
 

 

 

 

 

 

 

Tilsynsrapport 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indholdsfortegnelse 

 

 

 

 

Resultat og konklusioner – Kort   Side 3 

Æblehusets plan for udvikling   Side 4 

Tilsynsrapport     Side 6 

Æblehusets handleplan    Side 14 

KIDS Score      side 21 

 

 

 

Den 9. februar 2021 

Det pædagogiske tilsyn blev udført i Æblehuset af tværprofessionel leder Ditte Wedel-Brandt samt 

udviklingskonsulent Casper Vinding. Ditte har efterfølgende udarbejdet den skriftlige rapport. 

På tilsynet deltog Lars Danielsen (Leder) og Pernille Bech Laursen (Fagligt fyrtårn) 

Den 12. februar 2021 

Faglig dialog omkring tilsynsrapportens observationer og scoringer. Deltagere: Ditte, Casper, Pernille og 

Lars 

 

Den 19. februar 2021 

Planlægning af tilbagemelding. Deltagere Ditte og Lars 

 

Den 23. februar 2021 

Tilsynsrapporten fremlægges af Ditte for Æblehusets personale 

 

Marts 2021 

Tilsynsrapporten fremlægges af Lars for Æblehusets bestyrelse 



Resultat og konklusioner - kort 

Konklusionen på tilsynsrapporten er, at Æblehuset samlet set har en ”fremragende pædagogisk kvalitet”. 

Æblehuset scorer højt inden for samtlige kategorier og den samlede score er 324 point ud af 350 mulige, 

hvilket svarer til 92,57%. 

KIDS materialet benytter følgende kategoriseringer: 

 

 

 

  

Som det fremgår af skemaet herunder, scorer Æblehuset højt i alle kategorier, og særligt højt i de 

kategorier der omhandler den pædagogiske del af tilsynet. 

 

 

 

 

 

 

 

I kategorierne Relationer og Leg og aktivitet scorer Æblehuset en meget høj pointscore, hvilket er et udtryk 

for vores pædagogiske kvalitet og personalets pædagogiske kompetence. 

Kategorien: Relationer, observerer blandt andet barn-voksen relationen, samspillet og kommunikationen 

mellem børn og voksne, de voksne evne til at se børnenes perspektiv og evnen til, at have opmærksomhed 

på alle børn. Der bliver også set på pædagogens støtte til børnenes indbyrdes venskaber, hvordan børnene 

bliver hjulpet til at indgå i sociale samspil og har deltagelsesmuligheder i lege og aktiviteter. 

 

Kategorien: leg og aktivitet observerer blandt andet pædagogens evne til at facilitere lege, om der er 

mulighed for børnene for at være i længerevarende samspil, at der er forskellige legeformer og en 

opmærksomhed overfor børnenes initiativer og perspektiver. 

Æblehusets fysiske omgivelser scorer også meget højt, særligt vores udendørs arealer scorer højt.  



Æblehusets plan for udvikling 

 

Kultur for udvikling 

Æblehusets fremragende pædagogiske kvalitet skyldes, at udvikling er en integreret del af institutionens 

kultur, og at der arbejdes målrettet og systematisk med at højne den pædagogiske kvalitet ud fra et fagligt, 

reflekterende og kritisk syn på praksis. Det er derfor centralt, at denne kultur bevares og udvikles. 

Dette vil ikke være en lineær proces som let lader sig beskrive, men en meget kompleks proces der både 

inkluderer personalet som gruppe samt den enkelte medarbejder som individ.  

Teori og evalueringskultur 

Grundlæggende handler det om, at personalet i Æblehuset skal være fagligt og teoretisk velfunderede. Vi 

arbejder derfor løbende med, at læse ny litteratur på området, diskutere dette og med et kritisk syn på 

vores praksis omsætte det til nye og bedre handlinger der højner den pædagogiske kvalitet. Dette foregår 

typisk på personalemøder og udviklingsdage, men vi har også en reflekterende og evaluerende kultur der 

gennemsyrer vores hverdag, og personalet er løbende i en faglig dialog om hvor vi kan udvikle os. 

 

Mindset og en lærende organisation 

I Æblehuset har pædagogerne en undersøgende og forskende praksis, hvor de konsekvent forsøger at 

indsamle viden om sig selv og børnene. Denne viden skal benyttes til at understøtte og skabe processer, 

som skaber trivsel, udvikling, læring og dannelse for børnene. Vi arbejder målrettet på, at bevidstgøre vores 

pædagogiske handlinger, så vi kan reflektere over handlingerne og hele tiden udvikle vores praksis. Det vil 

sige, at det er den cirkulære proces mellem teori, iagttagelse, refleksion og handling, der danner grundlag 

for den pædagogiske udvikling i Æblehuset. 

For at kunne dette, kræver det mod fra personalet. Mod til, at famle, eksperimentere, undre sig og fejle. 

Mod til, at kunne konfrontere og reflektere med sine kollegaer. Mod til, at problematisere egne og andres 

handlinger og handlemønstre, og mod til at udfordre egne vaner og vurderinger. Det forudsætter at tvivl i 

Æblehuset ikke betragtes som en svaghed, men tværtimod som en styrke.  

Kommunikation og samskabelse 

Dette kræver en professionel og faglig kultur fyldt med arbejdsglæde, kommunikation og samskabelse. 

Personalet skal være eksperter i samskabelse, da hverdagen i Æblehuset er kompleks, og fyldt med 

uforudsigelige hændelser der skal løses i fællesskab med mange børn omkring sig, der har forskellige 

behov. Derfor skal vi konsekvent forfine vores strukturer og interne organisering, så organiseringen 

medvirker til, at der bliver skabt mange gunstige pædagogiske situationer. Organiseringen skal selvfølgelig 

tage udgangspunkt i børnene, og må derfor være agil, så den kan justeres løbende efter hvilke behov der 

nu måtte opstå. 

 

 

 



Læring i formelle læringsrum og i praksis 

Ovenstående illustreres i figuren, som viser hvordan Æblehuset arbejder med udvikling både i vores 

formelle læringsrum, samt i praksis. Dialog og refleksion er centralt for at skabe læring, og hensigten er at 

bevidstgøre og meningsgøre vores handlinger således det integreres i Æblehusets kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fokusområder – Den styrkede pædagogiske læreplan 

Æblehuset har parallelt med tilsynets udførelse afleveret vores styrkede pædagogiske læreplan. 

Læreplanen er resultatet af en lang pædagogisk proces. Igennem processen har vi rettet blikket på 

forskellige områder af vores praksis, og gennem dialog og pædagogiske samtaler undersøgt vores praksis, 

hvorefter vi har bibeholdt, justeret eller helt ændret på vores måde at handle på. 

