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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. 

Arbejdspunkt  

1. Overholde de årlige Vus samtaler. 

Udviklingspunkter  

Observationer 

1. Få kigget på belysningen. 
 

2. Få bøger ned, så de kan nås. 

Børneinterview 

3. Børneinterviews som metode. 

 
Personaleinterview 

4. Blive stærkere i vores formidling af vuggestuens pædagogiske ståsted.  

5. Udvikle/ systematisere en bedre udnyttelse af vores kompetencer i hele huset. 
 

6. Definition og diskussion af trivselsbegrebet. 
 

7. Formidlingen af inklusion 
 

8. Udvikle en stærkere feedbackkultur. 
 

Interview med bestyrelsesformanden 

9. Større inddragelse af læreplansarbejdet. 
 

10. Udvikling eller afvikling af arbejdsdag. 

Læreplaner 

11. Fortsætte den gode udvikling af den nye styrkede læreplan. 
 

12. Evt. tage på besøg på andre institutioner og udveksle ideer og erfaringer med den styrkede læreplan 
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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 

1. Overholde de årlige Vus samtaler: 
Dette arbejdspunkt er taget til efterretning. Ultimo 2019 ændrede TK fra at kalde det for Vus samtale, 
til at det nu hedder Mus samtale. Alle medarbejdere inviteres i løbet af efteråret til deres årlige Mus 
samtale. 
 

2. Få kigget på belysningen: 
Punktet er efterkommet i og med, at hele institutionen har fået udskiftet samtlige loftlamper. 
Vuggestuen har nu LED lamper med lysdæmpende funktion, således at der kan justeres på 
mængden af lys.  
 
 

3. Få bøger ned, så de kan nås: 
Alle 3 stuer har indrettet således, at alle børn har mulighed for selv at kunne nå bøgerne. Det være 
sig enten via en bogreol eller via kurve, hvori der ligger bøger, som børnene ved egen hjælp kan nå. 

 

4. Børneinterview som metode: 
Dette udviklingspunkt har vi fortsat ikke afprøvet i praksis. Tanken er, at vi vil tænke det ind i 
arbejdet med den styrkede læreplan. Her forestiller vi os, at kunne arbejde med børneinterviews som 
metode til, at afdække børnenes ønsker for indholdet i deres hverdag og til evaluering af 
pædagogiske aktiviteter.  
Aktuelt har vi været udfordret af Corona, hvorfor hverdagen i vuggestuen har været en del 
anderledes end ellers. Vi har været underlagt nogle restriktioner i forhold til, hvordan vi bl.a. har 
skulle forholde os til børnene. Fx Hvor børnene har kunnet opholde sig og med hvem de har været i 
samspil med, af både børn og voksne. Vi har i vuggestuen prioriteret, at børnene har oplevet at være 
i en tryg og så genkendelig hverdag, som muligt. Derudover har personalet brugt tid og energi på, at 
få en hverdag til at fungere så godt som muligt, og har derfor ej heller, brugt tid på at udvikle nogle 
planer, metoder og principper for, at anvende børneinterview som metode.  
En yderlig lille krølle på den aktuelle situation er, at der gennem de seneste 4 – 5 mdr. har været en 
stor udskiftning af børn i vuggestuen. Det betyder at vi aktuelt har meget få børn, som aktivt bruger 
det talte sprog.  
Fremadrettet vil det derfor fortsat være et fokuspunkt for os i vuggestuen, at udvikle metoder til at 
kunne arbejde med børneinterviews. Vi vil forsøge om der evt. kan udarbejdes nogle metoder, hvor 
det ikke nødvendigvis kræver at barnet taler verbalt. 

 

5. Blive stærkere i vores formidling af vuggestuens pædagogiske ståsted: 
Der er siden sidste tilsyn blevet arbejdet med, at dygtiggøre os i forhold til formidlingen af vores 
pædagogiske ståsted. Vi har gennem det seneste år, afsat tid på alle personalemøder, til at arbejde 
med Den nye styrkede pædagogiske læreplan. Vi har struktureret, arbejdet os gennem vuggestuens 
værdigrundlag, visioner, pædagogiske holdninger m.m. 
I praksis øver vi os på at formidle vores pædagogiske ståsted, når der afholdes forældremøder/ 
samtaler. Her har vi en oplagt mulighed for, at tydeliggøre vores pædagogiske ståsted overfor både 
nye og ”gamle” forældre. 
 
 

6. Udvikle/ systematisere en bedre udnyttelses af vores kompetencer i hele huset: 
Her er vi stadig i en proces omkring, at definere alle kompetencerne som huset besidder, samt finde 
ud af, hvordan vi får udnyttet dem bedst muligt.  
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7. Definition og diskussion af trivselsbegrebet: 
I forbindelse med arbejdet omkring Den styrkede pædagogiske læreplan, har vi på et 
personalemøde brugt tid på, at debattere trivselsbegrebet. Der blev bl.a. arbejdet med, hvordan vi 
hver især forstår begrebet. Vi havde endvidere også fokus på, hvad, hvornår og hvordan forstår vi 
mistrivsel – for i dette lys bedre, at kunne definerer trivsel. Derudover trak vi noget litteratur, bl.a. 
WHO’s definition af trivsel, med ind i debatten, for derigennem bedre at kunne verificere og 
kvalificere vores forståelse.   

 
 

8. Formidlingen af inklusion: 
På samme måde som ovenstående, har vi brugt tid på et personalemøde til at debattere inklusion. Vi 
har indtil nu, brugt tid på at få Inklusionsbegrebet beskrevet i vores Styrkede pædagogiske læreplan, 
hvor en del af formidlingen til forældre og andre samarbejdspartnere ligger. Næste step er, at få det 
til at leve i hverdagen og at vi internt i huset – er yderst bevidste om hvad inklusion er, således at det 
bliver et almindeligt samtaleemne bl.a. i samtaler med forældre, bestyrelse mf.   
 

