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Kommunale institutioner 
 

Styrker Opmærksomheder 

Børnehuset Kasserollen Gode betingelser for fysiske læringsmiljøer Opmærksomhed på at indrette de fysiske rammer, så de giver 
børnene mulighed for at kunne lege uden forstyrrelser 
 

Vuggestuen: Aldersopdeling i mindre grupper om 
formiddagen giver mulighed for at målrette 
aktiviteterne 
De voksne er ofte på gulvet sammen med børnene 
 

Opmærksomhed på overgangene og andre situationer, hvor 
børnene overlades til dem selv fordi de voksne er optaget af 
praktiske/andre gøremål 

Børnehaven: Personalet følger børnenes initiativer 
gennem dagen 
Storegruppe: Børnene vejledes i hvordan at de kan 
indgå i sociale fællesskaber 
 

Opmærksomhed på de voksne som forstyrrer, når de går ind 
og ud af stuerne f.eks. for at hente noget eller give en besked 
 
OBS: Opmærksomhedspunkterne har givet anledning til en 
øget konsulentindsats 

Børnehuset Mariakringlen Rummene er indrettet med forskellige 
legemuligheder og legetøj og materialer, som svarer 
til børnenes alder og udvikling 

 

Ved at tydeliggøre de forskellige legetemaer, vil børnene 
bedre kunne overskue de muligheder der er 
 

Observationerne viser, at de pædagogiske 
medarbejdere i henholdsvis vuggestue og børnehave 
arbejder på forskellige måder med voksen/barn 
relationen, ud fra samme værdigrundlag. 
 
Hyppigheden af den nære voksen/barn relation og 
længerevarende fælles opmærksomhed er væsentlig 
større i vuggestuen end i børnehaven 
 

Hyppigheden af den nære voksen/barn relation og 
længerevarende fælles opmærksomhed er væsentlig større i 
vuggestuen end i børnehaven 
 
Opmærksomhed på at skabe muligheder for længerevarende 
fælles fordybelse i barn/voksen og barn/barn relationen i 
børnehaven 
 

Når de voksne vejleder i legen, er der gode 
muligheder for længerevarende samspil 
 
 

Især de yngste børn i børnehaven har brug for vejledt 
deltagelse – at de voksne skaber deltagelsesmuligheder for 
alle børn, ved selv at deltage i legen eller aktiviteten 
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Kommunale institutioner 
 

Styrker Opmærksomheder 

Børnehuset Rosenkilden Generelt høj grad af imødekommenhed og lydhørhed 
over for børnene, når de henvender sig til de voksne. 
 

Mere fokus på tydelighed og tematiserede legeområder på 
stuerne 
 

God brug af fælles områder ift. tematiseringer og små 
afdelinger til bedre fordybelse 
 

Fokus på organisering af børn og personale ift. at der er 
mange forstyrrelser blandt personale i løbet af dagen. F.eks. 
samtaler om forskellige praktiske og planlægningsmæssige 
aspekter 

Vuggestue: det pædagogiske personale undersøger 
og understøtte børnenes oplevelser og ideer med 
både sprog, krop og mimik 
 

Understøtte børneinitieret leg både på stuen og på 
legepladsen 
 

Børnehuset Sommerlyst De voksne følger børnenes tempo og venter på deres 
respons. Afstemmer sig i forhold til det enkelte barn. 
 

Opmærksomhed på de tidspunkter hvor børnene overlades til 
dem selv, fordi de voksne er optaget af praktiske gøremål 

De voksne er i dialog sammen med børnene for at 
understøtte deres oplevelser og interesser 
  
 

Opmærksomhed på at indrette de fysiske rammer, så de giver 
børnene bedre muligheder for at kunne lege uforstyrret i 
forhold til de øvrige aktiviteter, samt skabe tydelighed i 
legemulighederne. 
 

Opmærksomhed på det enkelte barn og deres 
individuelle behov.  
 

Opmærksomhed på at igangsætte lege sammen med 
børnene, både indendørs og udendørs. 
 

Børnehuset Montebello Vuggestuen har gode betingelser for at indrette 
læringsmiljøer til fysisk udfoldelse. 

 
 

I børnehaven observeres et dilemma ift. ideen om at 
funktionsopdele og den faktiske anvendelse af rummene. 
Udendørs: Anbefales opdeling af legeplads mhp. at tilbyde 
alderssvarende legemuligheder. 
Udendørs: Øget opmærksomhed på legepladsens størrelse og 
personalets fordeling.   
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Kommunale institutioner 
 

Styrker Opmærksomheder 

Børnehuset Montebello Vuggestue: Variationer mellem stuerne ift. 
vokseninitieret aktivitet og børneinitieret leg.  
 