Dette arbejde er dynamisk og skal fortsætte. Målet er, at fortsætte med, at undersøge og udvikle 

Æblehusets pædagogiske læringsmiljø med et mål om, at blive endnu bedre til at skabe optimale rammer 

for Æblehusets børns trivsel, udvikling, læring og dannelse!  
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Pædagogiske tilsyn i Herlev Kommune 2021 
 
Det pædagogiske tilsyn i Herlev Kommune har to formål: at være kontrolfunktion for at 
sikre, at kvaliteten i alle kommunens dagtilbud lever op til den ønskede standard samt at 
sikre, at den pædagogiske praksis løbende forbedres og udvikles.  
 
De pædagogiske tilsyn i Herlev 
Kommune foretages i en cyklus på 24 
måneder, der fremgår af denne model. 
  
Arbejdet med pædagogiske tilsyn i 
Herlev Kommune, er en del af en 
praksis, hvor der drøftes og reflekteres 
over, hvordan kvaliteten i Herlev 
Kommunes dagtilbud forbedres og 
udvikles. 
 
Tilsynene foretages af en af kommunens konsulenter/tværprofessionelle ledere, der 
bruger mellem en hel til to dage i hver af kommunens dagtilbud afhængig af 
dagtilbuddets størrelse. Sammen med daginstitutionens leder og en pædagog observeres 
praksis som scores i KIDS – et kriteriebaseret værktøj, beregnet til at vurdere kvaliteten i 
danske dagtilbud. Tilsynsrapporterne skrives på baggrund af observationerne, 
scoringerne i KIDS samt en faglig dialog mellem konsulenten, dagtilbudslederen og en 
pædagog.  
 
På baggrund af disse data vurderes institutionens kvalitet og den placeres i en af tre 
kategorier: ”vedligeholdelse af indsats”, ”tilpasning af indsats” eller ”behov for 
ny/ændret indsats”.  
 
I tilsynsrapporten fremhæves to til fire elementer, som det anbefales, at dagtilbuddet 
arbejder med for at forbedre kvaliteten af den pædagogiske praksis. Dermed giver 
tilsynsrapporten et kvalificeret billede af kvaliteten i dagtilbuddet og fungerer som et 
arbejdsredskab for leder og personale til at udvikle og forbedre kvaliteten af den 
pædagogiske praksis. 

Efter tilsynet udarbejder dagtilbuddet en plan for det fremadrettede arbejde med de 
elementer, der fremhæves i tilsynsrapporten. 

De pædagogiske tilsyn i Herlev Kommune i 2021 er foretaget i en periode, hvor 
dagtilbuddene har fulgt sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger i 
forbindelse med Covid-19. Tilsynet har taget højde for den særlige situation. Selvom 
organiseringen og arbejdet med dagtilbuddenes pædagogik i perioden har været 
anderledes, har det været muligt at vurdere den pædagogiske kvalitet.  

  

Pædagogisk tilsyn 

Tilbagemelding til 
hhv. personale og 
forældrebestyrelse  

Institutionen 
udarbejder plan for 

udvikling af 
kvaliteten  

Arbejde med at 
udvikle kvaliteten  

24 måneder 
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Om tilsynet i ”Æblehuset” 
 
Det anmeldte tilsynsbesøg er gennemført den 9.februar 2021 med efterfølgende faglig 
dialog den 12. februar 2021. 
 
Tilsynet er foretaget af tværprofessionel leder i det udegående ressourceteam i PPR. Under 
tilsynsbesøget deltog dagtilbudslederen og en pædagog fra dagtilbuddet i 
observationerne. Pædagogen og lederen deltog ligeledes i den efterfølgende faglige dialog.  
 
Tilsynet er foretaget på baggrund af observationer på institutionens stuer samt på 
legepladsen. Den samlede vurdering i det pædagogiske tilsyn beror på disse 
observationer, den samlede score fra KIDS samt den faglige dialog mellem den 
tilsynsførende, dagtilbudslederen og pædagogen. 
 
 

1 Samlende konkluderende vurdering 
 
Ud af kategorierne ”vedligeholdelse af indsats”, ”tilpasning af indsats” og ”behov for 
ny/ændret indsat” placeres Æblehuset i kategorien ”vedligeholdelse af indsats”.   
 
Det vurderes, at der i institutionen arbejdes bevidst og reflekteret med en anerkendende 
tilgang til alle børn, at voksentiden bruges bedst muligt med fokus på samværet med 
børnene.  
Der er i Æblehuset et tydeligt fokus i det pædagogiske læringsmiljø på alle børns 
udviklingsmuligheder. 
 
Følgende elementer er særlig udslagsgivende for vurderingen: 

 Det vurderes, at personalet har et godt overblik over aktiviteter og børnegrupper. 
Det skaber en tydelighed i praksis og børnene genkender fx de rutiner, der præger 
overgange fra én aktivitet til en anden. I aktiviteterne tager personalet højde for 
børnenes samspil og for de enkelte børns behov. Det vurderes, at personalet følger 
børnenes perspektiver og løbende justerer aktiviteterne på baggrund af børnenes 
input.  
Selvom personalet følger børnenes spor, er der opmærksomhed på at fastholde 
aktiviteternes fokus og mål.  
 

 Der er en konstans i tilgangen til børnene på tværs af hele huset. Dette afspejler 

tydeligt institutionens børnesyn og værdier, som både fremstår meget bevidst 

reflekteret i samtaler med leder og fagligt fyrtårn, og ses i den pædagogiske praksis 

i institutionen. 
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 Det er tydeligt i observationen, at hele personalet kender den daglige organisering, 
hvilket gør, at det ikke er nødvendigt for personalet at koordinere praksis i løbet af 
dagen hen over hovedet på børnene. Når en ny voksen kommer ind på en stue, får 
vedkommende hurtigt et overblik over, i hvilken funktion, vedkommende med 
fordel kunne placere sig og glider ind i det, der foregår. 
  

 Det vurderes, at personalets samvær med børnene bærer præg af interesse for de 
enkelte børn og at personalet er imødekommende over for børnene. Det vurderes, 
at personalet er optaget af at danne gode relationer til børnene gennem 
nærværende samspil. Særligt ses det gennemgående i hele den pædagogiske 
praksis, at personalet på alle stuer har opmærksomhed på at hjælpe børnene i 
udviklingen af deres egne kompetencer til at konfliktløse, samt at tilbyde 
deltagelsesmuligheder for børn, der ikke er med i en leg.  
 

Personalet tilbyder ikke i første omgang en løsning til de børn, som kommer i 
konflikter til hinanden, men tilbyder dem nye forståelsesmuligheder i forhold til 
hinanden, ved at sætte ord på mulige intentioner hos det andet barn i situationen. 
 

Der ses et tydeligt pædagogisk fokus hos alle voksne på at tilbyde 
udviklingsmuligheder i forhold til børnenes selvhjulpen hed.  