9. Udvikle en stærkere feedbackkultur: 
Dette punkt arbejdes der forsat på. Senest har personalegruppen arbejdet med reflekterende team, 
hvor fokus har været at blive klogere på egen praksis ud fra en case, som personalet har bragt med 
ind i det reflekterende team. Her er casen blevet drøftet og de reflekterende kollegaer, har givet 
feedback til kollegaen, som er gået derfra og er blevet klogere på egen praksis. Denne form, har 
fungeret rigtig godt. Dog kræver det megen øvelse og sidder endnu ikke på rygraden. 

 
 

10. Større inddragelse af læreplansarbejdet: 
Også her er vi fortsat i en proces. Der er et fast punkt på dagsordenen, til bestyrelsesmøderne, som 
omhandler Den styrkede pædagogiske læreplan. Bestyrelsen er indtil nu blevet orienteret om, hvad 
den styrkede pædagogiske læreplan går ud på og hvilken betydning den har for børnene og 
hverdagen i vuggestuen. Vi har dog endnu ikke udarbejdet nogle specifikke skabeloner/ planer for, 
hvordan bestyrelsen aktivt kan og skal inddrages. 

 

11. Udvikling eller afvikling af arbejdsdag: 
Siden sidste tilsyn, har vi valgt af afvikle arbejdsdagen.  

 

12. Fortsætte den gode udvikling af den nye styrkede pædagogiske læreplan: 
Det har givet både det faglige fyrtårn, ledelsen og medarbejderne større blod på tanden, til at udvikle 
og implementerer den nye styrkede pædagogiske læreplan, efter en god og konstruktiv 
tilbagemelding fra sidste tilsyn. Vuggestuen arbejder derfor fortsat på udviklingspunktet.  

 

13. Evt. tage på besøg på andre institutioner og udveksle ideer og erfaringer med den styrkede 
læreplan: 
Dette udviklingspunkt, har vi indtil nu ikke haft ydereligere fokus på. Vi har det in mente og vil klart 
gøre brug af det når og hvis situationen byder sig. 
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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: 

Tårnby kommunes aktuelle servicemål er, at ”Alle børn skal have en ven”. I vuggestuen ser vi servicemålet 
som værende i god overensstemmelse med den Nye styrkede pædagogiske læreplan, som indeholder 
emner såsom, børn i udsatte positioner, børnesyn og børnefællesskaber. Disse overskrifter har vi aktivt 
forholdt os til, både overordnet i de dialoger vi hinanden imellem. Men også i forhold til, hvordan det udspiller 
sig i praksis. 

Vi arbejder derfor med servicemålet, idet vi i praksis er opmærksomme på at et eller flere børn ikke 
ekskluderes fra fællesskabet. Vi har fokus på at ingen børn oplever, at være udenfor og vi forsøger på 
bedste vis, at sikre at alle børn har minimum et andet barn men ofte flere børn, som det har noget særligt 
sammen med. (læs mere under punktet Relationer – på side 15) 

Sciencestrategi: 

Vuggestuen (ledelsen) er i september 2020 blevet introduceret til kommunes Strategi for Matematik, Science 
og Naturstrategi 2020 – 2024. 

Pt. er vuggestuens primære fokus, at få udarbejdet og implementeret den nye styrkede læreplan, hvorfor vi 
endnu ikke er dykket ordentligt ned i Sciencestrategien.  

Der arbejdes dog allerede rigtig meget med science i vuggestuen og særligt henover foråret og sommeren 
2020, hvor vi primært har været udenfor – grundet coronasituationen. Der er blevet arbejdet en del med 
vand og forståelsen af vand. Hvad kan flyde? hvad kan synke?. Der har ligeledes været fokus på insekter og 
hvilke insekter og småkravl der findes på legepladsen. Der er blevet samlet diverse naturmaterialer ind, som 
har givet anledning til en masse natur/ kreative projekter med børnene og ikke mindst har børnene deltaget i 
den seneste Sciencesuge (uge 39), hvor diverse små forsøg er afprøvet. Alt sammen til stor glæde for 
børnene. 

I øjeblikket har vuggestuen ikke en naturambassadør tilknyttet, men det er et mål at få en medarbejder på 
posten i 2021.  

Vuggestuen deltager gerne, i en del af de aktiviteter som Naturskolen udbyder. Primært i aktiviteter som 
finder sted i nærområdet – den blå base, ved stranden og i Travbaneparken, af hensyntagen til, at afstanden 
til Naturskolen er meget lang. 

Sprogstrategi: 

Vuggestuen har gennem det seneste årstid, arbejdet med sprogstrategien. Alle medarbejdere er blevet 
præsenteret for Tårnby Kommunes sprogstrategi og alle medarbejdere har læst strategien.  

Den sprogansvarlige og leder har sammen gennemgået sprogstrategien, med det for øje at screene hvor 
vuggestuen udøver ”utilstrækkelig kvalitet”, ”god kvalitet” og ”fremragende kvalitet”.  
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Leder og sprogansvarlig har derudfra vurderet, at vuggestuen, i langt de fleste tilfælde, ligger i ”god kvalitet” 
og ”fremragende kvalitet”. Enkelte steder, i løbet af en dag, vurderes det at vi ligger i ”utilstrækkelig kvalitet”. 
Bl.a. på legepladsen. 

Dette har vi, i et kort øjeblik, drøftet på et personalemøde og alle har haft til opgave, at kigge på sig selv og 
hinanden for sammen at finde ud af, hvordan vi kan flytte os fra ”utilstrækkelig” til ”god kvalitet”. Denne 
proces har haft en positiv betydning, for hverdagen på legepladsen og vi forsøger fortsat at rykke os opad på 
”stigen”. Vi er der dog ikke helt endnu. 