Børnehaven: Overvejende prioritering af tilrettelagte 
aktiviteter med fokus på børnene som en gruppe 

 

 Graden af personalets deltagelse og tilgængelighed 
 
 
 

 Mindre tid til den tætte relation til det enkelte børn 
 

Børnene er observeret mest deltagende i 
længerevarende fordybelse, når de voksne 
igangsætter og understøtter lege og aktiviteter. 

 

Aktiviteter: anbefales fokus på, hvorvidt aktiviteterne er 
alderssvarende og følger barnets perspektiv 
 
 

Børnehuset Spiloppen 
 
 
 

 

Grupperummene er meget forskellige og giver derfor 
forskellige muligheder for indretning og at kunne 
organisere sig i små grupper 

 

Ved at tydeliggøre de forskellige legetemaer, vil børnene 
bedre kunne overskue de muligheder der er 
 

Intensiteten i børnenes leg er afhængig af, om der er 
ro til at kunne lege uforstyrret, og om der er voksne, 
som vejleder og guider i lege og aktiviteter. 
Især de yngste børn i børnehaven har brug for vejledt 
deltagelse og at de voksne skaber 
deltagelsesmuligheder for alle børn ved selv at 
deltage i legen eller aktiviteter 

Observationerne viser, at der er behov for en øget fokus på 
den nære voksen/barn relation og den længerevarende fælles 
opmærksomhed, i nogle af børnegrupperne 
 

Børnehuset Abildvænget Æstetik og overskuelighed er en central del i 
Abildvænget.   
Vuggegrupperne er indrettet så de supplerer 
hinandens muligheder. På den ene stue er der bedre 
mulighed for at indrette små uforstyrrede                                     
legemiljøer, end på den anden. 
I Månestuens indretning er der tilstræbt enkelthed og 
overskuelighed i de forskellige områder. 
Børnehaveafdelingens funktionsindretning, tilbyder 
børnene forskellige legemiljøer 

I alle afdelinger kan børnenes legemuligheder tydeliggøres 
ved at ”dække op til leg”. 
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Kommunale institutioner 
 

Styrker Opmærksomheder 

Børnehuset Abildvænget Der er stor opmærksomhed på at skabe små 
børnefællesskaber   
De pædagogiske medarbejdere bekræfter børnene 
ved at sætte ord på deres handlinger, intentioner og 
oplevelser.  
Konflikter løses gennem dialog og omsorg for begge 
parter.  
 

 

Legen udgør en stor del af børnenes dag i 
institutionen, både børnenes egne lege og de voksen 
initierede lege. 
De pædagogiske medarbejdere er igangsættende og 
deltagende i de forskellige lege og aktiviteter  
 

Legens varighed og graden af børnenes fordybelse afhænger 
af de voksnes deltagelse 
Dagens struktur giver mange afbrydelser i børnenes leg 

Børnehuset Mariehønen der observeres mange vokseninitierede lege og 
aktiviteter om formiddagen. 
 

Mere fokus på at indrette flere tydelige og tematiserede 
legeområder, hvor man kan lege uden forstyrrelser 

De voksne har en høj grad af opmærksomhed og 
imødekommenhed over for børnene.  
 

Der observeres en variation i de voksnes tilgang til de 
konflikter der opstår blandt børnene 

Børnene ses som små selvstændige individer og 
bekræftes i deres initiativer 
 

 

Børnehuset Klatretræet Inddragende tilgang til børnenes rolle i 
hverdagsrutiner   
 

Voksnes deltagelse i børneinitieret leg og at vejlede børnene 
gennem egen deltagelse 

Høj grad af medbestemmelse og demokratisk tilgang 
til dagens forløb og aktiviteter 
 

Konfliktløsning/håndtering ved at sætte ord på, afstemme og 
inddrage flere perspektiver 

Meget dialog med børnene og en stor 
imødekommenhed overfor børnene 
 

Børnehavens legeplads: Flere igangsatte lege (DGI) samt fokus 
på mere og mindre konstruktive børnefællesskaber.  
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Kommunale institutioner 
 

Styrker Opmærksomheder 

Tikøb Familiehus Gode muligheder for grov motoriske lege og vilde 
lege 

Mere fokus på tematisering, opdeling og tydeliggørelse af  
legezoner samt et mere varieret udvalg af legetemaer. 

De voksne er tilgængelige og nærværende. Der er 
kropskontakt og øjenkontakt og der bliver sat ord på 
det der sker.  
 

