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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. 

Der var et udviklingspunkt omhandlende børns venskaber  

 

Hvordan er der blevet arbejdet med punkterne 

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

 

Vi har i børnehaven haft et større fokus på at pege børnene mod hinanden og hjælpe dem med at skabe 
relationer med de andre børn.  

Vi har lavet en ny ugestruktur, som gør at vi arbejder i grupper på tværs af huset tre dage ugentligt, så 
børnene har mulighed for venskaber uden for egen stue. På den måde hjælper vi dem til at få gode 
venskaber med børn med samme interesser, på samme udviklingsniveau, børn de skal gå på skole med 
osv.  

Desværre har corona i det meste af 2020 og her i 2021 sat en gedigen stopper for denne måde at arbejde 
på, men vi glæder os til vi igen kan være på tværs af huset. Til gengæld mindede coronaen os om hvor 
givtigt det er for børns relationer at arbejde i små grupper over en given periode, hvilket vi nu gør os meget 
mere i. 

Inspireret af legepatruljen har vi besluttet at lave legegrupper på tværs i huset, som skal afsted med 
christianiacyklerne en-to gange ugentligt.  

I vuggestuen har vi også haft et større fokus på at børnene skal lege på tværs af stuerne, men på samme 
måde som børnehaven har corona sat en stopper for dette.  

Vi er begyndt at gå med de største vuggestuebørn i børnehaven, flere gange op til børnehavestart. Her 
sætter vi lege i gang mellem vuggestuebørnene og et par af børnehavebørnene.  

Så når det nye lille børnehavebarn rykker over, er det med følelse af at det allerede har nogle relationer til de 
andre børn, samtidig giver det børnene i børnehaven en ansvarsfølelse når de er dem der tager imod og 
hjælper en ny kammerat på plads.    
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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. 

 

I begge huse har vi en naturambassadør, som deltager i kommunen kurser og andre tilbud. Vores 
naturambassadører er særligt opmærksomme på at tilrettelægge forløb, der har et fokus på natur og 
science. Vi bruger naturen til at skabe bånd i mellem vores to huse og på tværs af børnenes alder.  

Vi inkorporerer natur og science i alle vores temaer.  

Vi har fast tradition for at lave forsøg med vand flere gange årligt. Om vinteren fryser vi vand i sandforme evt 
med blade el lignende. Sommetider sætter vi snore i inden frysning og så kan de flotte skulpturer pynte på 
legepladsen. Når det er varmere i vejret, undersøger vi hvad der kan flyde og hvad der kan synke, hvad der 
kan opløses i vand og hvad der ikke kan, hvordan ting kan føres frem ved strøm, hvad sker der når vi putter 
fx lim eller olie i vand osv.  

I dagligdagen taler vi med børnene om størrelsesforhold, vægt og konsistenser. Vi taler med børnene om 
vejret inden og mens vi er ude, vi lader børnene drage deres egne erfaringer ifht. påklædning, børnene 
mærker om de fryser/sveder og vi hjælper dem med at regulerer derefter. 

Vi er nysgerrige sammen med børnene og lader dem skabe egne erfaringer.  

I børnehaven har vi fast en uge om året hvor vi har fokus på science, vi laver en masse forsøg og leger med 
tingene, fx skal vi hvert år finde ud af hvilken type cola der giver den største vulkan, hvordan vi laver 
lavalamper og glimmerkugler og lignende. Derudover deltager vi i Tårnby kommunes scienceuge.  

 

I vores børnehus har vi de senere år haft et fokus på sprog, i tråd med at det også har været kommunens 
fokuspunkt. Vi har stuevis valgt et særligt fokuspunkt og fælles i børnehuset været optaget af at bruge 
rutinesituationerne som særligt sprogudviklende stunder.  

Allerede i vuggestuen sætter vi børnenes navne på ting, de afkoder hurtigt hvordan deres navn ser ud og får 
en begyndende nysgerrighed på skriftsproget. Vi har billeder i børnehøjde som understøtter det tema vi 
arbejder med, på tidspunktet. Vi synger og laver rim med børnene på daglig basis, oftest ved 
morgensamlingen.  

I børnehaven har alle stuer tegne og skriveredskaber i børnehøjde, så børnene altid har mulighed for at 
fordybe sig. Der er bogstaver/alfabetet ligeledes i børnehøjde. I børnehaven har vi fokus på at være i 
børnehøjde, når vi er i dialog med børnene, vi bruger særligt rundbordssnakken i mindre grupper ved 
frokosten som et sted for god dialog.  

Alle stuer i vores børnehus, har bøger i børnehøjde og sted hvor disse kan læses. Desuden har vi bøger 
som de voksne læser for børnene både som almindelig højt læsning og som dialogisk læsning.  

Derudover har vi i begge huse et lille minibibliotek, hvor børnene kan låne en bog med hjem eller bytte en 
bog. 
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Tårnby kommunes overgangsplan arbejder vi med hver gang vi afgiver eller modtager børn.  

Når vi får nye børn i vuggestuen, gør vi meget ud af at lade forældrene fortælle om deres barn og med 
udgangspunkt i dette starte barnets tilvænning til vuggestuelivet. I løbet af barnets vuggestuetid, vil det stifte 
bekendtskab til vores børnehave og til de voksne der er derover, inden børnehavestart vil barnet komme på 
besøg i børnehaven flere gange og på den måde blive tryg ved skiftet. Hver gang et barn rykker fra 
vuggestuen, bliver der udfyldt et skema som følger med barnet, sammen med en TRAS, så modtagende 
børnehave, kan arbejde videre med de fokuspunkter vuggestuen har haft.  

