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Børnehusets navn: Gjessøs børn 

 

Mødedeltagere: Institutionsleder, pædagogisk leder, medarbejder, 

vejledningspædagog, konsulenter. 

 

Fysiske rum som lægger op til interaktioner 
 

Iagttagelser (resume):  

• Medarbejder: 

Medarbejder/vejledningspædagog: Børnehaven har en dejlig stor legeplads med talrige 

muligheder. Store arealer med boldbane, cykelbane og skovareal er siden sidste tilsyn blevet 

indlemmet i den eksisterende legeplads.  

Her er stillezoner, til de nære lege, f.eks. kan børnene trække sig om på den anden side af 

huset, her er der mulighed for at tegne med kridt, ligesom der er mulighed for at tegne 

udendørs. Det er faste og tilgængelige aktiviteter som er klargjort til leg. I denne del af 

legepladsen er der altid en medarbejder som har funktionen ”overbliksvoksen”. 

På legepladsen er der rafter og brædder tilgængelige. Børnene anvender disse til at skabe og 

forandre lege- og læringsmiljøet, fleksibelt. 

Robåd, der inviterer til små legemiljøer/zoner med mulighed for fordybede lege.  

Skoven inviterer både til stillelege, vilde lege, udfordrende lege med mulighed for spænding.  

Is-skilt der evt. kunne udvides med en bod. 

• Konsulent: 

Rig mulighed for fysisk udfoldelse på cykelbane, legeplads og skovområde. Der er rigeligt med 

cykler mulighed for ”at mødes om noget”, ligesom haven også giver mulighed for fælles 

oplevelser.  

Samtale/analyse:  

Udviklingsområdet for børnehaven har det seneste år været legepladsen. Heri indgår en 

drøftelse af hvad skal bevares og hvad der kan kasseres.  

Der er forsat et ønske om at de indlemmede arealer anvendes mere hyppigt og af flere 

forskellige børn.  

Børnehaven ønsker sig at have et overdækket areal så traditionelle indendørs aktiviteter kan 

rykkes ud på legepladsen.  
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Børnehaven skal på en kommende temadag have fokus på udvikling af og udnyttelse af 

uderummet/legerummet. Medarbejder og ledelse vil gerne følge børnenes spor med henblik på 

at blive klogere på, hvad de foretrækker og hvor de søger hen.  

Medarbejder og ledelse bliver optaget af, hvordan de får gjort klart til leg? Hvordan får vi 

flyttet de pædagogiske aktiviteter ud som vi ellers ville have iværksat indendørs?  

Et led i denne proces kunne være besøg i naturbørnehaver med henblik på at få inspiration til 

videreudvikling af uderummet. 

Medarbejder oplever at opdeling af garderoben på to rum i forbindelse med Corona, har haft 

en positiv effekt for både børn og personale. Her er langt mindre kaos og bedre mulighed for 

dialog og samspil med børnene. 

Den kommende indflytning kræver muligvis en gentænkning af de indendørs arealer. 

Børnehaven vil have fokus på overgangszoner mellem ude og indemiljøet, og eventuelt udvikle 

lyområder. 

Tilsynets anbefalinger:  

Tilsynet anbefaler: 

• At der skal være fokus på positionering af alle medarbejdere i uderummet 

• At der igangsættes en proces hvor medarbejdere og ledelse reflekterer over de 

udendørs lege- og læringsmiljøer med henblik på at udvikle de pædagogiske aktiviteter 

i udemiljøet eventuelt med inspiration fra de indendørs legemiljøer.  

• At der gøres klar til leg også i uderummene. 

• At den kommende indflytning giver anledning til en gentænkning af de indendørs 

arealer. 

Lederens refleksioner:  

Tiden under Corona har helt automatisk gjort, at vi har skullet tænke helt anderledes ift. 

hvordan både inde – og udearealer bruges. Det har helt naturligt affødt en masse spændende 

snakke om, hvordan vi pædagogisk skaber lege – og læringsmiljøer udendørs så vidt muligt. Vi 

har vendt det hele lidt på hovedet, og har mange gange spurgt hinanden ”hvordan rykker vi 

den aktivitet udenfor?”, så de tidligere ”indelege” er blevet nyfortolket. Det samme er sket 

med legetøjet, og som konsekvens har vi kun meget lidt legetøj fremme, og det har ikke været 

savnet, som vi havde troet. 

Det er vigtigt at tænke på, hvordan vi sikrer, at alle børnene har gang i en leg? Får vi øje på 

det, hvis det ikke er tilfældet? 

