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,Undersøgelse: 
li 
!'Antal besvarelser, som rapporten bygger på:

!Institutionstype: 

Ekstern evaluator inkluderet? 

Pædagogisk tilsyn 2018 

22 

Hele institutionen/Alle institutionstyper 

Ja 

Denne rapport indeholder: 

• Opgørelsesskema 

• Søjlediagram 

• Vurdering af de 9 områder 

Ud fra de forskellige oversigter kan du se, på hvilke områder der er scoret hhv. højt eller lavt 
i forhold til lavest og højest mulige score, og derved hvilke områder, din institution med 
fordel kan arbejde videre med at forbedre. Har du inkluderet vurderingsskemaerne i 
rapporten, kan du også vende tilbage til enkelte områder og se, ved hvilke items der er 
scoret højt og lavt. På den måde kan spørgsmålene bruges som refleksionsspørgsmål, der 
kan pege fremad i det videre arbejde. I bogen KIDS - kvalitetsudvikling i daginstitutioner 
kan du få baggrundsviden, læse mere om de forskellige områder og se en liste over 
supplerende læsning til det videre arbejde. 
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- -- --Opgørelsesskema (i alt for undersøgelsen) r . L;ve~t ~-~~ ~-·T --0 ~7 
L. _ _ __ ______________mulige score mulige score Score _ ~ 

1. Fysiske omgivelser 21 105 80,86 77 

2. Relationer 17 85 75,36 89 

3. Leg og aktivitet 16 80 61,5 77 

4. Socio-emotionel udvikling 10 50 43,86 88 ,. 
5. Deltagelse og indflydelse 

6. Kritisk tænkning og erfaringsdannelse 

7. Selvudvikling 

8. Sprog og kommunikation 

9. Opmærksomhed 

Den angivne score er gennemsnittet af de forskellige besvarelser. 



1. Fysiske omgivelser Søjlediagram
De enkelte informanttypers vurderinger 
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- =Højestmulige score (105) 

- = lavest mulige score (21) 

1. Fysiske omgivelser 
De fire informanttypers besvarelser af de enkelte spørgsmål 

SCORE 

5 

4 

3 

2 

0 
item 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 

• Pædagog 

• Leder 

• Ekstern evaluator 

Gennemsnit 



2. Relationer 
De enkelte informanttypers vurderinger 

SAMLET SCORE 
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- = Højest mulige score (85) 

- = lavest mulige score (17) 

2. Relationer 
De fire informanttypers besvarelser af de enkelte spørgsmål 

SCORE 

5 

4 
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2 

0 
item 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 

• Pædagog 

• Leder 

• Ekstern evaluator 

Gennemsnit 



3. Leg og aktivitet 
De enkelte informanttypers vurderinger 

SAMLET SCORE 

- = Højest mulige score (80)
80 " 

- = lavest mul ige score (16) 
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3. Leg og aktivitet 
De fire informanttypers besvarelser af de enkelte spørgsmål 

SCORE 

5 

4 

3 

2 

0 

item 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.1 3 3.14 3.15 3.16 

• Pædagog 

• Leder 

• Ekstern evaluator 

Gennemsnit 
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4. Socio-emotionel udvikling 
De enkelte informanttypers vurderinger 

SAMLET SCORE 
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- = Højest mulige score (50) 

- = lavest mulige score (10) 

4. Socio-emotionel udvikling 
De fire informanttypers besvarelser af de enkelte spørgsmål 

SCORE 
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4 

3 

2 

0 

item 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

• Pædagog 

• Leder 

• Ekstern evaluator 

Gennemsnit 
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Vurdering af de 9 områder 
Fordelt på de enkelte informanttyper 

% af maximal score 
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Vurdering af de 9 områder 
Fordelt på de interne og eksterne informanter 

% af maximal score 
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Eventuelle kommentarer 

1,2)Vi benytter rytmik til bevægelse og fys isk aktivitet. 

1,10) vi har kreative værksteder for både børnehaven og vuggestuen. Ligeledes har vi et rytmikrum som alle benytter på faste dage. 

1.11) vi er lige nu 20 vuggestuebørn på stuen. fra 1. februar kommer vi ned på 19 børn. Vi deler løbende børnene op i mindre grupper 
under forskellige pædagogiske aktivi teter. Dette gør vi for at støtte og guide børnene i deres individuelle udvikling og læri ng . 

1,21 De store vu estuebørn store lærker le er å samme le e lads som børnehaven. 