På samme måde udfylder vi skemaer når vi sender børnene til skole og SFO, disse skemaer underbygges 
altid ved personlige overleveringer til både 0. klasses team og til modtagende SFO. Når vi ved hvilken SFO 
barnet skal gå på, vil vi i videst muligt omfang, besøge SFOEN sammen med barnet og de øvrige 
kammerater som det skal følges med. 

Vores børnehus har samarbejde med Løjtegårdsskolen, det betyder vi holder netværksmøder med skolen og 
de omkringliggende institutioner og at det er 0. klasse lærere fra Løjtegårdsskolen vi inviterer ud til at fortælle 
om 0. klasse inden en skoleindskrivning. Det er også på Løjtegårdsskolen vi låner klasseværelser eller 
bruger legepladsen når det giver mening.  

Når vi en gang imellem oplever at børnene skifter børnehave, gør vi meget ud af at lave en ordentlig 
overlevering til den nye børnehave. Med forældrenes tilladelse følger evt. handleplaner, forløbsplaner mv 
med barnet, så arbejdet kan fortsættes. Desuden står vi altid til rådighed til at uddybe overleveringen 
efterfølgende hvis behovet opstår.  
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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. 

 

I vores børnehus benytter vi os i høj grad af alle de muligheder og tilbud som vores kommune har.  

 

Vi har to gange været så heldige at have forløb med legepatruljen, hvor en gruppe børn og en voksen fra 
huset, har været afsted. Mange af de lege og observationer der bliver gjort i sådan forløb, bliver taget med 
tilbage og arbejdet videre med i huset. Når legepatruljen laver ferieaktiviteter eller tilbyder at komme og lege 
med på legepladsen, melder vi altid til, da vi oplever at de input vi får derfra er givtige.  

Vi afholder dialogmøder i henholdsvis vuggestue og børnehave fire gange årligt, med varierende deltager fra 
ROF. Vi afprøver en ny form at holde dialogmøder på, hvor vi gør det mere flydende i hvem fra personalet 
der deltager, fx kan en fra børnehaven, komme med i vuggestuen hvis der skal tales omkring et barn der 
snart skal i børnehave.  

De pædagogiske vejledere kommer ofte i vores hus. Vi bruger dem til vejledningsopgaver omkring enkelte 
børn. Men også til vejledning af stuen ifht. Gruppen, dynamikker, forandringer mv.  

Derudover har vejlederkorpset, for nyligt, deltaget ved en række personalemøder i børnehaven 
omhandlende strukturen.  

Vi har et fint samarbejde med både fys/ergo, tale-høre lærer, socialrådgivere og psykologer som alle 
kommer i huset ved behov og blandt andet deltager i netværksmøder.  

Vores centrale placering i kommunen, gør at vi kan komme vidt omkring.  

Vi er ofte på kommunens hovedbibliotek, som ligger i gåafstand fra børnehaven. Vi benytter os af alle de 
forskellige tilbud som biblioteket har, udlån af bøger, legeområde, den sorte boks, højtlæsning, spil mv.  

Vi har et godt samarbejde med naturskolen, hvor vores naturambassadører også er på alle udbudte kurser 
og temadage. Børnehaven er på naturskolen et par gange årligt, efter hvilket tema der arbejdes med. 
Derudover låner vi ofte ting fra naturskolen, fx kranier, udstoppede dyr, æblepresser osv. Også efter hvilke 
tema vi har.  

Den blå planet besøges et par gange årligt af børnehaven. Derudover besøger vi Amager museet, 
Kastrupgårdsamlingen, biografen, den blå base osv når det giver mening.  

Vi har netop indkøbt to Christianiacykler med el og plads til fire børn, det gør at vi nemmere kan komme til 
blå base og til Amager fælled som vi forestiller os vil være der de oftest skal cykle hen.  
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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 har fra jul til sommer kørt et tema over vores planet, dette tema har været fælles for vuggestue og 
børnehave og skulle gerne ende ud i at vi kan holde en stor fernisering hvor børnene kan besøge hinanden 
og se hvad der er lavet.  

I begge huse lavede børnene planeter og landskaber, hver stue delte deres børn i mindre grupper, som så 
sammen med en voksen havde tid hver dag til at lave videre på produktet. Fx: blev der i børnehaven lavet en 
gruppe som lavede papmachejordkloder, børnene pustede balloner op, rørte tapetklister, rev aviser, lagde 
det på af flere omgange, sprang ballonen, lavede teksturer og malede som jordkloden kunne se ud. En 
anden gruppe i børnehaven lavede et stort vandret papmache landskab, her skulle de blive enige om hvor 
mange bjerge og vulkaner der skulle være, de skulle i fælleskab gøre klar og hjælpe med at bygge det op, 
de malede det i jordens farver og sluttede af med at lave mennesker og dyr på pinde som lever på jorden.  

I vuggestuen blev der ligeledes lavet fælles papmachejordkloder. Derudover lavede hvert barn en flot 
jordklode på en paptallerken, nogle malede på paptallerkenen, nogle lagde maling, bolde og pap i en kasse 
og rullede med den. Alle jordkloderne blev blev hængt op på stuen.  

Under udarbejdelsen af jordkloderne, som varede nogle uger, havde alle stuer fået en globus, som de tog 
frem og talte om. Der blev talt en del om hvor i verdenen de forskelliges forældre mv kom fra og hvilke steder 
vi havde besøgt hver især. I børnehaven blev der læst højt fra bøger om den store verden fx til samling og 
ved frokost, i vuggestuen blev der for det meste sunget sange om emnet.  

Under samme emne, havde vi nogle uger fokus på affald i naturen og affaldssortering. Børnene i 
børnehaven, var i mindre grupper ude at samle affald i vores nærområde, ligesom vi er det hvert år under 
den nationale affaldsindsamling.  