Flere ord på følelser og intentioner 
Flere dialoger, hvor der ikke inviteres til rigtige og forkerte 
svar. 

De voksne inviterer til lege 
Der er god kommunikation mellem børn og voksne i 
legene. 
Gode til at opdele i små grupper. 
På nogle stuer er der mulighed for at børnenes 
konstruktioner får lov at blive stående gennem hele 
dagen så der er mulighed for at genoptage lege ved 
afbrydelser 
 

Fokus på overgange så der ikke opstår for mange konflikter – 
her kan tydeliggørelse af legezoner være en hjælp. 
 
Mere plads til at følge børnenes intentioner i lege og 
aktiviteter 

Specialbørnehaven 
Himmelhuset 

Opdeling i mindre grupper giver gode betingelser for 
tætte relationer til børnene. 
 

Mere fokus på tydelighed og tematiseringer i rummene 

 De voksnes kommunikation er med udgangspunkt i 
det enkelte barns kompetencer og barnets 
perspektiv.  
 

Organisering af børn og personale ift. mange overgange/skift 
ved dagens struktur. 

Børnene understøttes og guides til deltagelse i 
dagens aktiviteter og rutiner. Børnene opfordres til at 
gøre så meget så muligt selv. 
 
 
 
 
 

Fokus på også at understøtte den børneinitierede leg 
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Kommunale institutioner 
 

Styrker Opmærksomheder 

Børnehuset Ålsgårde Alle stuer er indrettet med store borde og stole, samt 
små legeafdelinger med tematiseret legetøj og 
materialer 
Legepladsen rummer mange muligheder for grov 
motoriske lege og udfordringer  
 
 

De forskellige legeafdelinger kan gøres mere tydelige og bør 
indrettes, så de forskellige lege ikke forstyrrer hinanden 
 

 De pædagogiske medarbejdere er opmærksomme på 
børnene udspil og de responderer samt afstemmer 
sig ud fra børnenes intentioner 
Pædagogerne sætter ord på børnenes handlinger, 
intentioner og oplevelser  
 

Børnenes læringsudbytte gennem legen hviler på, om der 
voksne til at vejlede og guide i legen 
 

De pædagogiske medarbejdere fordeler sig blandt 
børnene og er igangsættende og deltagende i de 
forskellige lege og aktiviteter.  
 
 

Indretningen af de fysiske rammer har indflydelse på graden 
af børnenes fordybelse i legen 
OBS: Har fået oplæg om leg og legemiljøer 

Børnehaven Nyrup Der er gode fysiske rammer som skal forvaltes klogt Fokus på hvordan mulighederne indendørs og udendørs 
anvendes, samt fokus på muligheden for at skabe rum som 
giver nærvær og fordybelse. Rum i rummet, legezoner mv 

Der scores højt på relationer i forhold til det nære 
samspil med børn. 
Der observeres høj grad af nærvær og sensitive 
samspil 

Der er en del småkonflikter på legepladsen og i puderummet 
Der er en gruppe børn som har mindre samspil og leg som kan 
have  svært ved at komme med i leg – hjælp til inddragelse 

De voksne imødekommer børn og forældre 
Mere anerkendende relationer ved børns selvinitieret 
leg end ved voksenstyret aktivitet 
Mere indflydelse og med/selvbestemmelse i egen leg 

Mere anerkendende relationer ved børns selvinitieret leg end 
ved voksenstyret aktivitet 
 
Mindre med/selvbestemmelse i voksenstyrede aktiviteter 
Hjælp til igangsætning af leg 
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Kommunale institutioner 
 

Styrker Opmærksomheder 

Børnehuset Kysten Fyrtårnet:  
- Generelt høj vurdering af de fysiske omgivelser på 
stuerne 

 
Bøgen: 
Gode betingelser i rummene  
Generel lavere vurdering af brugen de fysiske 
omgivelser på stuerne 
Udendørs omgivelser vurderes højt 

 

Fyrtårnet: 
Udendørs omgivelser ses som svære betingelser for børnene. 
Vuggestue og børnehave har den samme legeplads  
Fokus på høj- og lavintensitetslege i afdeling Bøgen 
 
 

Generelt er Kystens spidskompetence – relations 
arbejdet 
 

 

Legepladsen: 
Opmærksomhed på legepladsen, og hvorvidt man er 
observerende og udreder konflikter eller legende, deltagende 
og igangsættende  
 
Åbne grænser eller stueopdeling 
Fokus på – hvem ser barnet? 
 

I Kysten er der tid til børneinitieret leg – både i 
vuggestue og børnehave.  
 