Vi har derudover haft rigtig meget fokus på sprogstrategien, i udarbejdelsen af Den styrkede pædagogiske 
læreplan, hvor barnets sproglig udvikling også fylder en del. Vi tænker derfor Sprogstrategien og den Nye 
styrkede pædagogiske læreplan, som meget nær forbunden.  

Sprogstrategien er endvidere blevet præsenteret for forældrebestyrelsen og de har fået den gennemgået og 
forklaret. 

Overgangsplan: 

Vuggestuen arbejder med overgange på 2 niveauer. Det betyder i praksis, at vi laver overlevering fra hjem til 
vuggestuen, når det lille barn bliver tilbudt plads i vuggestuen. Vi holder et opstartsmøde med forældrene, 
inden de starter i vuggestuen. Ved dette møde taler personalet og forældrene om, hvilket barn det er, som 
skal starte i vuggetuen. Hvad er vigtig viden for vuggestuen at få omkring barnet, familien m.m. Det samme 
gælder omvendt, hvor vuggestuen fortæller om hvem vi er, hvad vi laver, havde vi står for, praktiske 
informationer samt hvilke forventninger vi har til barnet og dets familie således, at barnets mulighed for en 
god start på vuggestuenlivet er bedst muligt m.m. 

Denne overlevering følges op med et 3 mdrs. møde, hvor forældre og vuggestuen igen taler om barnets 
opstart i vuggestuen, familiens oplevelse af startet, evt. forventningsafstemme m.m. 

Endvidere arbejder vuggestuen med overgangsplanen i forbindelse med, at barnet skal videre i børnehave. 
Når vuggestuen modtager dato på, hvornår barnet skal starte i børnehave udfylder personalet et 
overelevringsskema, hvor barnets aktuelle kompetencer vurderes ud fra nogle, i forvejen givne rammer. Der 
kigges på barnets sociale kompetencer, personlige kompetencer, Sprog, Krop og bevægelse m.m. Inden 
barnet stopper i vuggestuen, afholdes der med møde med forældrene, hvor skemaet gennemgås og der er 
dialog med forældrene om barnets og dets udvikling. Med underskrift fra forældrene overdrages, 
overleveringspapirerne til den aktuelle børnehave, hvor barnet skal gå. I sammen anledning og med 
samtykke og/ eller med deltagelse af forældrene, gives der en mundtlig overlevering til børnehaven. Det 
være sig lavpraktiske informationer, som er givtig viden for børnehaven, eller det være sig større ting, som 
har betydning for barnets trivsel og udvikling. Ved disse situationer, afholdes der netværksmøder hvor alle 
interessenter omkring barnet deltager. Al sammen for, at sikre barnet den bedst mulige overgang fra 
vuggestuen til børnehave.  
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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. 

Pædagogisk konsulent:  

Vi har et godt og tæt samarbejde med den tilknyttet pædagogiske konsulent. Vi har en opfattelse af, at vi 
altid kan ringe og få sparring samt råd og vejledning, når vi har brug for det.  

Det pædagogiske Vejlederkorps:  

Vi har ligeledes haft et godt og tæt samarbejde med vejlederkorpset, i forhold til bl.a. enkelte børn, hvor 
vejlederkorpset har givet råd og vejledning, og nogle gange også haft forløb med forældre til et barn med 
udfordringer. Derudover deltager de også på dialogmøderne, hvor vi oplever at den pædagogiske vejleder, 
er en god sparringspartner. 

Dialogmøder:  

Vi har nuværende 4 dialogmøder årligt, hvor repræsentant fra vejlederkorpset og tale/ høre lærer er 
gennemgående ved alle 4 møder. Derudover er det muligt, at inviterer andre forskellige samarbejdspartnere, 
til at deltage i møderne 2 gange årligt. Det være sig psykolog, Fys/ ergo, forebyggende rådgiver. Ved behov 
er det ligeledes muligt, at invitere en pædagogiske konsulent. 

Vi er glade for systemet og de muligheder, som ligger i at have dialogmøder. Det kan dog til tider være en 
lang proces, i forhold til få indstillet børn til henholdsvis tale/ høre, pædagogiske vejledning, fys/ ergo 
bistand, osv. da tingene først skal over dialog møder inden indstillinger. Der kan ofte gå op til et ½ år, fra en 
problematik tages op på et dialogmøde, indtil en evt. indsats igangsættes, hvilket i vuggestue regi er meget 
lang tid. 

Legepatruljen:  

Vi har indtil nu ikke haft et forløb med legepatruljen. Der er inden for det seneste års tid, blevet åbnet for, at 
også vuggestuer kan få et forløb med legepatruljen. Vi har endnu ikke benyttet os af muligheden, men vil 
tænke det ind når tid/ rum er til det og at det giver mening for os, at deltage i et forløb. 

Forebyggende rådgiver:  

Vi har netop fået tildelt en ny forebyggende rådgiver som vi har mødt, første gang, inden for de sidste 14 
dage. (aktuel dato for denne skrivelse: 10.09.20) 

Vores tidligere tilknyttede forebyggende rådgiver, nåede vi at have et enkelt introduktionsmøde med, 
hvorefter vi blev bremset af Corona. Vi glæder os til, at få et godt samarbejde i gang, og tænker at det giver 
rigtig god mening at have en forbyggende rådgiver tilknyttet – hvor både ledelse, personale og forældre har 
mulighed for at få råd/ vejledning og sparring.  
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Kulturinstitutioner:  

Vi benytter os en del af de forskellige kulturinstitutioner, som primært ligger i vores nærområde (Den blå 
base, den blå planet, biblioteket). De tænkes ind, i forhold til hvad der aktuelt giver mening, når der 
planlægges pædagogiske aktiviteter. Vi benytter ikke så meget Naturskolen, da det er et tilbud som 
transportmæssigt ligger langt væk.   
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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. 