Det giver nogle gode snakke om bærerdygtighed og nedbrydeligt materiale når vi går og samler affald med 
børnene og vi kan både se og høre at det gør indtryk på børnene, når folk ikke passer på de områder vi 
elsker at tumle i.  

Efter vi havde samlet affald, blev der lavet kunstværker ud af det indsamlede, ligeledes i mindre grupper, 
hvor børnene skulle blive enige om hvad deres kunstværk skulle forestille.  

I vuggestuen var der også fokus på upcyceling af affald. Her havde børnene bl.a. brugte plastikflasker med 
hjemmefra, som ved brug af vand, glimmer, lim og lidt fra en plasticpose, blev til akvarier med små 
blæksprutter i. Børnene skulle ved hjælp af en tragt selv hælde vand i flaskerne, de skulle selv trygge lim ud 
og putte glimmer i.   

En anden gruppe børn lavede små både ud af papir og fjer, efter at have talt om forskelige typer af både, om 
hvordan man kan sejle ud i verdenen eller bruge dem til fiskeri, blev det tid til at søsætte børnenes egne. 
Gruppen af børn gik i byparken og sendte de små både afsted i kanalerne, børnene kunne derefter følge 
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deres båd langs bredden og vi kunne tale om hvordan vinden kunne blæse dem afsted. Og om hvad der 
skete når papir blev vådt. Til slut fiskede vi papirs bådene op og smed dem ud.  

Flere grupper i begge huse, er i gang med et komposteringsprojekt. De har udvalgt diverse ting (et æble, en 
ble, en plasticpose, en mælkekarton osv) som er blevet sømmet fast på et bræt, for derefter at blive gravet 
ned. Efter et par måneder bliver brættet igen gravet op og vi undersøger hvad der er sket med tingene. 
Undervejs i processen tager vi billeder for at kunne dokumentere nedbrydningen eller mangel på samme.       

Et par gange om ugen har vi legepladsbingo som et tilbud i børnehaven. Personalet laver selv bingospillene, 
så de bliver skiftet ud løbende og efter hvilket emne vi har og hvad børnene er optaget af. Fx da vi en 
morgen fandt en masse fuglefjer og lidt fuglerest på legepladsen, talte vi om at det måske var en ræv der 
havde været på besøg. Børnene blev super optaget af fortællingen og snart gik den vilde jagt på 
legepladsen, vi skulle finde spor og undersøge hegnet. Den voksne fandt tablet frem og der blev googlet om 
hvorvidt ræve kan hoppe og hvordan deres spor så ud. Senere på dagen lavede den voksne et bingospil 
med dyrespor. Rundt på legepladsen hang billeder af spor og hvilket dyr det var fra. Børnene fik så i par 
udleveret et dyrespor af den voksne og de skulle finde et spor magen til og dermed hvilket dyr det var fra.  

 

 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.  

 
Alt hvad vi har brugt af materialer til at lave fx jordkloder er kommet fra forældrene.  
Når vi starter et nyt tema eller aktivitet op, skriver vi gerne til forældrene hvad vi skal bruge af værdiløst 
materiale og så er de rigtig søde til at komme med det. Fx syltetøjsglas, aviser og toiletrullerør.  
 
Vi har netop haft et længere sprogforløb omhandlende udtale, i børnehaven. Vores sprogansvarlige skrev 
hver gang gruppen havde mødtes, hvad de havde lavet, hvilket rim og hvilken sang der var blevet arbejdet 
med. Så kunne forældrene synge samme sang eller sige samme rim med deres barn. Når der i 
sproggruppen blev arbejdet med en bestemt lyd, fx Rrrrr, bad vi gerne forældrene medbringe ting som 
startede med den lyd, disse ting blev brugt til lege i sproggruppen.  
 
Vi skriver gerne ud på Aula hvad den kommende periode vil handle om, og hvilke aktiviteter der vil være.  
Dagligt sendes der en lille dagbog ud, ofte med et par billeder. Dette gør vi for at forældrene kan tale med 
deres børn om dets oplevelser i børnehuset. Særligt det seneste års tid har det været vigtigt med den 
digitale dokumentation og historiefortælling, da forældrene har haft begrænset adgang til børnehuset og til 
dialog med personalet.   
 
I forbindelse med Corona har vi mange gange været i dialog med forældrebestyrelsen, når der har skulle 
ændres i retningslinjer eller måder tingene skulle gøre på.  
 
 

 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 er i børnehuset bevidste om at der er flere forskellige måder at være i en udsat position. Vi er naturligligt 
opmærksomme på de børn der af den ene eller anden grund er i en sårbar postition og påkalder sig den 
voksnes opmærksomhed. Men vi er også meget bevidste om de børn der ikke selv påkalder sig 
opmærksomheden, de børn der går stille rundt og bare følger med strømmen.  

Vi er optaget af at alle børn der indgår i en konflikt er et barn i en udsat position og der tages hånd om dette.  

Da vi havde sendt de første to grupper skolestartere afsted havde vi otte skolebørn tilbage fordelt på de fire 
stuer i børnehaven. På to af stuerne var der kun et enkelt skolebarn, og på de andre to et par stykker. 
Grundet Corona var børnene delt i egne stuer og legede ikke på tværs, hvilket overordnet fungerede fint. 
Men hurtigt begyndte et par af de store drenge at give udtryk for at det var kedeligt at gå i børnehave, at de 
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savnede deres venner og at de bare ville være hjemme. Særligt et barn var udeltagende og personalet blev 
urolige for hans position i gruppen og hans trivsel generelt. Vi tog først en snak med bestyrelsen om hvorvidt 
vores observationer generelt på børnenes trivsel, kunne retfærdiggøre en slækkelse af coronatiltagene, 
hvilket de bestemt mente det kunne. Derefter talte vi med skolebørnenes forældre, som alle ønskede at 
børnene kunne være sammen på tværs. Derfor lavede vi små legegrupper/skolemakkere på tværs af 
stuerne ud fra hvem vi vidste havde gode venskaber eller som skulle følges på SFO når tid var.  