Jeg synes umiddelbart , at der virker beskidt og slidt i Satelitten især i fællesrummet ved køkkenet. Måske er det pga slidt (især 
linoleum at det s ner beskidt. 

Jeg havde denne eftermiddag glemt mine striksokker og kan meddele, at der er enormt fodkoldt i vuggestuen (begge steder) . Kan der 
lægges nogle tæpper ud til at lege på eller madrasser til tumleleg? Børn ene har jo sutsko på, men sidder meget på gulv. 
En lille detalje er gitteret til nedgangen til kælderen. Den adskiller sig fra jeres ellers meget æstetisk fine hus ved ikke at være særlig 
festli . Kan den dekoreres? evt med en blomsterkasse med blomster eller andet kreativ? 

1.3 Der er forskel på om jeg føler mig forstyrret og børnene gør det. børnene virker som de er i deres leg og bliver ikke forstyrret. 
1.9 S db en bærer ræ af at K. E. har overta et vedli ehold . 

r::r-1'h,--•e1m:::i:,1 

Jeg har et ønske om altid at gøre mit bedste, men hvis jeg skal være realistisk, så kan jeg desværre ikke svare at vi gør alt 
perfekUbedste løsnina. 

2,1) Vi arbejder med Marte Meo i vuggestuen og har her stor fokus på den nærværende relation , som får stor betydning for en tryg 
modtagelse for det enkelte barn . 

2, 11) Som overstående beskrevet arbejder vi med Marte Meo i vuggestuen ( hos store lærker) vi sætter ord på os selv som voksne og 
det enkelte barns følelser, behov oa intentioner for at fremme barnets forståelse af eqne oq andre børns oplevelser oq følelser. 

2.1 så ikke børn ved modtagelse grundet eftermiddagsbesøg 

Der opleves denne eftermiddag generelt god kontakt til børnene. På legepladsen søger personalet børnene og tilbyder indimellem 
legemuligheder f. eks ved at tage save frem. På stuerne var der alle steder frugtsamling og efterfølgende leg . Der opleves generelt 
god stemning og god opmærksomhed på børnene. Den ene stue var udfordret af sygdom og der var derfor kun 1 medarbejder der 
samtidig med at jeg vurderer at børnene der er mere udfordrende end i det øvrige hus (eller også var det netop pga af at hun var 
alene). Der var små konflikter, uoverensstemmelser, og et par stykker der græd. Medarbejderen gjorde det rigtig godt, men var med 
alle de opgaver utilstrækkelig . Hun forsøgte at deltage i et spil med en lille gruppe børn, men måtte opgive, da der var brug for hende 
mange steder i rummet. Denne stue adskilte sig fra de øvrige, så jeg vurderer at det var pga sygdom blandt personalet denne dag, 
men lad os vende det til dialoamødet. 

2.1 grundet eftermiddagstilsyn så jeg ikke afleveringssituationer 

Jeg oplevede ved eftermiddagstilsynet generelt stærke relationskompetencer fra personalets side. Nu var der ikke alle 18 børn samlet 
hos de små lærker mens jeg var der, men ud fra den situation jeg var i denne dag, så blev børnene set og snakket med. Især en 
observation omkring et barn der var taget op fra lur og sad og spiste med en medarbejder med bordet var super. Medarbejderen så 
barnet direkte i øjnene og holdt øjenkontakten i lang tid, smilede og talte til barnet. Sådan, tak for det :-) 
Ingen børn blev hos hverken store eller små lærker skældt ud , men naturligt for aldersgruppen, "irettesat" eller vejledt som jeg hellere 
vil kalde det. Alle vuggestuepersonaler jeg mødte virkede venlige, smilende og rare at være sammen med. Jeg tror det er rart at være 
et lille barn her. 

2.1 jeg var der kl. 9.00 der var de fleste børn ankommet. men iea toa udaanqspunkt i de få der kom . 

3,2) Vi kan blive bedre til at lade legetøjet blive stående, så børnene får mulighed for at genoptage legen senere. 

3.7) Det kan være svært, at beskytte legen for børnene, da vi skal være støttende og guidende for børnene i forskellige legerelationer, 
løbende skifte bleer o h'æl e ved konflikthåndterin . 

