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(offentliggøres på institutionens hjemmeside) 
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Ekstern observatør 
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Drøftelse og opsummering på baggrund af KIDS-rapportens resultater, samt opmærksomheder fra 
foranalysen og spørgeskema vedr. opfyldelse af lovgivning, retningslinjer for sikkerhed mv. 
 

Generelt Vuggestue Børnehave 

Særligt positive observationer  Der er mange gode aktiviteter om formiddagen 
hvor voksne og børn er fordybede sammen. 
 

Særlige opmærksomhedspunkter 
 

 Større fokus på udvalget af aktiviteter. Endnu 
mere fokus på at inddrage børnenes 
perspektiver. 
 

Tema   

Fysiske omgivelser  Der er variation fra rum til rum i forhold til 
tydelige tematiserede legeområder. Nogle rum er 
tydligt opdelte med tematiserede legeområder, 
andre rum kan optimeres. 
 
Der kan med fordel være mere legetøj til 
rådighed, også selv om det er coronatider. 
Der kan ligeledes være mere fokus på, at stille 
legetøjet indbydende frem.  
Der kan med fordel kigges på, hvordan der kan 
skabes færre forstyrrelser på solstuen, da stuen 
er et ”gennemgangsrum” 
 
Overordnet er der mange gode muligheder for at 
børnene kan fordele sig i hele institutionen, f.eks. 
i fællesrummet og i tumlerummet og på stuerne, 
pt er der dog coronahensyn. 
 
Udendørs er der gode muligheder for leg, og for 
aktiviteter af høj og lav skala, der er bl.a. mange 
legehuse som børnene benytter, ligesom der 
cykles og leges i sandkassen. Det kan dog være 
mere tydelige tematiserede legeområder, så det 
bliver endnu tydeligere, hvad børnene kan hvor.  
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Relationer  Under temaet relationer, er der er stor forskel på 
scoringerne i KIDS blandt de tre observatører. 
Konklusionen på tilsynsmødet er, at det er 
tydeligt, at der med fordel kan arbejdes med en 
større ensartethed, så der ikke er så stor forskel 
fra dag til dag i forhold til relations arbejdet. 
 
Der ses variation i medarbejdernes tilgang til 
børnene. I kan udvikle på de voksnes fokus på, at 
sætte sig ind i barnets perspektiv, og afstemme 
sin handling med udgangspunkt i forståelsen for 
barnet, særligt i de spontane møde med 
børnene, så der er større ensartethed i de 
voksnes møde med børnene. 
 
Der er mange gode eksempler på inddragelse og 
anerkendelse. Hvordan kan I gøre mere af det? 
 
Den dag der er scoret relativt lavere i KIDs har 
der været fravær blandt medarbejdere, og det er 
ikke tydeligt, at der er en plan for hvordan 
hverdagen skal forløbe på dagen. Der kan derfor 
sættes fokus på, at udarbejde en plan for 
hvordan I organiserer jer, når dagen ser 
anderledes ud end planlagt. 
  
 

Leg og aktiviteter  Der er flere vokseninitierede aktiviteter om 
formiddag. De voksne er engagerede sammen 
med børnene og børnene synes at opleve 
aktiviteterne som meningsfulde. Om 
eftermiddagen ses der ikke i samme omfang 
vokseninitierede lege og aktiviteter. 
 
Der kan være fokus på flere voksen initierede 
lege og aktiviteter hen over hele dagen 
 
Der kan ligeledes være mere fokus på større 
bredde i de vokseninitierede aktiviteter.  
 
Der kan med fordel være et ide katalog på 
legepladsen med inspiration til lege og 
aktiviteter. 

 
Indsatsområder på baggrund af det omfattende tilsyn (max to indsatser) 
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Indsatsområde 1 
 

Inddragelse af børnenes perspektiv, udvikling af måden de voksne 
møder børnene på. 

Indsatsområde 2 
 

Endnu flere tydelige læringsmiljøer og tilgængelighed i forhold til 
legetøj.  

 
Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af tilsynsmødet 
 

 
Der er flere gode eksempler på godt relationsarbejde og på gode tematiserede læringsmiljøer, og 
dermed gode muligheder for at tage afsæt i det i arbejdet med jeres udviklingspunkter. Min anbefaling 
er, at I konsekvent tænker børneperspektivet ind i de justeringer i foretager i udviklingen af jeres 
pædagogiske praksis. 
 
 

 
Den pædagogiske konsulents eventuelle påbud 
 

 
Ingen påbud 
 

 

 