I børnehaven har vi flere børn som bliver fyldt op af indtryk i løbet af dagen og som har brug for små indlagte 
pauser. For nogle børn er det nok at kunne trække sig lidt væk og lege uforstyrret, for andre skal det være 
mere afskærmet. Vi gør meget ud af at observere på børnene og give dem små pauser når vi kan se at de 
har brug for dem og imødekomme hvis de selv kommer og beder om pause. Ex. En dreng på fire år, der 
bruger sig selv rigtig meget i forhold til at danne relationer med de andre børn, han har lidt svært ved at 
afkode de sociale spilleregler og har brug for meget guidning, særligt på legepladsen. Denne dreng kommer 
ofte og selv beder om en pause, så kommer han ind på stuen og leger lidt med magneter el lign. Ofte 
invitere han en god ven med og den voksne holder løbende opsyn med dem. Den voksnes erfaring er at 
drengen ofte har brug for lidt ro lige omkring frugttid, for at han kan nå at lade op, derfor bliver han ofte 
spurgt om han vil hjælpe med at dække bord og gøre klar.  

En pige er ked af det og græder da hun skal afleveres om morgenen, den pågældende pige er meget 
sjældent ked af det, så situationen er uvant for både den voksne og for pigens far. Den voksne prøver at tale 
om pigens bukser, dagens program og vejret, men intet hjælper rigtigt. De andre piger fra stuen stimler lidt 
sammen om pigen og står og kigger på hende, da de bliver adspurgt svare de at de bare står og venter på at 
pigen vil lege. Faren begynder at blive påvirket af situationen. En anden voksen har observeret situationen, 
hun går over og siger med et smil ”jeg kan se at i lige har brug for hjælp og jeg vil rigtig gerne hjælpe jer, 
kom i med mig, så starter vi lige med at vaske hænder mens far kan kigge på gennem vinduet”. De går over 
til badeværelset hvor pigen og hendes lillebror går med den voksne ind på badeværelset og vasker hænder 
mens far kigger på og smiler gennem vinduet. Da de er færdige siger den voksne ”Jeg hjælper dig lige med 
at sige farvel til far og lillebror og så finder vi sammen ud af om du er klar til at lege eller om du lige skal 
hjælpe mig i køkkenet”, pigen får sagt farvel til sin far og lillebror med et smil og fortæller den voksne at hun 
gerne lige vil hjælpe i køkkenet, efter fem minutter er hun klar til at lege på legepladsen. 

Inspireret af legepatruljen har vi pt to forløb i gang:  

En stor dreng er udfordret på de nære relationer og på at aflæse de andres hensigter, han kan være 
voldsom i sin ageren og de andre kan være lidt bange for ham. Vi har fået bevilget en håndfuld støttetimer til 
ham, som bliver brugt ved at stuepædagogen en gang ugentligt cykler afsted med en fast gruppe børn. De 
er afsted 4-5 timer, inkl. frokost. Når de er afsted leger de i løbet af turen et par af legepatruljelegene, den 
pågældende dreng har tidligere været med på legepatruljen, så han har kendskab til legene og kan lærer de 
andre dem.  

Det andet forløb er ud fra at vi på to stuer oplever en håndfuld børn som endnu ikke har fundet en god ven, 
med afsæt i disse børn har vi oprettet en gruppe på otte børn med to voksne som en gang ugentligt cykler 
ud i det blå, de har en mission om at besøge alle de legepladser børnene kender fra deres nærområde. Når 
de fx besøger legepladsen på Børkop alle, tager de lige en omvej i løjtegårdskvarteret og lige får set hvilke 
børn der bor hvor, børnene er stolte over at vise deres hus frem (også selvom det er 4. gang) og fortælle om 
deres familie, deres husdyr, deres have el. lign. De andre børn lærer noget om deres kammerat og de får 
øjnene op for hvilke venner der bor tæt på dem selv.  
  



 

11 

 

 

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

 

Vi har gennem det seneste år arbejdet med at udfærdige vores læreplan. Hele personalegruppen har været 
involveret i arbejdet og har på den måde fået ejerskab for lærerplanen. Vi har valgt at lave vores 
pædagogiske læreplan meget konkret og i eksemplar. Må den måde kan vi nemt måle på om vi egentlig gør 
det vi tror vi gør, eller det som vores intentioner er.  

Vi vil løbende tage vores lærerplan frem på personalemøder og se om der er ting der skal justeres. Alt 
personale har valgt et lærerplanstema, som de synes de er særligt gode til eller finder stor interesse for. De 
har i deres gruppe holdt et oplæg for den samlede personalegruppe, samt været med til at skrive det der 
skulle stå i selve lærerplanen. Tanken er at disse grupper ca. en gang årligt skal tage temperaturen på det 
pædagogiske arbejde og være med til både at iværksætte og inspirere inden for det valgte tema.  

Vi er i gang med en længerevarende proces, med at samle de to huse under et børnehus. Her er det også 
meget nærliggende at benytte os af vores fælles lærerplan og på den måde sikre os at det er det samme vi 
gør i begge huse.   
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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 

Både vuggestue og børnehave er det man vil kalde et par ældre damer, på henholdsvis 50 og 79 år, det 
afspejler både indretningen og udseende. Begge huse er velholdte og fremstår i fin stand, der er hygge og 
charme, som man husker det i børnehaver fra da mor/mormor var barn.  