 
 

Det, at personalet hovedsageligt handler som ovenfor beskrevet, gør, at der i Æblehuset er 
en fremragende pædagogisk kvalitet i den daglige praksis (se Kids s.26). Derfor placeres 
daginstitutionen i kategorien ”Vedligeholdelse af indsats”. Det betyder, at der i 
forbindelse med tilsynet vurderes at den pædagogiske praksis er af fremragende kvalitet i 
Æblehuset. Den videre pædagogiske udvikling vil ske i tråd med det løbende 
udviklingsarbejde i Herlev Kommunes dagtilbud.  
Med henblik på at kvalificere den pædagogiske praksis yderligere anbefales det, at der 
arbejdes med følgende opmærksomheder (de enkelte punkter er uddybet i hvert sit afsnit 
nedenfor i rapporten):  

 Fysiske rammer – indendørs 

 Forankring af praksis omkring fællesskabsunderstøttende aktiviteter i 
børnehavegrupperne. 

  Vedligehold og fortsat udvikling af den pædagogiske kvalitet 
 
 

 
2 Overordnet om den pædagogiske praksis 
 
Formålet med det pædagogiske tilsyn er at vurdere den pædagogiske kvalitet i forhold til 
børnenes lærings- og udviklingsmuligheder i det pædagogiske miljø i dagtilbuddet. 
Derfor er observationerne foretaget ud fra det kriteriebaserede observationsmateriale 
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KIDS, som bruges til at vurdere børnenes betingelser for læring og udvikling. De 
parametre, hvorpå kvaliteten vurderes, er bestemt i KIDS. Den samlede score hviler både 
på det, som kunne iagttages og på det, som ikke kunne iagttages på dagen for tilsynet. Se 
den samlede score nedenfor i tabellen: 
 
 Lavest  

mulige score 
Højest  

mulige score 
Score % 

1. Fysiske omgivelser 22 110 97 88.2 

      Indendørs 12 60 50 83,3 

      Udendørs/legeplads 10 50 47 94 

2. Relationer 21 105 101 96,2 

3. Leg og aktivitet 27 135 126 93,3 

I alt 70 350 324  

 
Inden for hvert parameter er en række udsagn med handlinger, som scores fra 1 til 5, og 
hvor en høj score er udtryk for høj kvalitet inden for hvert parameter.  
 
I Æblehuset er den samlede score på 324 ud af i alt 350, som den højest mulige score. Dette 

er en høj score, der også er forholdsvis jævnt fordelt på de tre kategorier, dog med en lidt 

højere score i området ”relationer”. 

 
KIDS-profilen viser, at kvaliteten i læringsmiljøet i Æblehuset samlet set kan 
karakteriseres som værende fremragende. Derfor er opgaven i Æblehuset at arbejde med 
at fastholde den høje kvalitet, samt at have fokus på at skabe fortsat udvikling i den 
pædagogiske praksis. 
 
 

3 Tematikker 
 
I dette afsnit vil der blive fremhævet de to/tre fokusområder som konsulenten på 
baggrund af observationen og den faglige dialog anbefaler, at Institutionen skal arbejde 
med for at skabe udvikling i den pædagogiske praksis 
 
3.1 Tema 1 – De fysiske indendørs rammer 
 
Af KIDS’ tre vurderingsparametre fremgår det, at ”Fysiske rammer - indendørs” er dét 
parametre, som scores lavest i Æblehuset. Scoren er ikke udtryk for lav kvalitet i forhold 
til fysiske rammer - indendørs, men i sammenligning med daginstitutionens fysiske 
rammer ude og de øvrige parametre i KIDS, er det oplagt at have fokus på en endnu bedre 
udnyttelse af de indendørs fysiske rammer. 
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De indendørs fysiske rammer i Æblehuset giver gode muligheder for mange forskellige 
legemuligheder for børnene. Der er gode muligheder for, at børn og voksne kan fordele 
sig i rummene i områder, som lægger op til både ro og aktivitet, og der tilbydes mulighed 
for tematiserede områder.  
Der er dog ikke så mange muligheder for spontan indendørs leg, som kræver fysisk 
udfoldelse og højt tempo, særligt for børnehavebørn. Disse muligheder imødekommes i 
højere grad i forhold til vuggestuebørn med bl.a. en gynge og med et lille 
klatre/ruscheområde. 
 
De samlede fysiske rammer i Æblehuset tilbyder rig mulighed for fysisk udfoldelse, i det 
de udendørs arealer har mange alsidige legeområder til både stille og vild leg. 
Institutionen har desuden materialer til fysisk udfoldelse til rådighed, så områder kan 
ændres og give plads til fysisk aktivitet af højere intensitet.  
 
Der er en del materialer tilgængelige i børnehøjde, og en større del af materialerne er til 
rådighed, synligt på stuerne, men udenfor børnehøjde, så børnene skal kontakte en voksen 
for hjælp, for at få fat på materialerne. Det vurderes, at dette område er påvirket af, at 
tilsynet er foretaget i en tid med coronarestriktioner, hvilket bekræftes af leder og fagligt 
fyrtårn under drøftelserne. Dog beskrives det, at en stor del af materialerne også udenfor 
coronatiden opbevares udenfor børnenes rækkevidde og derfor kun er tilgængelige ved 
voksenhjælp. 
Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt at alle materialer ukritisk placeres indenfor 
børnene rækkevidde på alle tidspunkter. Der kan være særligt materiale som maling eller 
lign., som ikke egner sig til spontan tilgængelighed, og der kan ligge er bevidst 
pædagogisk valg i, at ikke alt skal kunne bruges hver dag.  
Under tilsynet observeressituationer, hvor børns leg blev forstyrret af manglende tilgang 
til materialet. 
 

 

 
 
 
 

 Det anbefales at det undersøges i Æblehuset, om der kan skabes yderligere rum 
for spontan fysisk udfoldelse indendørs ved at ændre på indretningen af et eller  
flere rum i børnehavedelen på en måde, så vild leg i højere grad kan 
imødekommes uden at dette griber forstyrrende ind i de øvrige børns mere stille 
aktiviteter. Herunder om der kan arbejdes med et større fokus i 
personalegruppens pædagogiske tilgang på at udnytte de muligheder, der 
allerede er tilstede. 

 Det anbefales, at det overvejes om det, efter coronarestriktionerne ophæves, vil 
være muligt at flere indbydende materialer placeres tilgængeligt i børnehøjde.  
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3.2 Tema 2- Forankring af praksis omkring fællesskabsunderstøttende 
aktiviteter i børnehavegrupperne. 
 
Under tilsynet observeres en samling, brugt som overgang mellem aktiviteter. Situationen 
omkring samlingen fremstod eksemplarisk i forhold til børnenes deltagelse, og mulighed 
for oplevelse af rutine og forudsigelighed, samt udvikling af kompetencer i forhold til at 
vente på tur, give andre børn plads og vise interesse for det, da andre børn fortalte og de 
sange, de valgte. 
 