Den seneste 3 måneders liv i vuggestuen, har været præget af dels, at vi har haft sommerferie, hvor 
både børn og personale har været fraværende. Dels har vi været ramt af corona situationen, som 
har været medvirkende til, at vores dagligdag ser anderledes, grundet diverse restriktioner og 
anbefalinger fra sundhedsstyrelsen. Og endeligt har sommeren medført opstart for en del nye børn – 
hvorfor fokus har ligget på, at give dem en tryg og rolig start på vuggestuelivet. 

Dermed ikke sagt, at der ikke er blevet arbejdet ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, men 
omdrejningspunktet har primært været i forbindelse med selvhjulpenhed og sociale relationer. Dvs. 
rutinesituationerne er der, hvor der typisk sker læring gennem hele dagen. 

Vi har, som vi altid har, fokus på selvhjulpenhed og personlig udvikling gennem hele dagen. Det 
være sig fra barnet kommer om morgen i form af: 

af/ påklædning i garderoben, vaske hænder, selv at kunne finde sin egen plads ved bordene, kravle 
op på sin stol, anvende eget bestik ved spisning, selv kunne smide vaskeklude og hagesmække til 
vask, selv kunne finde en ren ble, tage sit tøj af inden søvn, finde sin egen kurv til tøjet, kravle op ad 
stigen til krybben, osv.  

Ved alle ovenstående gøremål, understøtter personalet, barnet, sprogligt med ord, anvisninger, 
opmuntning, øjenkontakt m.m. samtidig med, at børene også interagerer med hinanden og taler 
sammen. 

Der er endvidere også fokus på det sociale i mange af situationerne, da børnene imellem hjælper 
hinanden fx med at finde en ble til sin ven, hjælpe med at tage tøjet af, peger eller fortæller fra et 
barn til et anden – hvor dennes plads/ stol er osv.  

Krop/ sanser/ bevægelse er ligeledes i spil, da børnene bruger kroppen til at kravle op, kravle ned, 
hente og bringe ting. Finmotorikken anvendes ligeledes ved tøj af og på, ved spisning med bestik 
m.m. 

Især omkring måltidet sker er der fokus på kultur. Der samtales om maden, at maden skal deles 
rundt, at børnene skal vente på tur – til de kan få serveret deres mad. Der tales ofte om, hvad 
børnene spiser hjemme, hvad de har fået til morgenmad, hvilken livretter barnet har osv.  

Derudover tales der ofte om, hvad der aktuelt sker uden for vinduet, mens der spises. Det er fx 
årstider, vejret, skraldebilen og nogle gange relatereres det også til det, vi aktuelt spiser – da vi selv 
har æbletræer, tomater, krydderurter m.m.  
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Udover, som ovenstående beskrevet, om de sociale relationer, arbejdes der også med venskaber 
børnene imellem. Der er fokus på, at alle børn hører til og at de alle er en del af fælleskabet – både 
stuevis men også med resten af huset. (p.t. mest på legepladsen) 

Personalet har også fokus på, at støtte op om de venskaber, som opstår børnene imellem. Det 
tænkes helt konkret ind, ved planlægning af ture og aktiviteter. 

 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.  
 
Ligeledes her, har tingene været meget anderledes end ellers – grundet coronasituationen.  
Børnene er og bliver fortsat afleveret og afhentet ved døren, hvorfor forældrene ikke kommer ind i 
vuggestuen dagligt.  
Vi er særlig opmærksomme på, at have en kort daglig dialog om stort og småt, ved aflevering og 
afhentning. Derudover har vi daglige opdateringer på FAMLY med både tekst og især med billeder, 
for den vej at understøtte og give forældrene en mulighed for visuelt, at fornemme aktivitet er og 
stemninger.  
Ved behov, har personalet endvidere prioriteret at tale med forældrene på telefonen – når/ hvis 
behovet har været for dette.  
 
I forhold til de nye børn, har vi prioriteret fortsat at afholde opstartssamtaler, indkøring m. 1 forælder 
samt 3. mdrs. samtaler.  
 
Ledelsen har jævnligt, lavet små nyhedsbreve og opdateringer på coronasituationen og delt dem på 
FAMLY, således at forældrene har været orienteret og delagtiggjort i vuggestuens hverdag.  
 

 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.  
 
Generelt er der fokus på, som ovenfor skrevet, at alle børn føler og oplever, at være med i et 
fællesskab. Derudover arbejdes der med individuelle handleplaner og pædagogiske hensyn til 
enkelte børn, som er i en udsat position. Og der planlægges og arbejdes udfra barnets styrker og 
ressourcer. 
Fx arbejdes der aktuelt på 1 stue, med at der en del af dagen arbejdes i mindre grupper. Her er 
fokus, at et specifikt barn får nogle muligheder for deltagelse i fællesskabet idet, den store 
forsamling er for overvældende. Der er ligeledes bedre mulighed for personalet, at se det enkelte 
barns forcer og ressourcer i en mindre børnegruppe og netop derved kunne arbejde bevidst med 
nærmeste zone for udvikling. 

 

 Beskriv hvordan I sikrer at jeres pædagogiske læreplan bliver et dynamisk arbejdsredskab og 
løbende evalueret og justeret. 
 