Vi er i gang med at stille og roligt at få malet og skiftet møbler ud til noget mere tidssvarende, men med øje 
for at bevare de charmerende detaljer der gør det til vores børnehus. Vi arbejder med at indrette husene 
med de møbler vi har, og gøre alle stuer til indbydende rum med små legemiljøer.  

I vuggestuen er alle stuer indrettet med adgang til eget badeværelse og med adgang direkte til legepladsen. 
På alle stuer er der et højt bord og to lave borde. Stuerne er pyntet med børnenes kreationer og 
kunstværker, primært inden for det tema vi har på tidspunktet.  

I børnehaven har de tre stuer i stueetagen udgang til legepladsen fra stuen og toiletter i forbindelse med 
garderoberne, efter planen går et renoveringsprojekt af toiletterne i gang og vil løbe over et par år.  

Også børnehavens garderober og stuer og prydet af børnenes egne kreationer, ligesom vi har børnekunst 
der er sat i rammer og pynter i fælles arealerne og på kontoret. Det er vigtigt for os at vise børnene at de ting 
de laver har en værdi.  

Fælles i begge huse er at vi hele tiden arbejder med at indrette rummene i mindre miljøer der kan indbyde til 
leg, fordybelse, ro og aktiviteter.  

I begge huse præsentere vi børnene for forskellige typer musik. I vuggestuen bliver der ofte sat 
meditationsmusik på når børnene skal sove. I børnehaven bruges der roligt musik til at skabe rum for 
drømmerejser og afslapning. Mens der spilles alt fra MGP til Metallica når vi danser med børnene, blandt 
andet til vores fredagsdisko.  

 

Relationer 

Når vi modtager børn, hvad end det er i vuggestuen eller børnehaven er det vigtigt for os at de voksne 
hurtigt får skabt en relation til barnet, det gør vi ved at møde barnet hvor det er. Med afsæt i den voksnes 
relation til barnet vil vi støtte barnet i at danne relationer med andre børn. Dette gør vi blandt andet ved at 
have fokus på små grupper, hvor der er plads til fordybende leg og til, at man kan lære hinanden godt at 
kende.  

Vi gør alt hvad vi kan for at støtte op om barnets venskaber, samt hjælpe barnet til at skabe nye venskaber 
og hjælpe barnet, hvor det kan være lidt svært.  
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Vi præsenterer barnet for forskellige børnefællesskaber, både små og store, som aktivitet i små grupper eller 
regellege i det store fællesskab. Vi voksne er gode rollemodeller, som barnet kan spejle sig i.  

I vuggestuen, er de små børn primært på egen stue, hvor fokus er på nærvær, knus og omsorg. Men 
efterhånden som de bliver ældre og modet forøges kommer børnene på besøg hos hinanden. Vi prøver at 
skabe venskaber på tværs af stuerne når det giver mening ifht. Det enkelte barn. Vi bruger børn og voksnes 
navne når vi taler til og om dem, så børnene får en bevidsthed og kendskab til alle i huset.  

Vi har planer om (når det ikke er Corona) at en fast gruppe med de fire ældste vuggestuebørn på tværs af 
huset besøger børnehaven sammen en gang ugentligt, dette for at vuggestuebørnene indbyrdes får øje på 
hinanden og får at de allerede inden børnehavestart har dannet relationer med de voksne og de børn de skal 
gå sammen med.   

I børnehaven er børnene også på en stue med egne voksne. Men ligesom i vuggestuen er vi optaget af at 
alle børn skal have kendskab til alle børn og voksne. Derfor har vi fælles morgen og eftermiddag på 
legepladsen, så snart vejret er til det, på den måde får vi også kendskab til forældrene.  

I begge huse har vi fokus på at hjælpe alle børn i konflikter, vi italesætter hensigter, adfærd og intentioner og 
vi hjælper børnene med nye handlemuligheder.  

Vi er meget opmærksomme på at tale til og med børnene ud fra det udviklingsniveau de er på, og samtidig 
bevidste om at ikke alle børn er på samme sted i deres udvikling.  

Lege og aktivitetsmuligheder 

På legepladsen i børnehaven: 

Vores legeplads er indrettet med mulighed for forskellige lege og forskellige læringsrum, alt efter hvad 
børnene har lyst til. Vi bestræber os på at der både er plads til de stille lege, fordybelse og ro, men også til 
de vilde lege, slåslegene og dem der råbes højt ved. Der skal være steder man bliver set og steder hvor man 
kan trække sig lidt ud af syne.  

Når vi er på legepladsen om morgenen og i middagsstunden har vi organiseret os, så de voksne har 
forskellige roller. Der vil altid være minimum en voksen og oftest to, der står for at igangsætte lege og sjove 
aktiviteter, derudover vil der være voksne som er flydende og støtter børnene i deres lege rundt på 
legepladsen, hvor der er behov.  

Vores legeplads er indrettet med et stort legestativ med rutchebane og faldunderlag, to store gyngestativer, 
sandkasser, legehuse og et vinketårn med god udsigt over Englandsvejs trafik. Vi har mange gamle 
frugttræer, buske og hække, som dels afskærmer, men som også vækker sanserne med deres dufte, farver 
og i sæson de dejlige smage.    

Vi har indkøbt læringstavler til legepladsen, der vækker børnenes nysgerrighed og er gode til at tage afsæt i 
når legepladsen skal udforskes.  

