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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) 
lavest Højest o 

mulige score mulige score Score 1/o 

1. Fysiske omgivelser 21 105 83,6 80 

2. Relationer 17 85 73,3 86 

3. Leg og aktivitet 16 80 59,9 75 

4. Socio-emotionel udvikling 10 50 42,3 85 

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. 
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1 Fysiske omgivelser 
De enkelte informanttypers vurderinger 

Søjlediagram 
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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 
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Pædagog 

• Leder 
• Pædagogiske konsulent 

• Ekstern evaluator 

Gennemsnit 



2. Relationer 
De enkelte informanttypers vurderinger 

SAMLET SCORE 
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2. Relationer 
De fire informanttypers besvarelser af de enkelte spørgsmål 

SCORE 

5 

4 
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2 
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- = Højest mulige score (85) 

- = lavest mulige score (17) 

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 
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Pædagog 

• Leder 

• Pædagogiske konsulent 

• Ekstern evaluator 

Gennemsnit 



3. Leg og aktivitet 
De enkelte informanttypers vurderinger 

SAMLET SCORE 
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3. Leg og aktivitet 
De fire informanttypers besvarelser af de enkelte spørgsmål 

SCORE 

5 
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0 

- = Højest mulige score (80) 

- = lavest mulige score (16) 

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 3.13 3.14 3.15 3.16 
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Pædagog 

• Leder 

• Pædagogiske konsulent 

• Ekstern evaluator 

Gennemsnit 



4. Socio-emotionel udvikling 
De enkelte informanttypers vurderinger 

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

SCORE 
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item 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 
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4.7 

- = Højest mulige score (50) 

- = lavest mulige score (10) 

4.8 4.9 4.10 

Pædagog 

• Leder 

• Pædagogiske konsulent 

• Ekstern evaluator 

Gennemsnit 



Vurdering af de 9 områder 
Fordelt på de enkelte informanttyper 
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Pædagog 

• Leder 

• Pædagogiske konsulent 

• Ekstern evaluator 

Gennemsnit 



Vurdering af de 9 områder 
Fordelt på de interne og eksterne informanter 

% af maximal score 
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Interne 

(Pædagog og Leder) 

• Eksterne 

(Pædagogisk konsulent 

og Ekstern evaluator) 



Eventuelle kommentarer 

FYSISKE OMGIVELSER 

Firkløveren har en rigtig god legeplads, som kan udfordre pædagogerne/de voksne. Den kræver at man som voksen bevæger sig 
rundt for at have overblik. Je så do at der blev ta et rier ud til et bord å le e ladsen, o der blev læst bo å ræs lænen. 

Det er svært at vurderer de to vuggestuegrupper ens, fordi deres aldersgrupper er forskellige. De store vuggestuebørn har brug for en 
anden indretnin - li e som de o så har mere lads. 

Uderummet i bh er fuldstændig fantastisk indrettet. Radisehuset fremstår lidt rodet og med en del tomme hylder. Jeg ved godt det er 
svært at få bøger til at stå pænt på hylden og at få puslespil til at stå pænt og lagt færdigt på hylden, når der er så mange børn inde 
over, men måske kan børnene være med til at holde styr på det hvis man laver aftaler med dem. 
Nøddestuen er lidt mere organiseret (mindre rodet) men også her er der tomme reoler - måske er der en grund, lad os vende det til 
dial mødet. 

RELATIONER 
På stuen var der 5-6 børn o 2 voksne under observationen. resten af børnene sov i k bberummet. 

Jeg oplevede ingen konflikter børnene i mellem, da jeg var på besøg. Jeg oplevede ikke skæld ud, mens jeg var på besøg. 
2.12 det så jeg i fht til de 2 sproget børn 
Jeg oplevede en voksen(vikar), som vente hele sin opmærksomhed ved bordet mod en meget snakkende lille pige. Og pige lige ved 
siden af hende, som havde bru for h"æl til at s ise sin mad, blev ikke set. Hun fik ikke ri ti s ist n et, men fik smuldret maden. 

de voksne er virkelig dygtige til at sætte ord på børnene og på deres egen handlinger. eks." Du skal have en ren ble", i stedet for "jeg 
går lige ud og skifter." 

Konsulent observationer: 
Flot relationsarbejde i begge Vg grupper. Jeg tror alle børn føler sig set og holdt af, ud fra det jeg oplevede denne eftermiddag. 
Pædagogerne sidder på gulvet, helt nær børnene og der bliver sat rigtig mange ord på i relationerne (venligt toneleje),eks: 
"Hov, faldt du lige over kassen"? "Har du lavet kaffe - skal du have mælk i "? Pædagogen "tager en tår" og slurper og 
siger "arh dejlig kaffe" barnet smiler.Dreng står halvt inde over "pudehjørnet" og hopper, pædagogen spejer og laver samme 
hoppebevægelser med kroppen og synger "vi gør det samme" 
Der er rigtig meget øjenkontakt med alle børn. 
En lille dreng kravler ind under en bue skummodul og "gemmer sig", langsom stikker han hovedet frem og pædagogen sidder helt nær 
og siger "bøh", det gibber i drengen og han og pædagogen griner sammen. Det fortsætter et par gange. 
Børnene kaldes skat (ikke et eller få børn, men som generel tiltale) 
Pædagogerne rører ofte ved børnene, kigger dem i øjnene, har tydelig ansigts mimik og er smilende og venlige. 
En dreng bliver lidt urolig og små grædende, pædagogen tager ham ind til sig vugger lidt og synger en madsang, kollegaen som står i 
køkkenet stemmer i o s n er med, dren en sto r med at ræde o der øres klar til mad. 

Konsulentens bemærkninger: Meget flot relationsarbejde i bh . I uderummet var personalet fordelt og søgte børnene. 
Der var god kontakt og god dialog med børnene. Indenfor på nøddestuen legede børnene godt og fordelt på stuen, pædagogen kunne 
bl.a sidde med en bømegruppe i sofaen og læse, da børnene fungerede konfliktfrit i deres samspil. Nogle drenge viste behov for 
bevægelse og fik lov (hop ned fra reol) med venlig justering ikke hop ned i sofaen, den går i stykker, men kan man hoppe ned på 
gulv? 
Dejlipt at det ikke blev bremset. De forstyrrede ikke andre børn. Der var god øjenkontakt og nærværende voksne der søgte børn . 
Ogsa på gulv. 
Meget dialog med børn også med flere turtagninger, så der blev talt med børn og ikke til børn. Jeg tror det er rart at være barn i 
Firkløveren - på alle stuer. Jeg havde i hvertfald svært ved denne eftermiddag, at se, at der skulle være børn der overses eller får 
ne ativ voksenkontakt. Her var en rar stemnin i hele huset med lade, smilende, nærværende voksne imødekommende voksne 

LEG OG AKTIVITET 

Det blev oplevet som børnene var gode til at lege, der var stort set ingen konflikter denne eftermiddag. 
kan der i uderummet etableres le ekasser, som børnene kan låne til le ? 

Socio-emotionel udvikling 
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