drak vand. 

 

 

Sammenfatning af interview:  

Venskaber:  

Hvad / hvordan er man ven? 

Hvem er Jeres ven – har I flere end en? 

Børnene fortalte at være en god bedste ven er når man leger sammen og spørger andre om de vil være med 
i legen og være venner. Når man ikke skubber, sparker, slår, siger hold kæft eller lortekæft. At man er sød 
ved hinanden samt at hente hjælp. En af børnene fortæller at hvis man er i skoven og man er tre og en 
kommer til skade, så er der en der bliver og en der henter hjælp. 

Børnene fortæller hvem deres venner er og at de har flere end en 

Voksne: 

Kan I lide de voksne? Hvorfor? 



15 

Er der voksne I ikke kan lide? Hvorfor? 

Er der voksne der hjælper Jer? 

Børnene fortæller at de syntes at de voksne er rare og gode fordi de ikke siger bandeord og ødelægger 
legetøjet. De fortæller også at de voksne bliver sure når børnene ikke opfører sig ordentligt og at de voksne 
snakker meget sammen. Børnene fortæller at når de siger til en voksen at de har brug for hjælp så hjælper 
den voksne. Børnene fortæller hvem de syntes er søde og hvem der skælder ud. 

Der er et af børnene der fortæller at når man er blevet skældt ud tre gange så bliver man sat på en bænk. 
Der nævnes tre specifikker voksne 

Omkring uden- og indenfor: 

Hvordan er det at være udenfor / indenfor? 

Hvad er det bedste ved at være udenfor / indenfor? 

Børnene fortæller at de godt kan lide at være ude og faktisk syntes at det er fedt. Det er sjovt at være ude for 
der kan man lege med sin bedste ven og kører på løbecykel på baghjulet. Der er en af børnene der siger at 
der er andre børn der driller. 

Indenfor syntes de det er sjovt at være for de kan lege og løbe på gangen, bygge lego og lege far-mor-børn 
på lærkereden. Der er en der siger at det er kedelligt for der er ikke noget luft og så kan han og hans ven 
ikke grave hullet færdigt udenfor. 

Medbestemmelse: 

Må I gerne bestemme her i Børnehuset? 

Hvad må I bestemme? 

Børnene fortæller at de ikke må bestemme noget men at den ene godt må bestemme over sin lillebror 
derhjemme, når han ikke er sød ved hunden. Et andet barn fortæller at de må bestemme hvad de vil lege. 
En fortæller at de ikke må bestemme med mindre de er 6 år så må de godt for det siger de voksne på stuen. 

Leg: 

Hvad er den bedste leg? 

Hvor leger I bedst? 

Er der voksne med I Jeres leg? 

De kan godt lide at lege gemmeleg og med monstertrucks, pudekamp og så at være udenfor for der får man 
luft når man løber og bliver forpustet. Der er nogle af børnene der fortæller at de voksne er med i deres leg 
og andre at de voksne ikke er. 

Det kan være lidt svært for børnene at svare på spørgsmål om indenfor da vi for det meste er ude grundet 
covid-19, samt at det meste legetøj indenfor er sat væk af samme årsag. 

Omkring aktiviteter forholder børnene sig til den sidste uge som har været sundhedsugen. Her fortæller de at 
det var sjovt at stjæle slik (leg) samt at det var hårdt at lave opvarmning for man blev helt forpustet. Børnene 
fortæller at de er glade for deres børnehave. 

Generelt var det ikke gode nok spørgsmål, som bliver rettet til næste gang samt at der fremadrettet kun skal 
være to børn med ad gangen og vuggestuebørnene skal være for sig selv. Der var mange områder vi skulle 
komme ind på i interviewet og det blev svært for børnene at holde fokus. 
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