I Satelitten blev der læst højt af "Otto er et næsehorn", fedt at se , at I læser på en bog der skal læses videre på over flere dage. God 
øvelse før skole. En dreng (som umiddelbart lød som en smule sprogligt udfordret), bød ind for at kommentere historien undervejs. 
Han blev rost for sin kommentar og pædagogen sagde: "neej hvor har du hørt godt efter" (denne kommentar vil jeg gerne uddybe på 
vores dialogmøde) 
Jeg kan læse på jeres hjemmeside at I har om emnet himmelen og fastelavn, det fremgår tydeligt i jeres fællesrum og på jeres stuer. 
I Satelitten er der fokus å tal o bo staver o fastelavn, det o leves o så i hele huset der. 

I vuggestuen er jeg på eftermiddags tilsynet udfordret at spørgsmålene omkring leg, da børnene i denne periode ikke har meget tid til 
leg (med undtagelse af enkelte børn) da de sover, tages op og holder samling :-) 
Til info er samlingerne medtaget som vokseninitieret aktivitet 
Til refleksion: 
Kan man som barn læse bøger i vuggestuen? Jeg synes ikke jeg så bøger nede i børnehøjde 
Hvornår kan et barn i S db en hælde vand o i en ko ? Så ikke no en vu estuebørn øve si i det :-

3.13 Til samling laver vi forskellige planlagte aktiviteter, der fremme børnenes alsidige udvikling . Vi har her gjort os didaktiske 
overvejelser over indholdet og forsøger at inddrage børnenes perspektiv og være kreative. 

3.15) vi har fast morgensamling hver dag. Vi har ligeledes forskellige pædagogiske aktiviteter i forbindelse med vores årshjul. Under 
disse aktiviteter er alle børn med. Derudover har vi forskellige aktiviteter, hvor børnene kan vælge at deltage. Disse aktiviteter kunne 
være; historiefortælling, vendespil , og kreative ting . 



Hos de store lærker var der en samling med fokus på sprog og opmærksomhed inden frugten. Det var en meget glimrende aktivitet, 
som alle børn på et eller andet niveau var med til . Bl.a kims leg . Dog var det kun en enkelt dreng der gav svarene omkring hvilken ting 
der blev fjernet hver gang fordi han var så hurtig. 
Herefter var der samling hos de store l ærker, her blev der sa t rigtig mange ord på frugt og andre re levante ting, 100% fokus på 
børnene fra de voksnes side og ikke intern voksen snak. 
Til refleksion: 
Kan man inden man fjerner en ting udpege hvilket barn der skal svare, så de andre også får en chance? 
Vær en smule opmærksom på hastigheden pædagogen snakker, det går lidt stærkt især når der er fokus på sproget 
Husk når der arbejdes med sproget at vente - indimellem lang tid - når der er stillet et spørgsmål. Der er en tendens til at børnene får 
mange spørgsmål hurtigt efter hinanden og derfor ikke når at svare. Nogle gange gætter personalet på hvad svaret er .... 
Hvordan kan det være at samlingen afholdes i garderoben (I kælderen) hvor der kan være mange forstyrrelser. Børn der afhentes og 
børnehavebørn fra le e ladsen 

3. 13-14.14 
Det er svært at svarer å da de o leveiser · e havde viste børn o voksne der var an e eret huske det er et nu billed 

o leveiser o er anerkendende overfor barnets o levelse af situationen. 

Det opleves denne eftermiddag som om det meste kommunikation er omkring praktiske ting , vaske fingre, sidde ordenligt og benævne 
og sætte ord på det der er i gang. Der er ikke meget dialog omkring fø lelser og sindsstemninger. 
En pige var lidt ked at det efter at være vågnet fra lur. Hun små græd og sagde "jeg savner min mor", hun fik besked fra en personale 
der ikke kiggede på hende, "ja sådan kan man godt have det, hun kommer snart" 

Til refleksion: rigtig mange børn i børnehaven sidder og dingler med benene på skamlerne. Husk at dreje skamlerne så de har 
trædepinden at sætte fødderne på. En dreng sidder på luftpude for at få ro, hvilket er fint, problemet er at når han ikke kan støtte sine 
fødder på noget, så føles det ligesom hvis vi andre sad på en oppustet ballon med benene frit svævene. Det kan vi alle fornemme er 
svært o ikke nemmere hvis man i forve·en har uro i kro en :- Han fik flere an e at vide at han skulle sidde sti lle. 

Jeg oplevede denne eftermiddag ingen vuggestuebørn med voldsomme følelsesudbrud, så hvordan personalet håndterer dem ved jeg 
ikke med bestemthed, men ud fra hvad ·e i øvri Io levede, har ·e alli evel scoret 4 å des ør små!. 
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