Det var ikke tydeligt i observationen, om denne praksis var forankret i de ældre 
børnehavegrupper eller var en del af en fælles praksis for Æblehuset. I den faglige dialog 
fremgik det, at samlingen til- og fravælges pædagogisk og justeres i forhold til 
børnegruppens behov på den enkelte dag og i den enkelte børnegruppe. Det fremgik 
desuden, at der er gjort nogle overvejelser i ledelses-og personalegruppen, som peger i 
retning af at arbejde med børnenes selvhjulpen hed på en måde, så de gradvist får mindre 
behov for fælles samling og i højere grad selv mestrer at modtage individuelle beskeder 
om, hvad der skal ske. 
 
Den observerede praksis ses at have en god funktion i forhold til børnenes trivsel her og 
nu, samt udvikle kompetencer hos børnene, som vil være værdifulde ved overgang til 
skole. Det ses at aktiviteten er udviklende for kompetencer, som understøtter børnenes 
oplevelse af at være en del af et fællesskab. 
 

 
 
 
3.3 Tema 3 – vedligehold og yderligere udvikling af den pædagogiske 
kvalitet. 
Da Æblehuset fremstår med en fremragende kvalitet og en god fastholdelse af 
medarbejdere over tid, anbefales det, at holde fokus hos ledelse og medarbejdere på, at 
fastholde den allerede fremragende kvalitet samtidig med, at man bevarer en åbenhed for 
nytænkning og forstyrrelser af den vante tankegang. 
 
  

 Det anbefales at der gøres overvejlser om brugen af flere 
fællesskabsunderstøttende aktiviterer og at der reflekteres over værdien af 
aktiviteter, som understøtter børnenes oplevelse af at være en del af et 
fællesskab.  
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 Det anbefales, at fastholde en opmærksomhed på, at fastholde den pædagogiske 
kvalitet i Æblehuset og at bevare den nysgerrigt reflekterende tilgang, der 
præger de overvejelser, både leder og fagligt fyrtårn giver udtryk for under 
tilsynet og som ses afspejlet i den daglige praksis.  
Her kan en anbefaling være fortsat at invitere forældre eller udefrakommende 
aktører til at deltage i og udfordre refleksionerne, så de vedbliver med at være 
åbne og nytænkende. 
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Handleplan for tilsynet i Æblehuset 
 
Denne handleplan er udarbejdet på baggrund af det pædagogiske tilsyn foretaget i 
Æblehuset 2021. Handleplanen beskriver dagtilbuddets udviklingsarbejde med det tre 
udviklings/opmærksomhedspunkter, som tilsynet anbefaler at der arbejdes videre med. 
Det er fast procedure at alle dagtilbud i Herlev Kommune udarbejder en handleplan på 
baggrund af det pædagogiske tilsyn.  
 

Udviklingspunkter/områder 
 
I dette afsnit beskriver Æblehuset vores handlinger i forhold til arbejdet med udvikling 
inden for de områder, der er fremhævet i det pædagogiske tilsyn 2021. 
 
De fysiske indendørs rammer 
 
Beskrivelse af konkrete mål inden for dette opmærksomheds-/udviklingspunkt: 

Æblehuset har arbejdet målrettet igennem en del år med at udvikle og forbedre vores 
indendørs fysiske ramme. Vi er af den overbevisning, at vi er meget tæt på, at udnytte 
vores lokaler optimalt, selvom vi selvfølgelig har fremtidige planer vi vil realisere. 
 
Generelt er rummene indrettet på en måde så der er forskellige legezoner hvor børnene 
kan fordybe sig i mindre legegrupper eller der er plads til aktiviteter ved bordene. Vi har 
rigeligt med legetøj, og legetøjet er fordelt så en passende mængde er tilgængeligt for 
børnene, mens det overskydende legetøj er i gennemsigtige plastkasser som børnene kan 
få ned hvis de ønsker det og det giver mening. Dette er et bevidst pædagogisk valg som 
vi har arbejdet med at forfine over en lang periode. 
 
I vuggestuen ved de yngste børn, har vi indrettet rummene, så der også er områder hvor 
børnene udfordres grovmotorisk. Dette har vi bevidst gjort fordi de små børn er i verden 
gennem kroppen. 
 
I tilsynsrapporten bedes vi undersøge om der kan skabes yderligere rum for spontan fysisk 
udfoldelse indendørs i børnehavedelen.  
 
Først og fremmest vil vi understrege, at der i Æblehuset er rig mulighed for fysisk udfoldelse. 
Vi har en stor og dejlig legeplads som vi benytter flittigt for, at stimulere børnenes behov for 
fysisk udfoldelse. Der er også en organisering i hverdagen, som gør det muligt i en række 
tidsrum, at imødekomme børnenes spontane behov for fysisk udfoldelse – ved at en voksen 
går på legepladsen med en mindre gruppe børn. 
 
Yderligere ville en indendørs indretning, hvor der var plads til spontan fysisk udfoldelse 
gribe forstyrrende ind i de fordybende lege og aktiviteter der ellers foregår i rummet. 
 
Vi har dog et mål vi gerne vil være mere opmærksomme på. 
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Følgende tiltag, handlinger og aktiviteter igangsættes for at videreudvikle den 
pædagogiske praksis:  

Vi vil i Æblehuset fortsat være opmærksomme på, at til gode se børnenes behov for fysisk 
udfoldelse. Det betyder, at vi fortsat skal organisere os på en måde således børnene får 
mulighed for at komme ud, når de enkelte har behov for fysisk udfoldelse. 
 
Vi vil ligeledes være opmærksomme på, at benytte vores indendørs ramme til fysisk 
udfoldelse. 
Alle Æblehusets rum er indrettet med fleksibilitet. Bordene kan køres ind under 
hinanden, skamlerne kan stables og rumdelerne er også på hjul. 
På den måde kan vi på kort tid skabe mere gulvplads og dermed plads til fysisk 
udfoldelse. 
 
Det handler altså ikke om altid, at gå på legepladsen når der skal være fysisk udfoldelse, 
men også at skabe pladsen indenfor, da det giver en anden form for fysisk udfoldelse end 
det man kan gøre uden for. 
 
Fri gulvplads og vores gode legemåtter, vil sætte rammen for koldbøtter, vejrmøller og 
anden udfoldelse end det børnene ville gøre udendørs. 

 
Vi kan, se vi er på vej mod vores mål, når: 

I dette tilfælde, så handler ’målet’ om at fastholde den praksis vi allerede har.  
Vi vil se, at børnene bliver mødt med muligheder for fysisk udfoldelse og at vi i 
Æblehuset udnytter alle de muligheder vi har for fysisk udfoldelse uden, at det griber 
forstyrrende ind i de fordybende aktiviteter og lege der også er vigtige i Æblehusets 
læringsmiljø. 