Der er en fin balance mellem leg og aktiviteter 
Meget forskellige aktiviteter observeret 
 

Vuggestuen kunne se på, hvordan aktiviteter bedre kan 
ramme alle aldersgrupper 
Hvordan rammer vi både de helt små børn og udfordrer de 
større børn 
 

Børnehuset Snerlen Generelt høj grad af imødekommenhed og 
lydhørighed overfor børnene, når de henvender sig til 
de voksne. 

Mere fokus på tydelighed og tematiseringer på stuerne 

God brug af fælles områder ift. tematiseringer og små 
afdelinger til bedre fordybelse 

Fokus på organisering af børn og personale ift. at der er 
mange forstyrrelser blandt personale i løbet af dagen ift. 
samtaler om forskellige praktiske og planlægningsmæssige 
aspekter.  

Vuggestue: Undersøge og understøtte børnenes 
oplevelser og ideer med både sprog, krop og mimik 

Understøtte børneinitieret leg både på stuen og på 
legepladsen 
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Kommunale institutioner 
 

Styrker Opmærksomheder 

Børnehuset Snekkersten Der er ud fra de nuværende betingelser indrettet små 
legemiljøer (variation) i børnehaven og vuggestuen, 
ved f.eks. at opdele rummene med reoler eller andre 
markeringer 
Legepladsen i børnehaveafdelingen tilbyder børnene 
bedre muligheder for at lege uforstyrret end inde 
miljøet 
 

Legemiljøerne observeres ikke som tydelige og tematiserede. 
Vuggestuens egen legeplads giver ringere betingelser for leg 
og fordybelse end børnehaven 

 
 

Der observeres jævnlig til ofte (variation), at de 
voksne har samspil og dialog med børnene om fælles 
tredje 
Der observeres jævnlig til ofte (variation), at de 
voksne er til rådighed og tilbyder tryghed, støtte og 
trøst 
 

 

Der observeres ofte voksendeltagelse og 
igangsættelse af børnenes leg samt aktiviteter 
 

Der forekommer variation i medbestemmelse og indflydelse i 
de vokseninitieret aktiviteter 
Fordybet leg uden afbrydelser observeres bedst fungerende 
på legepladsen. 
 

Børnehuset Villa Kulla God kontakt med både børn og forældre ved 
aflevering og hente-situationer, hvor der tages 
individuelle hensyn.  
 

Hjælpe børnene med at sætte ord på intentioner og 
handlinger ved fx konflikter. Herunder give børnene tid til selv 
at kunne sætte ord på. 

De voksne er opmærksomme på at deltage og 
igangsætte forskellige lege og aktiviteter sammen 
med børnene 
 

Indretning af tydelige og tematiserede små legemiljøer, som 
giver gode betingelser for uforstyrret lege og dialog.  

Opdeling i små børnegrupper giver muligheder for en 
tættere kontakt til børnene 

Opmærksomhed på at strukturen og praktiske aspekter giver 
mange afbrydelser i løbet af dagen og har indflydelse på 
personalets nærværd med børnene. 
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Kommunale institutioner 
 

Styrker Opmærksomheder 

Børnehuset Troldehøj Alle stuer er indrettet med store borde og stole som 
er placeret midt i rummet.  
Legepladsen er stor og rummer mange muligheder 
for grov motoriske lege og udfordringer 
 

Børnenes muligheder i de forskellige legeafdelinger kan gøres 
mere tydelige  
Der er af og til en tendens til at  
 
 

Den røde tråd i pædagogikken er tydelig 
 Personalet er opmærksomme på børnene udspil og 
responderer samt afstemmer ud fra børnenes 
intentioner. Konflikter løses gennem dialog og 
omsorg for begge parter.  
Pædagogerne sætter ord på børnenes handlinger, 
intentioner og oplevelser.  
 

Pædagogen stiller børnene spørgsmål, som der kun er ét svar 
på.  
 
 
 
 
 
 
 

Personalet fordeler sig blandt børnene og 
igangsættende og deltagende i de forskellige lege og 
aktiviteter.  
 

Børnenes leg er afhængig af at de voksne viser dem hvordan 
der kan leges. 