 

Lederens handlinger:  

Vi afholder en pædagogisk lørdag i oktober, hvor vi gennemgår alle børnehavens rum, både 

inde og ude. Her skal vi også reflektere over, hvordan de voksne bedst understøtter børnenes 

leg, og  vi skal se på, hvordan vi indretter og organiserer os ift. børn der har brug for en særlig 

tilrettelagt pædagogisk indsats.  
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Medarbejderne som responsive og sensitive  
 

Iagttagelser (resume):  

• Medarbejder: 

Medarbejder/vejledningspædagog: Generelt ses at medarbejderne reagerer sensitivt og 

responsivt på børnenes udtryk og reaktioner. Der tages tid til at dvæle, der hvor det er 

nødvendigt. Børns initiativer imødekommes. 

• Konsulent: 

Børn får hjælp til påklædning afstemt efter hvad det enkelte barns behov er, de mødes med 

lydhørhed og nærvær og en opmærksomhed på det enkelte barns formåen og behov. 

Medarbejderne hører børnenes udsagn og giver sig tid til at give respons herpå.  

Konsulent iagttager, at medarbejder formår at understøtte det enkelte barn, og hjælper barnet 

til at komme i gang med at lege. Ligesom medarbejder veksler mellem at tilbyde sig og være 

tilpas tilbagetrukket, har øje for at vende tilbage til barnet, følger op og hjælper barnet med at 

blive inkluderet i børnefællesskabet.  

Konsulent henleder opmærksomheden på hvordan personalet stiller sig til rådighed overfor 

børnene, hvordan de får hjulpet børnene i gang med lege? Særligt vigtigt at fordele sig når 

man har store udearealer, hvis der skal være mulighed for at reagere sensitivt og responsivt 

på børnenes udspil. 

Samtale/analyse:  

Genkendeligt at medarbejdere er opmærksomme, lydhøre og nærværende i dialogen og 

aktiviteten med børnene. Samtidigt er medarbejdere og ledelse opmærksomme på, at det kan 

være svært at reagere sensitivt og responsivt når personalet ikke får fordelt os på legepladsen, 

– en bedre fordeling  og positionering giver øget mulighed for at se og handle på børnenes 

udspil og initiativer. 

Hvordan kan medarbejderne i højere grad stille sig til rådighed og fordele sig over hele 

legepladsen og de store arealer bagved? Før sommerferien var børn og personale inddelt i 

mindre grupper pga. Corona. Erfaringen herfra var at det i højere grad var muligt at se og 

møde de enkelte børn, eftersom man kun havde ansvar for en mindre gruppe børn. 

Garderoben har været et indsatsområde med fokus på en hverdagsrutine. Samtalen og 

dialogen med børnene er et centralt tema, som børnehaven har prioriteret. Opdeling af 

garderoben giver ekstra plads og mulighed for dialog.  

Børnene er generelt gode til at lege, medarbejderne kan med fordel tænke i, hvordan de kan 

udvide børnenes leg og samtidig reflektere over; Hvordan sikrer vi at alle har en at lege med?  

Tilsynets anbefalinger:  

Tilsynet anbefaler: 

• En øget opmærksomhed på positionering, roller og funktioner som rækker ud over 

udover funktion som ”overbliksvoksen” Positionering sikrer at de voksne fordeler sig på 
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legepladsen og store udearealer, samt at de får øje på børn der ikke kommer med i 

legen.  

• En forsat opmærksomhed på dialogen og nærværet i hverdagsrutinerne 

Lederens refleksioner:  

Vi genkender billedet af de voksne som sensitive og responsive. Det er vigtigt, at vi forsøger at 

holde fast i erfaringerne med mindre grupper, da det har givet en rigtig god indsigt i det 

enkelte barns trivsel. Vi er meget optagede af at få ændret i de voksnes positioneringer på 

legepladsen, men måske skal vi inspireres af andre børnehaver til, hvordan det gøres i 

praksis? 

Lederens handlinger:  

Fortsat fokus på at arbejde med børnenes selvhjulpenhed i garderoben. Fortsat et 

indsatsområde at få de voksne fordelt i zoner hos børnene. 

Samvær med vedvarende fælles opmærksomhed  
 

Iagttagelser (resume):  

• Medarbejder: 

Samvær med vedvarende fælles opmærksom ses primært ved samling, hvor børnene deles i to 

grupper og hvor medarbejderne igangsætter aktiviteter.  

I hverdagsrutinen - under måltidet- er der dagligt højtlæsning for de ældste børn, her er der 

fin mulighed for dialog og fordybelse med børnene. Aktiviteten har en høj deltagelsesgrad, her 

er gode rutiner for samspillet, børnene kender reglerne, der er tydelighed, børnene er gode til 

at hjælpe hinanden med at huske på reglerne.  

Det kan være svært at bevare den fælles opmærksomhed, hvis der kun er en voksen der 

forestår aktiviteten. 

• Konsulent: 

På legepladsen iagttages børn der har vedvarende fælles opmærksomhed i deres egne 

igangsatte lege. 