Vi har fordelt bord og bænke på hele legepladsen. Udover at være et sted man kan spise sin madpakke eller 
få et hvil, bruger vi også borde og bænke til et sted hvor børnene kan sidde lidt beskyttet med noget legetøj 
eller noget krea. Vi har lavet legepladslegetøjskasser, som fx indeholder papir og tuscher, små figurer og 
plasticdyr, puslespil og lign.  

Vi har skuret fuld af cykler, byggebrædder, trædesten, balancebrædder osv. Disse ting bliver taget frem, flere 
gange ugentligt.  

 

Indendørs i børnehaven: 

Stuerne er indrettet med mindre legezoner, hvor der er mulighed for at lege lidt mindre forstyrret. Legetøj og 
kreating står tilgængeligt og synligt for børnene. Vi arbejder på at gøre alle rum flotte og indbyde til leg.  

Vi arbejder på at sætte legemiljøer op hver morgen, så det er gennemskueligt for børnene hvad deres 
muligheder er og får at de nemt kan falde ind i en leg.  
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Vi har oprettet en legetøjsbank i kælderen, så alle stuer nemt kan udskifte legetøjet og hele tiden inspirere 
og udfordre børnene. Fx kan en stue i en måned have en type magneter og måneden efter en anden type. 
Ligeledes kan vi hente legetøj efter børnenes interesser, er de særligt optaget af barbiedukker er det det vi 
henter, mens måneden efter er det my little ponys.  

På tørreskabe og køleskabe er magneter, som kan indbyde til at to børn lige stopper op og leger med dem. 

Vores rytmik rum på 1.sal bruges flittigt, særligt i vinterhalvåret. Her kan man lege vildt, hoppe og danse, 
men også lave yoga og mindfulness.   

 

På legepladsen i vuggestuen:  

Vuggestuens legeplads er indrettet med to store sandkasser, hvoraf den ene har et lille legehus, så man kan 
lege butik, far, mor og børn eller hvad børnene nu finder på. Vi har masser af forskelligt sandlegetøj og der 
er rigeligt til alle.  

Vi har to små rutchebaner, et gyngestativ med to gynger, 3 vippedyr, en lille bil og to små legehuse.  

Vores legeplads er kuperet i tærren og dejlig grøn med mange træer og buske. Der er små steder man kan 
lege lidt uforstyrret, men hvor de voksne stadig kan have opsyn. Bagerst på legepladsen er et halvtag hvor vi 
kan trække ind og lave aktiviteter hvis vejret ikke er det bedste.  

Ydermere har vi et lille aflukke med en lille græsplæne, hvor man kan tage en mindre gruppe ind og lege 
uforstyrret eller lave aktiviteter.  

Hele legepladsen er omkranset af en smal sti af fliser, så man kan køre hele legepladsen rundt på sin 
motorcykel, løbecykel eller med dukkevognen når baby skal luftes.  

Vi har hængt flotte naturtavler op, så man kan gå på krible krable jagt med udgangspunkt i noget der er 
håndgribeligt for børnene. 

 

Indendørs i vuggestuen: 

I vores vuggestue har vi netop indrettet vores fællesrum til et motorikrum, med madrasser, ribber, bolde, 
balancebrædder og lignende. I fællesrummet er også en lille reol med bøger, så der også er mulighed for at 
sidde og få en rolig stund.  

 

Stuerne er alle indrettet med en stor madras, som kan bruges til tumlelege, til motoriske udfoldelser og til 
den rolige lille stund. Tæt ved madrasserne er der bøger, både i børnehøjde og i voksenhøjde.  

Ligeledes er der på alle stuer er der et velassorteret køkken, så der kan leges både butik, restaurant og lille 
familie. 

Ydermere er der forskelligt legetøj på stuerne, hvoraf langt det meste er i børnehøjde og i kasser som 
børnene kan se hvad indeholder. Vi har legetøj til alle typer af lege og til de forskellige aldre.  

Ligesom i børnehaven har vi lavet en lille legetøjsbank, hvor vi jævnligt bytter legetøj ud, så der hele tiden er 
noget der kan fange børnene.   
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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: Der holdes 4-6 møder årligt, i forbindelse med Corona har der været skruet lidt op for 
mødeaktiviteten (via teams). Niveauet af møder er fint i forhold til opgaven der skal løftes.  
Ud over møder, har bestyrelsen en Aula gruppe hvor mindre ting kan drøftes på skrift. 
 

2. Er den nye styrkede læreplan blevet fremlagt, og hvad er jeres vurdering i forhold til den? 
Svar: udarbejde. Den vil blive sendt til bestyrelsen i start juni og drøftet den 10. juni via teams.  
Tidligere læreplaner er gennemgået hvert andet år, bestyrelsen har sidst set en lærerplan i start 
2020. 
 

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

Svar: Bestyrelsen er enige om at der er et rigtig godt samarbejde, forældre og personaler imellem. 
Der er god mulighed for dialog og mulighed for at bede om samtaler hvis der er behov. Personalet er 
gode til prøve forskellige ting af sammen med forældrene, for at lette hverdagen (fx i afl og afh 
situationer).  
Forældrene føler sig mødt i problemstillinger og oplever at personalet er gode til at give feedback på 
specifikke ting.  
Der har været en rigtig god kommunikation omkring sprogforløbene og der er enighed om at 
forældrene har følt sig inkluderet.  
Der var en oplevelse af at indkøring i vuggestuen havde været lidt diffust, der havde næsten været 
for meget kommunikation og et meget højt informationsniveau.  
Personalet er gode til at kommunikere ud hvad kommende dage bringer, samt at skrive dagbøger. 
Der er en oplevelse af at der ikke er så meget skriv og billeder som ved Famly, men at det er på vej. 
Aula er i proces og der er en tro på at det skal blive godt.  
Personalet beder ofte forældrene medbringe værdiløst materiale og det skal de meget gerne blive 
ved med.:  
 