 
Vi ønsker at følge op på udviklingen, ved at:  

I Æblehuset har vi altid en forskende og undersøgende tilgang hvor vi reflektere over 
vores pædagogiske læringsmiljø.  
Dette emne skal derfor bringes løbende op til undersøgelse, ligesom vi gør med alle 
elementer af vores pædagogiske praksis. 
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Forankring af praksis omkring fællesskabsunderstøttende aktiviteter i 
børnehavegrupperne 
 
Beskrivelse af konkrete mål inden for dette opmærksomheds-/udviklingspunkt: 

Dette tema har været genstand for en del dialog i forbindelse med tilsynet og vi vil i det 
følgende redegøre for Æblehusets overvejelser. 
 
”Under tilsynet observeres en samling, brugt som overgang mellem aktiviteter. Situationen 
omkring samlingen fremstod eksemplarisk i forhold til børnenes deltagelse, og mulighed for 
oplevelse af rutine og forudsigelighed, samt udvikling af kompetencer i forhold til at vente på tur, 
give andre børn plads og vise interesse for det, da andre børn fortalte og de sange, de valgte.” 
 
Der er altså i punktet fokus på samlinger som observatøren ønsker flere af, da det ses som 
en ”fællesskabende aktivitet”. 
 
Som det fremgår af rapporten, så holdes der samlinger i Æblehuset. Vi har også redegjort 
for, at samlinger i Æblehuset tilrettelægges og afvikles ud fra den enkelte gruppes behov 
– samlinger kan nemlig afholdes på mange måder, tidspunkter og med forskellige mål. 
 
Typisk holdes der dog en form for samling før fokost, mens vi venter på madvognen og 
bordene dækkes. 
 
Udviklingsmålet beskrives således: 
”Det anbefales at der gøres overvejelser om brugen af flere fællesskabsunderstøttende aktiviteter og 
at der reflekteres over værdien af aktiviteter, som understøtter børnenes oplevelse af at være en del 
af et fællesskab.” 

 
Som det fremgår af ovenstående, så er vi i Æblehuset fuldt ud opmærksomme på, at 
samlinger kan være en fællesskabsunderstøttende aktivitet – det er derfor vi holder dem. 
 
Men, at opfatte samlinger som særligt værdifulde må vi holde os undrende overfor. For I 
Æblehuset foregår der ikke andet end fællesskabende aktiviteter – det vender vi tilbage til 
nedenfor. 
 
I den moderne pædagogiske teori, kan vi heller ikke finde argumentation for flere 
’Samlinger’. Tvært imod nævner noget af denne teori, at samlinger i værste tilfælde kan 
være ekskluderende af nogen børn og at samlinger ofte afbryder og forstyrre børnenes 
fordybende lege og aktiviteter.  
 
På den anden side, beskrives det teoretisk ret konkret hvordan opdeling af børn i mindre 
grupper er udviklende og det fremgår tydeligt af den styrkede pædagogiske læreplan: 
”Børns spontane og selvorganiserede leg skal både anerkendes og respekteres og gives betydelig 
plads i hverdagen i dagtilbuddene”. 
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Det er dette børne- og læringssyn der praktiseres i Æblehuset, og som adskiller sig fra et 
læringssyn der ønsker flere vokseniniterede samlinger.  
 
Børns leg er nemlig fællesskabsunderstøttende. 
Når 3-4 børn igennem dialog og forhandling skal organisere en leg hvor de skal være 
enige om indhold og handling så opstår der nemlig en unik mulighed for, at børnene 
udvikler sociale og empatiske kompetencer i en meningsfuld relation med andre børn. 
 
Det samme gør sig gældende, når børnene deles og skiftes til at rutche, skal vente på at 
maden øses op til frokost. Når 3 børn deles om en skål perler eller kruset med 
farveblyanter. Står i kø til, at den voksne har tid til, at hjælpe med at få elastikken under 
gummistøvlerne eller lynet jakken.  
 
Hverdagen i Æblehuset er fyldt med disse fællesskabende aktiviteter, hvor det er 
afgørende at vi i Æblehuset har en organisering således de voksne kan være tæt på 
børnenes lege og aktiviteter – for det er udfordrende før børnene, at indgå i sociale 
sammenhænge og de har behov for, at der er voksne der undervejs kan guide, mægle og 
facilitere samspilsprocesserne. 
 
Vi ser med andre ord dette tema i tilsynet som et udtryk for observatørens egen 
subjektive ’synsning’ som bunder i et mere skolificeret læringssyn der ikke stemmer 
overens med det børne- og læringssyn som den styrkede pædagogiske læreplan 
indeholder. 
 
Vi vil derfor ikke udfylde de næste punkter. 
 
 
 
    

 
Følgende tiltag, handlinger og aktiviteter igangsættes for at videreudvikle den 
pædagogiske praksis:  

 

 
Vi kan, se vi er på vej mod vores mål, når: 

 

 
Vi ønsker at følge op på udviklingen, ved at:  
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vedligehold og yderligere udvikling af den pædagogiske kvalitet. 
 
Beskrivelse af konkrete mål inden for dette opmærksomheds-/udviklingspunkt: 

 
”Det anbefales, at fastholde en opmærksomhed på, at fastholde den pædagogiske kvalitet i 
Æblehuset og at bevare den nysgerrigt reflekterende tilgang, der præger de overvejelser, både leder 
og fagligt fyrtårn giver udtryk for under tilsynet og som ses afspejlet i den daglige praksis.  
Her kan en anbefaling være fortsat at invitere forældre eller udefrakommende aktører til at deltage i 
og udfordre refleksionerne, så de vedbliver med at være åbne og nytænkende.” 
 
Dette udviklingspunkt, svarer i princippet på sig selv. 
 
I Æblehuset konstateres der en ’fremragende pædagogisk kvalitet’, så målet bliver at 
fortsætte med det vi allerede gør – og gerne blive endnu dygtigere. 
 
Det er en undrende og nysgerrig tilgang til vores pædagogiske praksis, hvor vi 
konsekvent reflekterer individuelt og i fællesskab. 
 
Vi lader os udfordre og inspirere af hinanden, forældre, fagpersoner, teori osv. 
 
Vi afprøver nye ideer og hypoteser samt løbende justerer vores pædagogiske praksis som 
vi igen forholder os kritisk undrende og reflekterende over. 
 
Dette kræver det mod fra personalet. Mod til, at famle, eksperimentere, undre sig og fejle. 
Mod til, at kunne konfrontere og reflektere med sine kollegaer. Mod til, at problematisere 
egne og andres handlinger og handlemønstre, og mod til at udfordre egne vaner og 
vurderinger. Det forudsætter at tvivl i Æblehuset ikke betragtes som en svaghed, men 
tværtimod som en styrke. 
 