Indtil nu har den styrkede pædagogiske læreplan været et fast punkt på dagsordene til alle 
personalemøderne. Vi har frem til nu været omkring de fleste af punkterne i både det pædagogiske 
grundlag samt de 6 læreplanstemaer. Der er blevet arbejdet på forskellig vis med de forskellige 
emne. Nogle er blevet belyst udfra reflekterende teams, der er læst artikler, været oplæg, arbejdet i 
grupper med praksisfortællinger, set små videofilm m.m. 
 
Helt aktuelt står vi foran en pædagogisk kompetence udviklingsdag, hvor Evaluering i forhold til den 
styrkede læreplan, bliver omdrejningspunktet. 
 
Fremadrettet er planen, at vi fortsat vil afsætte tid på personalemøder til at arbejde med den 
styrkede pædagogiske læreplan, hvor vi vil tage forskellige praksis/ hverdagssituationer under lup og 
analysere, rette til, udvikle og reflektere over vores praksis, samt blive bedre og skarpere på at 
evaluere. 
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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 

Aktuelt er vi underlagt corona restriktioner, hvilket betyder at indretning i vuggestuen bæger præg af dette.  

Eksempelvis er reolerne vendt om, således at børnene ikke selv har mulighed for, at tage legetøj frem. Ej 
heller bøger eller spil osv. er i børnehøjde i øjeblikket. 

Vuggestuen er en lille institution med 3 stuer, 1 fællesrum samt en legeplads. De 3 stuer indeholder et stort 
grupperum, et lille depot samt et badeværelse. Fællesrummet er et stort rum, hvor der er mulighed for at 
kunne tumle, lave motoriske aktiviteter, at kunne gynge, lave sansebane, have fællessang osv, men også at 
kunne sidde ved et bord samt generelt, at kunne lege med legetøj på gulvet. Desuden er der i fællesrummet 
direkte forbindelse med børnene garderober.  

Uderummet har vi valgt at indrette med 3 – 4 zoner, hvor hver zone giver anledning til at kunne lave noget 
forskelligt.  

Den store del af legepladsen giver mulighed for leg i sandkasse, cykelbane, trampolin, gynger, rutsjebane og 
legehus. Derudover har vi indrettet en del, som en lille have med frugttræer, højbede til tomater, 
krydderurter, blomster m.m.  

Vi har også en lille ”skov” i den ene ende af legepladsen, hvor børnene har mulighed for, at kunne trække sig 
ind og lege ugenert. 

Endeligt har vi forhaven, som også er inddelt i 2 zoner. En flisebelagt del, som bruges til boldspil, tegne med 
kridt, bål m.m. samt et lille græsareal, som mest bruges til, at trække om på, hvis der skal arbejdes 
koncentreret i mindre grupper – hvor det er gavnligt at der ikke sker forstyrrelser fra de andre børn på 
legepladsen.  

Generelt er der lavet overvejelser om, at omgivelserne i vuggestuen skal være lyse, venlige og 
imødekommende.  

Indretningen er ligeledes tænkt således, at møblerne er flytbare og at det er nemt, at skabe plads til fysisk 
udfoldelse, skabe små skærmede miljøer til leg, at bordene giver mulighed for at have nogle arbejdsstationer 
til kreative processer - samtidig med, at andre børn kan lege på gulvene. 

Når så dette er sagt, arbejder vi i ”almindelige tider” ud fra at indretningen tilgodeser børnenes behov for, at 
slev kunne finde legetøj frem – som de lyster at lege med.  

 

 

 



14 

Relationer 

I vuggestuen har vi stor fokus på relationer. Relationer har stor betydning for barnet og vi skelner mellem 2 
former for relationsdannelse for barnet. Dels relationerne til de voksne i vuggestuen – både de primære på 
stuen men også resten af husets voksne. Dels de relationer som skabes og etableres børnene imellem.  

I forhold til relationerne med de voksne er det vigtigt for os, at opbygge en tryghed og tillid fra barnet til de 
voksne, ved opstarten i vuggestuen. Herunder har vi også stor opmærksomhed på, at forældrene også 
opnår at have tryghed og tillid til de voksne i institutioner. Vi mener det danner grobund for, at også barnet 
bliver trygt.  

I starten af barnets tid i vuggestuen, bliver barnet præsenteret for en primær voksen som det lærer at kende, 
førend at det præsenteres for de andre voksne – først på egen stue, sidenhen fra resten af huset.  

Det samme gør sig gældende med relationerne børnene i mellem. Først nogle enkelte børn fra egen stue, 
sidenhen resten af børnegruppen fra egen stue og til sidst for resten af børnene i vuggestuen. 

Til daglig er børnene inddelt på 3 stuer, som ikke er aldersopdelte. Dvs. at aldersspændet på en stue typisk 
er fra omkring 9 – 10 mdr. og op til 3 år. Vuggestuen har valgt, at arbejde med børnene på denne måde, da 
det giver mulighed for, at børnene imellem hjælper hinanden (det store barn hjælper det lille barn med 
påklædning osv.) at de store børn kan være rollemodeller for det lille barn, at de store børn udvikler nogle 
kompetencer, til at være omsorgsfulde og rummelige over for det lille barn. Det lille barn har mulighed for, at 
imitere de store børn og lære af de store børn.  

Vuggestuen har ligeledes fokus på, at understøtte venskaber børnene imellem. Det være sig både på egen 
stue – men også på tværs i huset. Det er vigtigt for os, at understøtte hvis 2 eller flere børn begynder at 
opbygge et venskab. Her er det vigtigt, at børnene får plads og rum til at lege med hinanden og udvikle 
dette.  

Vi forsøger også at, etablere venskaber børn i mellem, både på egne stuer og på tværs, hvis vi ser at de har 
samme interesser, samme alder osv.  

