
KIDS 



Undersøgelse: Pædagogisk tilsyn 2019 

Antal besvarelser, som rapporten bygger på: 9 

Institutionstype: Hele institutionen/Alle institutionstyper 

Ekstern evaluator inkluderet? 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 (1 alt for undersøgelsen) 
. - - .. . . 

lavest Højest Score % mulige score mulig~-~core 

1. Fysiske omgivelser 21 105 78,44 75 

2. Relationer 17 85 64,33 76 

3. Leg og aktivitet 16 80 55,11 69 

4. Socio-emotionel udvikling 10 50 34,67 69 

5. Deltagelse og indflydelse 

6. Kritisk tænkning og erfaringsdannelse 

7. Selvudvikling 

8. Sprog og kommunikation 9 45 31 69 

9. Opmærksomhed 9 45 21 47 

lalt 82 410 284,56 
Den angivne score er gennemsnittet af de forskellige besvarelser. 

Bemærk, at besvarelserne i undersøgelsen ikke dækker over de samme områder. Det er meget 
vigtigt, at besvarelserne i undersøgelserne gør det, da oversigterne i rapporterne ellers bliver 
misvisende. Hvis der er brug for at få åbnet adgangen til en besvarelse op igen, har administrator 
mulighed for at gøre dette. 
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1 . Fysiske omgivelser 
De enkelte informanttypers vurderinger 

Søjlediagram 

SAMLET SCORE 
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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 14 1.5 16 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 115 1.16 117 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 

3 

2 

0 

- =Højestmulige score (85) 

- = lavest mulige score (17) 

item 2.1 2.2 2.3 24 25 2.6 2.7 28 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 215 2.16 217 

Pædagog 

• Leder 

• Pædagogiske konsulent 

• Ekstern evaluator 

Gennemsnit 

-- . - -- - . - . . . -

5 KIDS - KVALITETSUDVIKLING I DAGINSTITUTIONER 



3. Leg og aktivitet 
De enkelte informanttypers vurderinger 

SAMLET SCORE 

80 - =Højestmulige score (80) 

- = lavest mulige 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 35 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 311 3.12 313 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 

= Højestmulige score (50) 

- = lavest mulige score ( 10) 

4.8 4.9 4.10 

Pædagog 

• Leder 

• Pædagogiske konsulent 

• Ekstern evaluator 

Gennemsnit 



Eventuelle kommentarer 

FYSISKE OMGIVEL!SER 
1.6-men jeg oplever det er en sund fordeling og at det børnene vil lege med er tilgængeligt. 
1.19- på lege pladeselskab er der fint med legetøj, dog hvis man skal have cykler skal man have låst dem ud af en voksen. 
1.20- det er meget frit hvad man kan hvor, men der er steder på legepladsen hvor det er tydeligt hvad man laver, boldbane, 
sandkasse, c kelbane men ellers er der ret frit man kan hvad man vil hvor man vil. 

Det meste legetøj er hængt op i poser eller sat i kasser som børnene ikke kan nå. De voksne tager legetøj ned, både valgt af voksne 
men o så å o fordrin af børn. Det findes både ennemsi ti e o ikke ennemsi ti e kasser. 

Dejligt med flere legestationer - rum i rummet 
Børnene sidder sammen når de s iser - borde kun lidt adskilt 

Overordnet understøttes grovmotorikken 
Ville være rart hvis le eredskaber var bedre vedli eholdt 

Det er svært at vide ,hvor mange børn der er i grupperummene , da der er både små og store grupperum. 
Endvidere var førskolebørnene samt en halv børnehave ru e til fødselsda 

Det opleves som om der generelt er god plads. Jvf billeddokumentationen, så er der sammenhæng i det skrevne materiale der 
hæn er i vu estuen o det siske rum. 