 

 
Følgende tiltag, handlinger og aktiviteter igangsættes for at videreudvikle den 
pædagogiske praksis:  

Som nævnt handler dette punkt om at fortsætte en praksis der allerede er i Æblehuset.  
Men vi er også nysgerrige på om andre brancher kan bidrage til Æblehusets udvikling. 
 
Selvfølgelig er der fortsat masser af viden, at hente i det pædagogiske felt (og det vil vi 
benytte os af), men banebrydende udvikling kommer sjældent fra kernen af faget – det 
kommer udefra… 
 
Stearinlys-magerne havde ikke i deres vildeste fantasi forudset el-pæren.  
Kodak forudså ikke digitalkameraet 
Blockbuster forudså ikke streaming tjenesterne 
… Listen er uendelig lang. 
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Det kan derfor i de kommende år være interessant for Æblehuset, at afsøge områder uden 
for det pædagogiske felt, for at blive (passende) forstyrret i vores pædagogiske praksis. 
 
Præcis hvad vi er på udkig efter, kan vi selvsagt ikke vide – det er jo ligesom hele 
formålet med øvelsen. Men vi nedsætter et udvalg i huset, hvor vi i fællesskab vil se 
nærmere på hvordan vi griber denne nye og (for Æblehuset) lidt anderledes tilgang an.  

 
Vi kan, se vi er på vej mod vores mål, når: 

Ovenstående er på nuværende tidspunkt en åben proces der er agil og har elementer af 
autonomi. Et decideret mål kan ikke beskrives, men det vi ønsker at se, er en åbenhed og 
et mod til at konfrontere tidligere antagelser. 
 
Desuden er det vigtigt at understrege, at denne proces ikke vil fylde vildt meget i 
Æblehuset, da vi fortsat har et stort fokus på at styrke vores pædagogiske viden generelt i 
personalegruppen. 

 
Vi ønsker at følge op på udviklingen, ved at:  

Dette er på nuværende tidspunkt uafklaret. 
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Denne rapport indeholder:

• Opgørelsesskema

• Vurdering af de 9 områder

• Vurderingsark

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 derefter gå 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 arbejdet med at forbedre kvaliteten i
daginstitutionen. I manualen KIDS – kvalitetsudvikling i daginstitutioner 2. reviderede
udgave kan du få mere baggrundsviden, læse mere om de forskellige områder og se
litteraturlisten, der kan være nyttig i det videre arbejde.
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Opgørelsesskema
Lavest

mulige score
Højest

mulige score Score %

1. Fysiske omgivelser 22 110 97 88,2

     Indendørs 12 60 50 83,3

     Udendørs/legeplads 10 50 47 94

2. Relationer 21 105 101 96,2

3. Leg og aktivitet 27 135 126 93,3

Ialt 70 350 324
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Vurdering af de 9 områder
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Vurderingsark

FYSISKE OMGIVELSER

1.A. INDENDØRS

1.1.  Rum i rummet - indendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Rummet er ikke opdelt, ud over
med borde og stole. Der er
legetøj og materialer i reoler ved
væggene.

Der er nogle enkelte muligheder
for, at børnene og pædagogerne
kan fordele sig og danne rum i
rummet for samvær og
aktiviteter, fx opdelt med reoler
eller andre rumdelere.

Der er enten rum, børnene kan
fordele sig i, eller rummet er
inddelt, så det giver mulighed for
en god fordeling af børn og
voksne i forhold til antallet af
børn.

1 2 3 4 5

1.2. Områder til højt og lavt aktivitetsniveau - indendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Der er ikke områder, hvor
børnene kan være aktive, og
samtidig områder, hvor børnene
kan være i ro.

Der er nogle steder, hvor man
kan være aktiv, og hvor man kan
finde ro.

Der er balance mellem steder,
hvor der sker mange ting, og
steder, hvor børnene kan være i
fred og finde ro.

1 2 3 4 5

1.3. Forstyrrelser - indendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Det er ikke muligt at have
aktiviteter, uden at de forstyrres
af andres aktiviteter.

Der er nogle områder, hvor der
er mulighed for at have
aktiviteter, uden at de forstyrres
af andre.

Der er mulighed for at have
aktiviteter uden at blive forstyrret
af andres aktiviteter.

1 2 3 4 5

1.4. Tematiserede legeområder - indendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Der er ikke tematiserede
legeområder.

Der er nogle (4-5) tematiserede
legeområder (fx dukkekrog,
køkkenområde,
konstruktionsområde).

Der er mange (over 6) gode,
afgrænsede og tematiserede
legeområder, hvor børnene kan
lege.

1 2 3 4 5

1.5. Understøtter rummet legen? - indendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Der er ikke tilstrækkelige
materialer/legetøj til rådighed for
børnenes leg (her tænkes også
på figurer og andet tilbehør til
borge, skibe, dukkehuse osv.
Der er fx borge, men ingen
figurer).

Der er legetøj og materialer til
rådighed for børnene.

Der er tilstrækkeligt alders-og
kønsrelevant legetøj og
materialer til rådighed for
børnene.
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1 2 3 4 5

1.6. Tilgængelighed for børnene - indendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Meget legetøj og mange
materialer er ikke i børnehøjde,
så børnene selv kan tage det i
anvendelse.

Nogle materialer (ca. halvdelen)
er i børnehøjde. Andre materialer
(fx spil, puslespil, maling, farver
m.v.) er uden for børnenes
rækkevidde, så børnene skal
bede pædagogerne om dem.

Materialer og legetøj er
tilgængelige for børnene, så de
ikke behøver bede pædagogerne
om dem.

1 2 3 4 5

1.7. Aktiviteter og tydelighed - indendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Rummene er indrettet, så det er
utydeligt for børnene, hvad de
må og kan.

Der er enkelte steder, hvor det er
tydeligt for børnene, hvad de må
og kan.

Der er tydelighed i rummene, så
børnene ved, hvad de må og
kan, fx „her er man stille“, „her
læser man“, „her kan man være
mere fysisk aktiv“.

1 2 3 4 5

1.8. Er rummene indbydende? - indendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Der er rodet og fx stolet op og
ikke klargjort til dagen.

Der er gjort klar til dagen, fx
stolet ned, men legetøj og
materialer er ikke stillet
indbydende op.

Der er gjort klar til dagen.
Legetøj og materialer er stillet
indbydende op, så børnene
inspireres til lege og aktiviteter.

1 2 3 4 5

1.9. Rum og æstetik - indendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Rummene virker nedslidte. Rummene er nogenlunde
vedligeholdte.

Rummene er indbydende og
velholdte.

1 2 3 4 5

1.10. Materialer og legetøj - indendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Materialer og legetøj er triste og
uindbydende.

Legetøj og materialer er delvist
vedligeholdte (ca. halvdelen).

Materialer og legetøj er velholdte
og intakte.

1 2 3 4 5
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1.11. Værksteder - indendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Der er ingen pædagogiske
værksteder i institutionen. Når
der skal være værkstedslignende
aktiviteter, skal det planlægges.