Derudover har vi en grundlæggende forståelse af, at relationer og venskaber opstår, når vi i det daglige har 
fokus på, vigtigheden af fællesskabet og hvad fællesskabet indebærer. Bl.a., sociale regler om at deles om 
tingene, vente på tur, at der er plads til alle, at børnene kan sidde sammen og ved siden af hinanden på 
stolene. 

Grudlæggende har vi også for øje, når vi arbejder med relationer, at vi tænker inklusion og børn i udsatte 
positioner med. Det er vigtig for os, at vi er opmærksomme på, at alle børn er med, at alle børn har en 
stemme og at nogle ikke ekskluderes fra fællesskabet. Hvorfor at aktiviteterne planlægges, således at alle 
har lige mulighed for deltagelse med de individuelle hensyn som er nødvendige -  så alle kan deltage.  

 

Lege og aktivitetsmuligheder 

Vi har, som beskrevet ovenfor i afsnittet om ”de fysiske omgivelser” store muligheder for at skabe nogle gode 
lege og aktivitetsmuligheder for børnene i vuggestuen. 

Den måde som vi tilrettelægger de forskellige lege og aktiviteter, hænger sammen med de læringsmiljøer vi 
gerne vil skabe for børnene.  

Det betyder i praksis, at der skal være plads til forskellig leg og forskellige aktiviteter alt efter børnenes 
behov, den aktuelle børnegruppe som er i vuggestuen m.m. Hvorfor det også er vigtigt for os, at indretningen 
giver mulighed for at være fleksibel og foranderlig.  
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Vi har fx mulighed for, at bruge fællesrummet til motoriske og bevægelses aktiviteter. Stuerne er indrettet 
således, at der gives plads til små læringsmiljøer, hvor børnene kan fordybe sig i fx bilbaner, legohjørner, 
kreative aktiviteter, puslespil, dukkekrog, legekøkken m.m. 

Ligesom også uderummet kan bruges til langt de fleste aktiviteter.  

Vi er meget opmærksomme ikke at låse os fast på, at en given leg kun kan foregå et givent sted – men at 
det kun er fantasien som begrænser os i mulighederne. Derfor kan man sagtens finde børn og voksne som 
sidder på fx legepladsen og laver perleplader eller tegner.  

Samtidig kan man også finde børn og voksne som ligger på gulvet, indenfor, og tegner bilbaner op med tape 
således der bliver fartstriber og fodgængefelter m.m. 

Garderoberne og krybberummene indtages også med jævne mellemrum, hvor der kan være plads til 
fordybelse af leg uden forstyrrelser og stille læsning i dynerne.  

Nærmiljøet bruges ligeledes i høj grad til, at skabe nogle andre muligheder for leg og aktiviteter. At benytte 
kommunens offentlige legepladser fx ved stranden, i Vægterparken mf.  Ved at tage børnene med på ture 
rundt i nærmiljøet giver det mulighed for, at lave nogle andre ting med børnene end i vuggestuen. Børnene 
kan udfordres i det at rutsjbanen fx er højere eller længere, end den i vuggestuen. Det kan også være, at der 
er en svævebane, som vi ikke har i vuggestuen. Det giver børnene mulighed for, at få kendskab til andre 
aktivitetsformer samt at børnene udfordres på nogle andre sanser end i vuggestuen. 

Derudover kan der planlægges aktiviteter, som bl.a. kan være at indsamle diverse ting i naturen og at disse 
ting kobles sammen med aktiviteter som kan fortsættes i vuggestuen. Hvilket giver mulighed for, at opbygge 
forløb, hvor der er en rød tråd gennem det hele. 
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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 holder møder 4 gange årligt plus ved a hoc opgaver.  
Vi er som bestyrelse tilfredse med antallet og vi oplever, at det er tilstrækkeligt, for at kunne løse 
opgaven som bestyrelse. 
 

2. Er den nye styrkede læreplan blevet fremlagt, og hvad er jeres vurdering i forhold til den? 
Svar: Ja, den nye styrkede læreplan er blevet fremlagt for os.  
Vi oplever, at den er meget omfattende og overvældende – der er meget at forholde sig til.  
Det er et meget flot stykke arbejde, som personalet udarbejder via den nye styrkede læreplan. 
 

3. Hvordan kommer arbejdet i forhold til forældresamarbejdet til udtryk i hverdagen? Giv 
konkrete eksempler. 
Svar: Forældresamarbejdet i vuggestuen kommer i hverdagen til udtryk ved dels, Famly med daglige 
opdateringer fra børnenes hverdag. De understøttes af en beskrivende tekst samt med 
billeddokumentation.  
Derudover sker det ved de daglige afleveringer og afhentninger.  
Vi oplever det også ved forældremøder, diverse festlige lejligheder (som der desværre ikke har 
været nogle af, grundet corona, de seneste mange måneder.) 
Det sker også ved forældresamtalerne som sker i forbindelsen af opstart i vg, efter ca. 3 mdr. i 
vuggestuen samt når barnet skal videre til børnehave og når enten vi (forældre) eller vg. har et 
ønske om en forældresamtale. 
Sidst men ikke mindst, ser vi det i kraft af den information som kommer fra køkkenet, om denne 
uges eller måneds menuplan. 
 

4. Hvordan vurderer I de fysiske rammer/Pædagogisk indretning herunder udearealer? 
Svar: De fysiske rammer udenfor, i vuggestuen oplever vi er fine. Det er betryggende at stedet ikke 
er så stort. 
Vi kunne dog godt ønske os, at legepladsen fik en opfriskning. 
Indenfor er rammerne også fine. Det er dejligt, at fællesrummet blev malet – det lysnede meget.  
Vi tænker dog, at de indvendige kvadratmeter på de enkelte stuer er meget små – set i forhold til, at 
der skal være plads til 11 børn og 3 voksne. 
 