1.13 det var kun halvdelen af legepladsen der var åben , men det var også fint til antallet af børn. 
Indendørs er der en fin indretning i forhold til at sprede børnene lidt ud fra stuerne. Der blev oplevet at børnene var "over det hele" på 
en god måde. Der var ikke børn der løb skrigende rundt uden mål og retning, men der var en legesummen på gangen, på stuerne og 
nede ba erst ved køkkenet 

RELATIONER-.• ~.~~_:-=-~:_~ :·ss ::~~:.: .. ·. _-_ ·---= -,,. -~- --• _ _,•-,r ·- - - --.. ,- - - • ~-••":7"_~-r---. ., 
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2.5 Jeg oplevet ikke så mege dialog men mere anden voksende, gentog for barnet hvad der skete, pga deres alder, men børnene blev 
støttet i konflikter og i at kommer videre i deres lege og konflikter. 
2.8 iea oolever at de voksende støtter/afleder det barn der kede af det. 

Vi har en enkelt voksen der arbejder så hurtigt at hun misser barnets perspektiv. Barnet skubber madkassen væk og hiver i 
hagesmækken. Det er tegn på at barnet ikke vil spise mere. Den voksne hiver madkassen til sig imens hun siger " du er færdig? " Da 
hun ser at dernæsten ikke er spist noget mad, sætte hun madkassen foran barnet igen og siger til barnet at det jo næsten ikke har 
spist. 
Der er meget snak med/ til børnene ved spisning. Den voksne bevæger sig rundt imens, først kl. 16.00 er der en pæd. Der sidder ned 
ved de sidste børn der spiser. 

2.10 et barn trøster et andet barn, da den ene voksne er gået ind uden at sige det til den anden. 
2.5 er barn er ked af det. Han mener et andet barn har taget to skovle. Det jeg så , var at barn 1 først var gået væk fra skovlene. Den 
voksne starter med at sætte sig ned, trække barnet ned til sig, barnet skriger og flakser med armene. Den voksne siger " jeg ved godt 
han driller" 
De går nu hen til barn to og beder ham give skovlene til barn 1. Barn to har ikke noget valg om må aflevere. 

Børn zapper og er ikke optaget af aktiviteter - der bliver ikke lavet fælles aktiviteter 
Ved flere konfiikter, aktiviteter, afbrvdelser er det svært at nå alle 

Oplever flere voksne der snakker om mødetider, placering osv. 

Relationer: en far kommer ind af døren snakkende i mobil telefon, pædagog prøver at kommer i kontakt med ham fra afstand (hun 
sidder i leg med 3 børn på gulvet). Efter at have "råbt ham an" 3 gange lykkes det at få øjenkontakt med ham. Pædagogen beder ham 
pænt om at lægge telefonen væk når han er i huset - godt gået. 
Pædagog bruger et fint nuanceret sprog eks: "det var en snæver vej du valgte der" 
Der er god (øien)kontakt med børnene , der kommunikeres respektfuldt oc:i roligt 

Relationer generelt i uderummet: der er generelt en (ser det ud til for mig) tilfældig og kortvarig kontakt med få børn. Det bærer præg 
af opsyn . Der opleves dog en medarbejder der fordyber sig i leg med børn og han har konsekvent 7-10 børn omkring sig (se evt 
børneinterview). Det meste af tilsynstiden i børnehaven var børnene på legepladsen, så kommentarer og måling bærer præg af det. 
2.10 på legepladsen stod en af de mindre børn og græd, der var ingen personalet i nærheden så ingen hørte det. Jeg gik hen til ham 
også spurgte hvad der var galt. Han havde slået sin finger. 
På stuerne var oplevelsen at der var en fin normering I børnehaven. Der var tid til at snakke med børnene og møde deres ønsker og 
behov 

LEG OG.AKTIVITET.(. ~~-.;..J~?::,-"' -. .. · -~=-_ ·=-:_.=::-·~:=-~:=-=----· ---~ --~=----- :J 
2.3 da stuerne er alders opdelt kommer der meget alders opdelt leg 
3.8- Pædagogerne følger barnets scor oc:i aør det som børnene aør klar til. 