4. Hvordan vurderer I de fysiske rammer/Pædagogisk indretning herunder udearealer? 
Svar: Der er enighed om at vuggestuen er fint indrettet både inde og ude. Det nye fællesrum, 
fungere rigtig godt.  
Der er også enighed om at børnehavens legeplads er rigtig god, der er godt med små steder man 
kan lege lidt uforstyrret og samtidig være under opsyn. Der er mange små legeøer rundt på 
legepladsen, hvilket fungere godt.  
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Bestyrelsen er enige om at børnehaven er virkelig hyggelig og at personalet er gode til at indrette 
med de vilkår de har.  
De er også enige om at det er ærgerligt at både myretuen og rytmikrum er isoleret på 1. sal.  
De lange, smalle gange i børnehaven er ikke optimale i forhold til at være det læringsrum det kunne 
være. Kun muslingernes garderobe har plads til at børnene kan bruge god tid på at komme i tøjet 
uden at sidde i vejen for trafikken.  
Både stuer og fællesarealer flot udsmykket med børnenes kunst. 
 

5. Hvad er jeres vurdering af legetøj og legeredskaber? 
Svar: Da det er minimalt hvad forældre har været inde det sidste år, er det svært at vide. Men som 
det huskes var det fint.  
På legepladserne er der fint med udvalg og mange cykler, motorikredskaber, sandting mv som tages 
frem. 
 

6. Hvordan vurderer I om der er god trivsel og udvikling for børnene i daginstitutionen? 
Svar: Hvis børnene et glade ved afleveringer og afhentninger. Eller når børnene slet ikke vil med 
hjem fordi de lige skal være færdige med noget de laver.  
Når man som forældre en sjældent gang kan betragte sit barn uden det ved det og barnet er glad og 
fordybet i en leg.  
Hvordan børnene agere når de er hjemme, de fortællinger de kommer med fra tiden i børnehuset, 
deres ønsker om legeaftaler med børn fra huset.  
Når man som forældre kan blive overrasket over noget barnet mestre eller noget det har lært, som 
man ved man ikke selv har lært dem. 
 

7. Er der udfordringer som I mener institutionen burde være mere nysgerrig på, hvis ja hvilke? 
Svar: Der kan sommetider være en skæv fordeling af børn på stuerne ud fra alder og køn, det kan 
være svært at gøre noget ved, men det opfordres til at være et opmærksomhedspunkt.  
Der kan gå lang tid i mellem en personale stopper og en ny kommer til. (det er svært at rekruttere 
nye pædagoger).  
Institutionen må gerne være opmærksomme på at få kommunikeret ud hvorfor de gør som de gør. 
Særligt til første gangs forældre, som ikke har erfaringen at trække på. 
 

8. Er der nogle forhold/emner/indsatser i institutionen, hvor I kan få øje på særlig høj kvalitet? 
Svar: Den måde børnehuset arbejder tematisk er fantastisk. Det er virkelig godt at der arbejdes med 
emner både i børnehaven og i vuggestuen. Der er stor kreativitet i hvordan emner gribes an og det 
er imponerende hvordan man selv i vuggestue kan arbejde med fx bæredygtighed.  
Alle børn bliver mødt med hjertevarme og det skinner igennem hele dagen. Som forældre kan man 
læse opslag på fx facebook om coronavenlige madpakker og børn der ikke får kram fordi der skal 
holdes afstand, det ved man bare som forældre ikke ville ske her. Alle børn har hele vejen igennem 
fået kram og knus.  
Der er ret meget struktur i begge huse og det kan som forælder i første omgang virke lidt massivt, 
men det viser sig hurtigt at være rigtig godt givet ud og grupperne fremstår meget rolige.  
I sommerferien er der emneuger i børnehaven, det virker super godt og letter meget på den dårlige 
samvittighed, man som forælder kan have ved at aflevere sit barn når mange holder fri. De uger sker 
der lidt ekstra spændende og det er dejligt at se den viden børnene tilegner sig inden for et givent 
emne.  
De aktiviteter der sættes i gang på børnehavens legeplads fungere godt, særligt bliver man som 
forælder glad når man om fredagen mødes af musik, børn med pom pomer og udsmykning til den 
ugentlige fredagsdisco. 
 

9. Andet 
Svar: Bestyrelsen kunne godt tænke sig at der blev undersøgt hvad der skulle til før der kunne blive 
madordning i børnehaven. 
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BØRNEVURDERING 

Børneinterview til tilsyn 

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

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

De fem emner som skal afdækkes: 

 Venskaber 

 De voksne 

 Ude- og inderum 

 Medbestemmelse  

 Leg og aktiviteter 
 

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

Beskrivelse af interviewguide:  

Deltagere til interview er A – dreng 4 år fra Myretuen, B – dreng 4 år fra Myretuen, C- Pige 4 år fra 
Muslingerne og D – pige 4 år fra Muslingerne 

Den første dag er de fire børn på tur med leder, de er afsted 3 timer og har madpakker med. Dag nummer to 
sidder de fire børn med leder i personalerummet og taler sammen i en times tid. Børnene er inden de to 
dage blevet spurgt om de vil hjælpe med at svare på en masse spørgsmål om vores børnehus.  

I løbet af de to dage skal vi omkring følgende emner; venskaber,  

Børnene vil bl.a blive stillet følgende spørgsmål:  

- Har i gode venner i vores børnehave? Også venner på andre stuer?  

- Tror i at alle børn i vores børnehave har en god ven?  