Samtale/analyse:  

Personalet oplever at det primært er om formiddagen, hvor aktiviteterne sættes i gang, og 

under måltidet, at der er mulighed for længerevarende dialoger. På ture ud af huset er der 

også en anden mulighed for fordybelse. Her opleves øget mulighed for at medarbejderne 

kobler sig på børnenes initiativer og bevarer fokus i legen. 

Børnehaven havde før Corona stor succes temaforløb med f.eks. indianertema. Medarbejder og 

ledelse har ønske om at genoptage temaugerne, da disse gav øget mulighed for fordybelse, 

eksperimentring og undersøgende tilgang hos både børn og voksne.  
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Førskolebørnene har under Corona ikke haft mulighed for at være en del af skoleforløbet, 

hvilket ellers også plejer at være et forløb, hvor der er fokus på den vedvarende fælles 

opmærksomhed.   

Medarbejder og ledelse bliver nysgerrige på, hvordan de yderligere kan understøtte børnenes 

refleksion og fordybelse i dialogen. 

Tilsynets anbefalinger:  

Tilsynet anbefaler: 

• At medarbejdere og ledelse går på opdagelse i, hvordan de kan understøtte børnenes 

refleksion og fordybelse i dialogen og aktiviteten. 

• At børnehaven genoptager temaugerne eventuelt i sammenhæng med at de indendørs 

læringsmiljøer rykkes ud på legepladsen. 

• At ledelsen får skabt tid til planlægning af den pædagogiske praksis og samtidig gør sig 

overvejelser omkring hvordan der skabes rum for den kollegiale samvær. 

Lederens refleksioner:  

Vi glæder os til, at der igen bliver mulighed for at lave børneklasse, så de store børn kan øve 

sig i at fordybe sig fagligt. Det har vi savnet under Corona. Muligheden for vedvarende fælles 

opmærksomhed hænger godt sammen med vores fokus på blandt andet at flytte flere 

indendørsaktiviteter udenfor, da udeleg ikke kun skal være fri leg. 

Lederens handlinger:  

Der afsættes tid i arbejdsplanen til planlægning af aktiviteter. Vi forsøger at tænke temaer ind 

i planlægningen af udendørsaktiviteter. 

Fysiske rum som inviterer til leg  

Børneperspektiv (resume):  

Der er ikke indhentet børneperspektiver inden tilsynssamtalen. Medarbejder og ledelse 

forsøger at sætte sig i børnenes sted, for at få øje på hvilke fysiske rum der inviterer børnene 

til leg.  

• Kørebanen, et lettilgængeligt rum med mulighed for at etablere en hurtig leg.  

• Klatrestativet anvendes til huleleg af børnene, her er noget at være sammen om. 

• Edderkoppegyngen inviterer til fælles leg 

• Mudderhøjen er et hit, leg med vand og mudder. 

Samtale/analyse:  

Medarbejder og ledelse bliver opmærksomme på at området bag ved børnehaven ikke 

udnyttes optimalt, børnene søger ikke området.  

Medarbejder og ledelse bliver optaget af hvordan de får inddraget børnene i processen 

omkring etablering af nye lege og læringsmiljøer udenfor i løbet af efteråret/vinteren? 

Ledelse peger på at der er mulighed for et tværgående projekt med skolen, hvor man kan gå 

på opdagelse i børnenes perspektiver i forhold uderummet.  

Ledelse vil muligvis inddrage børnenes citater og udsagn i en velkomstpjece. 
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Tilsynets anbefalinger:  

Tilsynet anbefaler: 

• At børnehaven drager nytte af de erfaringer som medarbejderne gjorde ved sidste 

tilsyn i forhold til at indhente og inddrage børnenes perspektiv f.eks. i forbindelse med 

indretningen af uderummet og inderummet, materiale valg mm. 

• At indretningen af uderummet afstemmes efter den aktuelle målgruppe. At det 

undersøges hvilke interesser, behov, forudsætninger og kompetencer børnene har i 

forhold til indretningen af uderummet. 

• At personalet overvejer hvordan børnenes perspektiv inddrages jf. Harts 

deltagelsesstige, og formålet med demokratisk dannelse.  

 

Lederens refleksioner:  

Snakken gav inspiration til at få børnenes stemme hørt endnu mere. Det er vigtigt med en 

opmærksomhed på det, især nu hvor vi som et udviklingsarbejde skal arbejde med 

børnehavens rum og organisering. Her skal vi huske at snakke om, hvordan vi får både 

børnenes og forældrenes perspektiv med. 

Lederens handlinger:  

Vi tager udgangspunkt i den metode, der blev brugt tidligere i forbindelse med den styrkede 

pædagogiske lærerplan, hvor børnene blev bedt om at tilkendegive, hvilket rum de bedst kan 

lide at lege i. Vi lader børnene fortælle om deres dagligdag (via video), og præsenterer det på 

et forældremøde. 