Der er nogle pædagogiske
værksteder i institutionen, fx
træværksted, maleværksted eller
bageværksted, men der er kun
adgang for børnene, når det er
planlagt.

Institutionen råder over
pædagogiske værksteder, der er
åbne og tilgængelige.

1 2 3 4 5

1.12. Antal børn i grupperum - indendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Der er mere end 26
børnehavebørn i grupperummet.
Der er mere end 14
vuggestuebørn i grupperummet.

Der er 22-24 børnehavebørn i
grupperummet. Der er 11-12
vuggestuebørn i grupperummet.

Der er under 20 børnehavebørn i
grupperummet. Der er under 10
vuggestuebørn i grupperummet.

1 2 3 4 5
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1.B. UDENDØRS/LEGEPLADS

1.13. Lege med fysisk udfoldelse og rolige lege – udendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Der er ikke områder, hvor
børnene kan være fysisk aktive,
og samtidig områder, hvor
børnene kan lege mere rolige
lege.

Der er nogle områder, hvor
børnene kan være fysisk aktive,
og områder, hvor de kan lege
rolige lege.

Der er balance mellem steder,
hvor der sker mange ting, og
steder, hvor børnene kan lege
roligt.

1 2 3 4 5

1.14. Legesteder – udendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Der er ikke tilstrækkeligt med
legesteder til rådighed i forhold til
antallet af børn.

Der er nogle få (4-5) gode og
klargjorte legesteder, men ikke
tilstrækkeligt til antallet af børn.

Der er tilstrækkeligt (over 6) med
gode og klargjorte legesteder til
rådighed i forhold til antallet af
børn.

1 2 3 4 5

1.15. Områder til højt og lavt aktivitetsniveau – udendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Der er ikke områder, hvor
børnene kan være aktive, og
samtidig områder, hvor børnene
kan være i ro.

Der er nogle områder, hvor
børnene kan være aktive, og
nogle områder, hvor børnene
kan finde ro.

Der er balance mellem steder,
hvor der sker mange ting, og
steder, hvor børnene kan være i
fred og finde ro.

1 2 3 4 5

1.16. Forstyrrelser – udendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Det er ikke muligt at have
aktiviteter, uden at de forstyrres
af andres aktiviteter.

Der er nogle steder, hvor der er
mulighed for at have aktiviteter,
uden at de forstyrres af andre.

Der er mulighed for at have
aktiviteter uden at blive forstyrret
af andres aktiviteter.

1 2 3 4 5

1.17. Tematiserede legeområder – udendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Der er ikke tematiserede
legeområder.

Der er nogle (4-5) tematiserede
legeområder (fx cykel-/
kørebane, sandkasse, huse,
legetårn).

Der er mange (over 6) gode,
afgrænsede og tematiserede
legeområder, hvor børnene kan
lege.

1 2 3 4 5
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1.18. Lege- og aktivitetsformer – udendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Der er ikke mulighed for
varierede legeformer på
legepladsen.

Legepladsen lægger
overvejende vægt på aktiviteter
og lege med fysisk udfoldelse.
Der er enkelte områder til
rollelege (fx sandkasse med
hus).

Legepladsen understøtter
forskellige legeformer: fysisk
udfordrende lege, rollelege,
konstruktionslege og regellege.

1 2 3 4 5

1.19. Muligheder for at bruge kroppen – udendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Der er begrænsede muligheder
for at bruge kroppen alsidigt.

Der er enkelte muligheder for at
bruge kroppen på forskellige
måder.

Der er mulighed for lege og
aktiviteter, der udfordrer børnene
og giver mulighed for at udvikle
kroppen på mange forskellige
måder, fx spille bold, cykle,
klatre, rutsje og gynge.

1 2 3 4 5

1.20. Understøtter legepladsen legen? – udendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Der er ikke tilstrækkelige
materialer/legetøj til rådighed for
børnenes leg (fx spande, skovle,
cykler, dukker og biler).

Der er legetøj og materialer til
rådighed for børnene.

Der er tilstrækkeligt alders- og
kønsrelevant legetøj og
materialer til rådighed for alle
børnene.

1 2 3 4 5

1.21. Aktiviteter og tydelighed – udendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Legepladsen er indrettet, så det
er utydeligt for børnene, hvad de
må og kan.

Der er enkelte steder, hvor det er
tydeligt for børnene, hvad de må
og kan.

Der er tydelighed i legepladsen,
så børnene ved, hvad de må og
kan, fx „her kan man spille bold“
og „her kan man klatre“.

1 2 3 4 5

1.22. Vuggestue og børnehave – udendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.

Vuggestue og børnehave råder
ikke over hver sin legeplads.

Vuggestuebørn og
børnehavebørn leger på samme
legeplads, men med tydelig
afgrænsning og aldersrelevant
legetøj og legesteder.

Vuggestue og børnehave råder
over hver sin legeplads, der er
indrettet aldersrelevant.

1 2 3 4 5
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RELATIONER

Barn-voksen-relationen

2.1. Samspil ved modtagelse eller afsked med børnene
Pædagogen retter sin opmærksomhed på børnene, hilser imødekommende og anvender børnenes
navne, hjælper børnene med at sige godmorgen/farvel og støtter børnene i en god overgang mellem
hjem og daginstitution.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

2.2. Samspillet mellem pædagogerne og børnene
Pædagogerne er imødekommende og lydhøre over for børnene.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

2.3. Kommunikation om oplevelser
Pædagogerne taler med børnene om deres oplevelser og følger „børnenes spor“.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

2.4. Pædagogernes interesse for børnene
Samværet bærer præg af interesse for børnene.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

2.5. Pædagogerne møder barnet som individ
Der er tydeligt lagt vægt på, at pædagogerne kender hvert enkelt barn som en lille person og forholder
sig til det enkelte barn. Pædagogerne møder ikke det enkelte barn som blot en del af en gruppe.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

2.6. Underkendelse af barnets perspektiv
Barnets perspektiv underkendes. Pædagogen reagerer med regulering og/eller irettesættelse.