Børnene kunne leae med klodser, bøaer oc:i biler oå den ene stue . 

3. 4 en spiller fodbold en anden aår rundt. Voksne. 

Alle børn i Galaxy området kommer ind på 1 gang, kun 2 personaler er nået ind og afklæder sig selv, imens nogle børn løber rundt, 
andre sidder oc:i kic:iaer - kaosaatia . 

Spørgsmål 3.2 kan jeg ikke udtale mig om, men der blev ryddet op, da børnene skulle ud og lege efter frokost. 
Der er en del personale der er fraværende/ syge , derfor er der ikke så mange til at sætte leg i gang , men der er en god stemning ml 
oædaaoaer / børn 

I uderummet var det to mandlige medarbejdere der var aktive i forhold til at sætte aktivitet i gang sammen med børnene. Dejligt og 
mange børnene søate dem. 

3.12 Der blev i vuggestuen sunget sange sammen med lpaden og de fleste børn var på en eller anden måde aktivt deltagende enden 
ved at se på den voksen der sang, men man leget med bus(som pæd havde opstillet.) eller man der blev spillet bold eller leget med 
legetøj. 

Jeg oplever nogle voksende i vuggestuen der virkelig er nærværende i de aktiviteter de har sat i gang, synger og fjolder med. 
På krusedullerne var der en voksen der satte sig på gulvet og lavet aktiviteter med børnene mens en anden tog sig af det praktiske, 
ble skift de sidste spisende børn, og DR var en dialog om de voksende imellem om der skulle findes mere legetøj frem eller ej . 

.----- ·- -;- --- --- - . -·· - . - -
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På den ene stue var en pige blevet syg og kastede op. Derfor trak to voksne ud på gangen med alle stuens børn imens en tredie 
·orde rent å stueri. På an en sad den ene voksne o san med børnene. De var alle samlet om hende. 

Voksen initierede aktiviteter er her på eftermiddagstilsynet primært samling , men der var også små aktivitet med børnene rundt om på 
gulvet. 
På den ene stuen satte pædagogen sig på gulvet og tog initiativ til køkkenleg hvor der blev drukket kaffe 
På den anden stue sad der også en pædagog på gulvet, her var det mere børnene der tog initiativ. En dreng blev utryg ved 
underte nede o æda o en beroli ede ham med san 

Socio-emotionel udviklin 
4.3 der var ingen der var vrede 
4.4 vi har en personale der arb. Så hurtigt at hun ikke får hørt på barnet 
4.10 Det er ikke meget tid til at lege på barnets opfordring. To gange sætter pæd. Sig ned for at være sammen med tre børn, de 
kommer hen og en kommunikation begynder. Ca . 1 min. Går og pæd. rejser sig for at hjælpe et andet barn. 
Jeg ser meget kontakt, øjenkontakt og fysiskkontakt som kram og små berøringer ved samtale, men det er flygtigt, pæd. Er på vej 
videre. 

Ro over eftermiddagsmaden • der bliver sandt navne på og snakket og hygget med børnene. 
Hvad, hvorfor og hvordan 
Der er afbrydelser og manae bolde i luften 

I påklædningen bliver der på krusedullerne snakket guidet og hjulpet det enkelte barn 
Nagle pædagoger snakker og guider børnene og understøtter børnene i selvhjulpenhed - andre forsøger at få børnene samlet til 
eftermiddagsmad - på tæppe 
Ro på Spirerne inden mad - højt niveau af pædagogisk guigning og fællesskab - struktur der understøtter børnene i at kunne stå i kø 
osv. • virker til at minimere konflikter 
Behalig snak pædagog- spirerbørn ind. Humor 
Galaxen vælger sig at sætte sig i et rum • selvom 2 voksne - skaber uro 

9.3 den ene vaksne har ansigtskontakt med mange. De spiller fodbold og sætter ord på. 
Den anden voksne går rundt, mest på terrassen. 

. -
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