5. Hvad er jeres vurdering af legetøj og legeredskaber? 
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Svar: Vi oplever at der en del af legetøjet, som er meget gammelt. Det kan godt trænge til en 
udskiftning.  
Når det er sagt, ser vi at vuggestuen har meget legetøj og der er en stor variation i udvalget. 
Samtidig oplever vi, at der er rigtig mange kreative materialer.  
Vi er imponeret over den kreativitet, som personalet besidder og at de formår, at have så mange 
sjove ideer, som de laver sammen med børnene. 
 

6. Hvordan vurderer I om der er god trivsel og udvikling for børnene i daginstitutionen? 
Svar: Vi lægger mærke til og vurderer om børnene virker glade og trygge og om personalet virker 
glade og trygge.  
Det er vores oplevelse, at det helt klart er tilstede. 
Vi vurderer det også ud fra, om vores børn gerne vil i vuggestue.  
Derudover analyserer vi ud fra det vi ser på billeder og teksten, som sendes til os via Famly. 
 

7. Er der udfordringer som I mener institutionen burde være mere nysgerrig på, hvis ja hvilke? 
Svar: Nej, vi tænker ikke at der er nogle udfordringer, som institutionen bør være nysgerrig på. 
 

8. Er der nogle forhold/emner/indsatser i institutionen, hvor I kan få øje på særlig høj kvalitet? 
Svar: Nej, vi tænker ikke at der er nogle udfordringer, som institutionen bør være nysgerrig på. 
 

9. Andet 
Svar: Vi ønsker at konkludere, at vuggestuen gør det rigtig godt.  
Vuggestuen har et godt ry, ude i byen. 
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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:  

I vuggestuen har vi aktuelt 2 børn som er henholdsvis 2,11 år og 2,10 år - som vi vurderer kan svare 
nogenlunde adækvat på spørgsmål om, hvordan det er at gå i vuggestue m.m. De resterende 31 børn i 
vuggestuen, er mellem 9 mdr. og 1,5 – 2,2 år og har endnu ikke udviklet et verbalt sprog, hvor det er muligt, 
at føre en længerevarende samtale. 

De 2 børn som er udvalgt vil blive interviewet hver for sig af Rikke. Årsagen til at det ikke bliver et fælles 
interview/ samtale, er af praktiske grunde.  

Det ene barn stopper snart i vuggestuen, så dagene for at nå interviewet er begrænset. Det andet barn 
afholder i denne periode ferie – hvorfor det dette interview først kan finde sted senere.  

Rammen for interviewene bliver, at Rikke inviterer barnet ind i vores personalestue, hvor det er muligt at 
sidde uforstyrret. Ved begge børn, vil der i situationen blive vurderet om barnet virker tryg ved Rikke og vil 
kunne magte interviewet alene. Ellers inviteres der en tryg voksen med fra stuen, som vil kunne hjælpe 
barnet med at finde ro og tryghed ved en uvant situation. Rikke vil anvende en diktafon ved interviewet, 
således at fokus kan holdes mellem Rikke og barnet.  

Spørgsmålene som Rikke vil stille børnene følger nedenfor. Tanken er, at bruge interviewguiden som et 
arbejds/ støttepapir under selve interviewet. Rikke vil forsøge at følge guiden så godt som muligt. 
Erfaringsmæssigt kan det være svært at følge den slavisk, da børn i denne aldersgruppe, sjældent kan holde 
fokus i længere tid ad gangen. De bliver ofte optaget af noget andet undervejs – hvortil vi anser det for 
vigtigt, at børnenes spor følges – til en hvis grad. Samtidig er det vigtigt, at børnene har en god oplevelse 
med situationen og er tryg ved situationen. Af den grund har Rikke valgt, at optage samtalen på diktafon, 
således fokus kan være på barnet og interaktionen mellem barnet og Rikke. Barnet skal endvidere have 
oplevelsen af, at vi samtaler om nogle emner fremfor at barnet kan opleve situationen som et forhør. 
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Emner –  

1. Venskaber. 

2. De voksne. 

3. Ude- og inderum. 

4. Medbestemmelse. 

5. Leg og aktiviteter. 

 

1.  

- Har du nogle venner i vuggestuen?  

- Hvem er dine bedste venner? 

- Hvad kan du godt lide at lege med dine venner? 

- Hvorfor er XXXX en god ven? 

- Kan man også nogle gange blive uvenner med sine venner? 

- Bliver I så gode venner igen? 

 

2.  

- Kender du de voksne i vuggestuen? 

- Hvad er det bedste ved de voksne? 

- Er de voksne gode til at lege med dig? Hvorfor? 

- Er de voksne gode til at hjælpe dig? Hvordan? 

- Kan de voksne blive sure? 

- Hvornår bliver de sure? 

- Bliver de voksne glade igen? 

- Er de voksne glade i vuggestuen? 

 

3.  

- Hvor kan du bedst lide at være i vuggestuen? 

- Er der noget legetøj du godt kan lide at lege med? Hvad? 

- Er det noget legetøj som du selv kan nå? Hvilke? 

- Hvor er det sjoveste sted indenfor i vuggestuen? 

- Hvor er det sjoveste sted udenfor i vuggestuen? 

- Hvilken stue kan du godt lide at lege på – musehullet, skovtroldene, myretuen. 

- Hvorfor? 
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4.  

- Hvem bestemmer i vuggestuen? 

- Må du også gerne bestemme i vuggestuen? 

- Hvad bestemmer du? 

- Spørger de voksne dig, hvad du har lyst til at lave?  

 

 

5.  

- Er det sjovt at være i vuggestuen?  

- Leger du nogle sjove lege? 

- Kan du bedst lide at lege, når du selv bestemmer legen? Hvorfor? 