Sjældent (5) Af og til (4) Jævnligt (3) Ofte (2) Næsten altid (1)

2.7. Underkendelse af barnets perspektiv
Barnets perspektiv underkendes. Pædagogen reagerer med tvang og/eller skæld ud.

Sjældent (5) Af og til (4) Jævnligt (3) Ofte (2) Næsten altid (1)
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2.8. Tilknytning og støtte
Pædagogen er til rådighed og tilbyder sin hjælp, når barnet er ude af sig selv følelsesmæssigt, fx vred,
bange, usikker eller ked af det.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

2.9. Pædagogens sensitivitet
Pædagogen er i sit samspil med det enkelte barn opmærksom på barnets kropslige og sproglige
kommunikation om dets behov, oplevelser, intentioner, følelser og på, hvordan barnet har det.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

2.10. Bekræftelse
Pædagogen sætter ord på for at understøtte barnets behov, oplevelser, følelser og intentioner og for at
undersøge, om hun har forstået barnet korrekt, dvs. i overensstemmelse med barnets egne oplevelser.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

2.11. Pædagogens respons
Pædagogens sprog og handling er tilpasset barnets udtryk og viser, at hun har forstået barnets
perspektiv.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

2.12. Opmærksomhed på alle børn
Pædagogen er opmærksom på – og tager kontakt til – alle børn.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

2.13. Kommunikation
Pædagogens engagement og kommunikation er rettet mod børnene snarere end mod de andre voksne.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

2.14. Pædagogen møder børnene ud fra deres alder og udvikling
Pædagogen kommunikerer med børnene i overensstemmelse med deres alder og udviklingsmæssige
forudsætninger.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)
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Pædagogens støtte til børnenes indbyrdes relationer og venskaber

2.15. Opmærksomhed på børnenes fællesskab
Pædagogen understøtter børnenes muligheder for at knytte sig til andre børn og danne venskaber.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

2.16. Hjælp til at indgå i sociale samspil
Pædagogen hjælper børnene til at forstå og indgå i sociale samspil og fællesskaber i situationer, hvor de
kommer til at handle impulsivt, i stedet for at irettesætte eller skælde ud.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

2.17. Hjælp til inddragelse
Pædagogen hjælper de børn, der enten sidder passivt, ikke selv formår at komme ind i legen, går
formålsløst rundt eller kommer til at forstyrre legen for andre, med at komme ind i eller vedligeholde en
leg eller konstruktiv aktivitet.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

2.18. Opmærksomhed på alle børns deltagelse
Pædagogen er opmærksom på at inddrage alle børn i fællesskabet, også børn i udsatte positioner.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

2.19. Etablering af aktiviteter og lege med henblik på inklusion
Pædagogen igangsætter forskellige lege og aktiviteter, hvor flere børn kan deltage, og som inkluderer
alle børn i fællesskabet.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

2.20. Pædagogen som forbillede
Pædagogen er et godt forbillede for børnene, er troværdig og taler venligt og med en god tone.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

2.21. Pædagogens hjælp til konfliktløsning
Pædagogen hjælper i konflikter, som børnene ikke selv kan løse, ved at tale om, hvad der skete.
Pædagogen lytter til børnenes verbale og nonverbale udtryk for deres følelser og oplevelser og
inddrager disse i løsningen.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)
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LEG OG AKTIVITET

Børneinitieret leg og aktiviteter

3.1. Legeformer
Der er adgang til forskellige legeformer i institutionen: rolleleg, regelleg, konstruktionsleg og fysisk
udfordrende leg.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.2. Mulighed for at fortsætte legen
Børnene har mulighed for at lade legetøjet blive stående, så de kan fortsætte legen senere eller næste
dag.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.3. Mulighed for længerevarende lege
Børnene har mulighed for længerevarende lege uden at blive afbrudt.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.4. Intensitet og engagement i legen
Pædagogen skaber vilkår for legen, så børnene indgår i gode og berigende legeoplevelser med
hinanden.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.5. Intensitet og engagement i legen
Hvor ofte har børnene fordybet leg, der varer længere end 30 minutter for børnehavebørn og
alderssvarende for vuggestuebørn?

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.6. Beskyttelse af legen
Pædagogen er opmærksom på at beskytte legen ved ikke at afbryde en god leg, og ved at sørge for, at
andre børn ikke bryder ind i legen (fx fordi de gerne vil være med eller forstyrrer, driller eller løber tværs
igennem legeområdet).

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)
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Voksnes støtte til børnenes leg

3.7. Deltagelse i forskellige legeformer
Pædagogen er aktiv i forhold til at tilbyde børnene at deltage i forskellige legeformer.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.8. Intensitet og engagement i legen
Hvor ofte tilbyder pædagogen barnet engagerede og længerevarende samspil om det fælles tredje?

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.9. Facilitering af lege
Sætter pædagogen lege i gang i de forskellige legeområder?

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.10. Udfordre leg
Pædagogen er aktiv i forhold til at facilitere og udfordre legen, hvis der er behov for det, fx i forhold til at
støtte børn, der har svært ved at lege.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.11. Støtte til inddragelse i fællesskabet
Pædagogen giver plads til og understøtter børnenes lege og aktiviteter på måder, der giver mulighed for
at inddrage alle børn i børnefællesskabet.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)
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Vokseninitieret leg og aktiviteter

3.12. Vokseninitierede aktiviteter
Pædagogerne tilbyder børnene forskelligartede aktiviteter.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.13. Aldersrelevante aktiviteter
Er de vokseninitierede aktiviteter aldersrelevante?

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.14. Alsidige tilbud
Der er en stor bredde i tilbud til børnene, så alle børn kan finde aktiviteter, der motiverer dem.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.15. Aktiviteter og engagement
Børnene er engagerede og synes at opleve aktiviteter som meningsfulde.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.16. Opmærksomhed over for børnenes perspektiv i aktiviteter
Pædagogen gennemfører aktiviteten som planlagt uafhængigt af børnenes perspektiv.

Sjældent (5) Af og til (4) Jævnligt (3) Ofte (2) Næsten altid (1)

3.17. Indflydelse på aktiviteter
Pædagogen indretter og forandrer aktiviteten i forhold til børnenes engagement og motivation.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.18. Indflydelse på aktiviteter
Det er muligt for børnene at vælge mellem at deltage i de vokseninitierede aktiviteter og at engagere sig
i noget andet.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.19. Opmærksomhed på børn i udsatte positioner
Pædagogen er opmærksom på at inddrage børn i udsatte positioner i de vokseninitierede aktiviteter.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)
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3.20. Fordeling af børnene
Der er en god fordeling af børnene i aktiviteterne.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.21. Gruppestørrelse
De planlagte aktiviteter er tilpasset til gruppestørrelsen.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.22. Aktiviteter og køn
De planlagte aktiviteter appellerer til begge køn.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.23. Aktiviteter og fordybelse
Aktiviteterne giver mulighed for en fordybet kontakt med børnene.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.24. Aktiviteter og kommunikation
Aktiviteterne giver mulighed for, at børnene kan få fordybede samtaler med en voksen, som de kender
godt.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.25. Aktiviteter og erfaringsdannelse
Aktiviteterne er varierede, så de giver børnene mulighed for en bred erfaringsdannelse.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.26. Aktiviteter og udtryksformer
Aktiviteterne giver børnene mulighed for at eksperimentere med forskellige udtryksformer.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)

3.27. Børnenes engagement i aktiviteterne
Pædagogerne er imødekommende over for børnenes initiativer og følger deres engagement.

Sjældent (1) Af og til (2) Jævnligt (3) Ofte (4) Næsten altid (5)
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