- Leger i med nye børn? Hvordan hjælper vi de nye børn med at få venner?  

 

- Hvordan er det de voksne? Finder de på sjove ting?  

- Er de voksne nogle der er glade? 

- Er de voksne gode at lege med?  

 

- De voksne finder på temaer vi skal arbejde med i børnehuset, er de gode til at finde på temaerne?  

- Må i være med til at bestemme hvad vi skal lave?  

- Nogle gange tager vi på tur med børnehaven, kan i lide de steder vi tager hen?  
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- Må i være med til at bestemme hvor vi skal hen?   

 

- Kan i altid finde noget at lege med på stuen? Eller er der noget legetøj vi mangler?  

 

- Hvad kan i godt lide at lave på legepladsen?  

 

- Hvis vi skal have verdens bedste legeplads, hvad mangler vi så?  

 

Sammenfatning af interview: 

Omkring emnet venskaber svare de fire børn alle at de har gode venner i børnehaven og de mener 
også at alle andre børn i vores børnehus har en god ven. Det er kun C der fortæller at hun har en god ven 
fra en anden stue, da der det seneste år har været Corona og vi derfor har været med delt i stuer er det 
naturligt at de ikke har dannet så mange relationer på tværs, desværre.  

Børnene fortæller at de ikke nødvendigvis gider lege så meget med nye børn, men at de gerne vil hjælpe 
dem, fx med at vise dem rundt i børnehaven og med at trøste dem eller følge dem hen til en voksen hvis de 
er kede af det.  

 

Til spørgsmålene om de voksne i børnehuset, fortalte børnene at det er søde voksne, som for det meste er 
glade, men at de voksne også kan blive lidt sure, når børnene fx slår og sparker, kravler højt op i træerne og 
lignende. Børnene fortæller at nogle voksne er gode til at fjolle og nogle er ikke gode til det, nogle voksne er 
gode at lege med udenfor, mens nogle er gode at lege med indenfor. Nogle voksne lader børnene 
bestemme legene, mens nogle voksne selv vil bestemme.  

 

Børnene talte længe om de temaer vi arbejder med og de ture vi tager på. Børnene synes at de voksne er 
gode til at planlægge temaer, det er ikke så tit at børnene er med til at bestemme temaer, men børnene må 
gerne være med til at bestemme hvad man kan lave. Fx fortæller en af drengene at han synes det havde 
været meget sjovt at lave jordkloder af papmache, så han havde spurgt den voksne om de kunne lave mere 
papmache, så nu var de i gang med at lave en kæmpe stor vulkan. De andre børn fortæller det samme. De 
fortæller også at de nogle gange skal lave noget de synes er kedeligt.  

Alle fire børn synes det er virkelig dejligt at komme på tur, de to piger har flere gange prøvet at være på 
cykeltur med vores nye christianiacykel, mens de to drenge kun mener at have prøvet det en gang hver. Alle 
fire vil meget gerne på flere cykelture. Børnene fortæller at de godt kan huske at have været med 
børnehaven på biblioteket, den blå planet og biografen, men at det er meget lang tid siden og nu kommer de 
kun på ture i naturen og til legepladser. Grundet corona har det været sparsomt hvor langt vi har kunne 
komme, da vi det seneste år ikke har taget offentligt transport. Børnene er enige om at de godt kunne tænke 
sig at børnehuset skulle tage i svømmehallen, hvilket de blev lidt skuffet over ikke kunne lade sig gøre.  

 

Børnene synes generelt vi har noget sjovt legetøj i børnehaven og de kan godt lide at der er så meget af det. 
De fortæller at man altid kan finde noget at lege med. De er alle glade for at lege med køkkenting, men D 
klager over at hun virkelig mangler et ur, til at tage tid på kagerne, så det skal selvfølgelig købes. Efter at 
være blevet lovet et ur til tidstagning, har de andre børn også ønsker til indkøb, der i blandt enhjørninger, 
heste, pokemons og robotter.  

A stiller spørgsmål til at man ikke må have legetøj med batterier i vores børnehus, det synes han er virkelig 
irriterende. Det udløser en længere snak om hvorfor batterier kan være farlige for børn og at selvom nogle 
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børn er store og godt ved at man ikke må pille batterierne ud er der måske nogle som er små og gør det 
alligevel. 

Børnene glæder sig til at man igen må have legetøj med i børnehave, de er rigtig trætte af at corona har gjort 
at de ikke må have bamser, dukker og robotter med.  

 

På legepladsen kan børnene alle godt lide at lege med gynger, sandkassen, rutchebanetårnet og i 
legehusene. Derudover taler de om hvor sjovt det er om sommeren at vi kan lege med vores vandbane og 
når der bliver sat bruser op, som man kan lege med. Inspireret at snakken om vandleg om sommeren, svarer 
børnene at det vi mest mangler på legepladsen er en swimmingpool med vandrutchebane, da børnene får af 
vide at det desværre ikke kan lade sig gøre, bliver de lidt skuffet, men kan godt se at vi i stedet skal finde på 
ting man kan bruge hele året. De bliver enige om at det kunne være dejligt med et bord i sandkassen til at 
servere kager på og en gravko.  

Da B siger at han godt kan lide at spise æbler på legepladsen, åbner det op for en snak om de forskellige 
ting vi har på legepladsen og de ting børnene godt kunne tænke sig. Der i blandt, hindbær, tomater, agurker 
og meloner.  

Da vi ved at være færdige med at tale sammen, begynder der at blive spillet musik på legepladsen, børnene 
løber over og kigger ned og bliver enige om at de alle elsker når der er disco om fredagen. Vi pakker 
sammen og skynder os ud.  
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