- Kan du bedst lide at lege, når de voksne bestemmer legen? Hvorfor? 

- Kan du lide at være med til at male og tegne? 

- Kan du lide at lave perler? 

- Er det sjovt at være på tur med vuggestuen? Hvorfor? 

- Hvor tager I hen, når I tager på tur? 

- Nogle gange bager I - er det sjovt? 

 

Sammenfatning af interview: 

Rikke inviterer A ind i personalestuen, så A kan hjælpe Rikke med at fortælle om, hvordan det er at gå i 
vuggestue. A ved ikke rigtig om hun har lyst. En af de voksne fra A stue, spørger A om hun skal gå med. Det 
vil A rigtig gerne og vi går alle 3 ind i personalestuen. A få lov at vælge hvor hun vil sidde, og da hun har sat 
sig spørger den voksne A, om det er ok at hun går igen. Det er helt ok, for A. 

Rikke fortæller igen A, at hun gerne vil høre lidt om, hvordan A synes det er at gå i vuggestuen.  

Rikke og A begynder at spørge om, hvordan A har det i vuggestuen, hvad A godt kan lide at lave i 
vuggestuen m.m. De taler om hvilke voksne der er i vuggestuen m.m.  

A samarbejder fint med Rikke og vil gerne tale. Rikke oplever dog, at det er svært at holde A fokus på emner 
de taler om. A springer en del i samtalen og bliver hurtig afledt af andre ting i rummet. Eksempelvis af 
printeren, køleskabet m.m. 

Rikke oplever endvidere, at A er meget kontekstbestemt. I dagligdagen oplever Rikke, at A er en yderst 
dygtig og alderssvarende pige, som besidder et godt sprog og har styr på mange ting. A færdes trygt rundt i 
huset, og ved så absolut hvor hun hører til, hvilke nære voksne som er omkring hende m.m. Men gennem 
interviewet oplever Rikke, at A svarer på spørgsmålene ud fra den aktuelle kontekst A er i. Fx A udtalelse 
om, at hun ikke kan lide at tage på ture – da hun får ondt i fødderne. Til hverdag kommer A ofte til stuens 
personale og spørger om ikke de skal på tur. A fortæller ligeledes ofte, med glæde i stemmen, til Rikke på 
kontoret, at nu skal vi på tur – eller vi har lige været på tur.  

2 dage inden interviewet fandt sted, var A med Rikke på tur til Irma og købe rugbrød til frokosten i 
vuggestuen. Det var en forholdsvis lang tur, som A klarede superflot – dog med en kommentar om, at det var 
hårdt for fødderne at gå/ køre på løbecykel, så langt. Hvorfor Rikke konkluderer, at A’s kommentar også her 
er kontekstbestemt. 
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Sammenfatning/ konklusion af interview m. L 

Rikke har gennem de seneste par uger, med jævne mellemrum inviteret L. til at tale om, hvordan det er at gå 
i vuggestue. 

L har alle gangene takket nej – ”jeg vil hellere lege” har han svaret. 

Efter 4 invitationer indvilliger L. i at tale med Rikke. Rikke vurderer, at samtalen skal ske på barnets stue – på 
gulvet på en madras. L. virker tryg på sin stuen og Rikke vil ikke presse L ydereligere til, at han skal sidde i 
personalestuen. Alle de andre børn er udenfor og lege og L. kommer ind fra legepladsen og skal på toilettet. 
Rikke griber anledningen til, at spørge om han i dag har lyst til at tale med Rikke. L siger jeg vil altså gerne 
ud og cykle igen. Rikke lover ham, at det kommer han straks efter at de har talt sammen, og at samtalen ikke 
varer så længe.  

L. er smilende og sætter sig glad på madrassen ved siden af Rikke. Der ligger lidt legetøj på gulvet – men 
det virker ikke til at forstyrre.  

Efter at samtalen har været i gang en rum tid (ca 3 min) begynder L at virke lidt utålmodig – han vil meget 
gerne ud og cykle igen. Generelt har L. et rigtig flot sprog og et stort ordforråd. Dog svarer L ofte på 
spørgsmålene med et ”Mmmm”. Efter ca. 7 min afsluttes samtalen og L skynder sig ud og cykle. 

 

Egen refleksion over børneinterview: 

I praksis er det ikke ”bare lige”, at gennemføre børneinterview med børn i så lille en alder. Børnenes evne til 
at koncentrere sig i længere tid ad gangen er minimal. Erfaringen fra disse 2 interview er, at barnet max kan 
koncentrere sig 7 – 8 min. ad gangen. Spørgsmålene skal dels være meget åbne og samtidig ikke for lange. 
På den ene side handler det om, ikke at lægge ordene i munden på børnene, men samtidig også være 
meget konkrete i spørgsmålene da barnets abstraktionsniveau endnu ikke er særlig veludviklet.  

Valget om at optage interviewene på diktafon fungerede super fint, idet at fokus kunne være på barnet, i 
stedet for at have travlt med at noterer ned og læse fra et manuskript.  

En anden gang, vil det være spændende at optage interviewene på video. Der vil der sikkert være mulighed 
for, at opdage en masse små nuancer som man ellers ikke kan se med det ”blotte øje”. Det kunne også give 
mening, at tale med børnene ud fra nogle billeder eller illustrationer. Billederne vil kunne give barnet en 
større mulighed for, at svare relevant idet at det verbale sprog kobles på noget konkret. Sidst men ikke 
mindst, vil det være spændende at tale med flere børn på en gang – det vil måske betyde, at børnene kan 
hjælpe hinanden med at svare på spørgsmålene. Og samtidig vil det muligvis opleves, som en mere vanlig 
situation, som de oplever på stuerne når personalet samtaler med flere børn ad gangen. 
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