Selvejende institutioner 
 

Styrker Opmærksomheder 

Skovparkens Børnehus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skabe rum i rummet Mere fokus på tydelighed og tematiseringer i rummene 

Opdeling i mindre grupper 
 

Der observeres mange skift  opmærksomhed på overgange 

Der var elementer af inddragelse og demokrati ved 
samling 
 

Understøtte børneinitieret leg 
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Selvejende institutioner 
 

Styrker Opmærksomheder 

Børnehuset Søbæk De pædagogiske medarbejdere skaber et tæt samvær 
med børnene ved at være i øjenhøjde. Personalet er 
gode til at organisere sig ift. Børnene. Opdeling i små 
børnegrupper giver muligheder for en tættere 
kontakt til børnene 
 

Opmærksomhed på at igangsætte lege sammen med børnene 
og at blive i legen sammen med børnene for at skabe fælles 
opmærksomhed og fordybelse. 

Dialogen anvendes til at skabe fælles opmærksomhed 
og inddrage børnene i det der foregår i den 
pædagogiske hverdag. 
 

Indretning af tydelige og tematiserede små legemiljøer, som 
giver gode betingelser for uforstyrret lege og dialog.  

De pædagogiske medarbejdere er meget 
imødekommende over for forældre og børn og 
skaber en god overgang mellem hjem og dagtilbud.  
 

Fokus på, at indholdet af samling er interessant og giver 
deltagelsesmuligheder for alle børn. Der er en stor 
aldersspredning i børnegruppen.  

Børnehuset Stokrosen Fysiske læringsmiljøer – gode muligheder for 
forskellige lege i tematiserede legeområder, som 
hjælper børnene.  
 

Større opmærksomhed på alder og udviklingsniveau på 
børnene. Der kan være mere fokus på de mindste børn i huset 

Opdeling af børn i mindre grupper giver gode 
betingelser for tætte relationer til børnene – plads og 
ro til børnene.  
 

Børnenes positioner i legen og personalets understøttelse af 
børneinitieret leg 

Selvbestemmelse og Inddragelse af børnene ved fx 
hverdagsrutiner samt børnenes muligheder for 
udfoldelse ved at personalet har indrettet i 
børnehøjde.  
 
 
 
 
 
 

Fokus på at Stokrosen er en lille institution, hvor der arbejdes 
på tværs af stuerne - og dermed vigtigheden af en fælles 
forståelse for det faglige fundament 
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Selvejende institutioner 
 

Styrker Opmærksomheder 

Børnehuset Elverhøj Opdeling i mindre grupper giver gode betingelser for 
tætte relationer til børnene. 

Mere fokus på tydelighed og tematiseringer i rummene 

 Vuggestue:  
Opmærksomhed på at støtte børnenes selvhjulpen 
hed  
 

Organisering af børn og personale ift. mange overgange i 
dagens struktur, praktiske aspekter og fordeling af voksne.  

Børnehave:  
Gode muligheder for aktiviteter, som enten er 
aldersopdelt eller interessebåret. 

Understøtte børneinitieret leg 

Børnehuset Stjernedrys 
 

Tålmodighed og understøttelse af selvhjulpen hed i 
vuggestuen 
 

Indrette tydelige tematiserede legezoner, som giver 
beskyttelse af legen 

Igangværende overvejelse og udførsel af at styrket 
læringsmiljø fx tiltag til at skabe rum i rummet.  
  

Opmærksomhed på at igangsætte og deltage i lege og 
aktiviteter både indendørs- og ude på legepladsen.  

De voksne er i kontakt med og imødekommende over 
for børnene, når børnene henvender sig til de voksne.  

Opmærksomhed på konflikter blandt børnene og vejledning i 
konfliktløsning. 
 
OBS: Opmærksomhedspunkterne har givet anledning til en 
øget konsulentindsats og op følgende tilsyn er igangsat 

Børnehuset Hellebæk Legepladsen rummer mange muligheder for grov 
motoriske lege og udfordringer  
 

De forskellige legeafdelinger kan gøres mere tydelige og 
indrettes, så de forskellige lege ikke forstyrrer hinanden 

De pædagogiske medarbejdere er opmærksomme på 
børnene udspil og responderer samt afstemmer sig 
ud fra børnenes intentioner 
Pædagogerne sætter ord på børnenes handlinger, 
intentioner og oplevelser 

Intensiteten af nærvær og igangsætning af lege falder efter 
frokost 
 
 
 

De pædagogiske medarbejdere fordeler sig blandt 
børnene og er igangsættende og deltagende i de 
forskellige lege og aktiviteter. 

Børnenes læringsudbytte gennem legen hviler på, om der 
voksne til at vejlede og guide i legen 
OBS: har fået oplæg om leg 
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Selvejende institutioner 
 

Styrker Opmærksomheder 

Børnehuset Hallandsgården Legepladsen er markant et bedre læringsmiljø end 
indendørs 

 
Legepladsen har mange afgrænset legeområder, som 
både har tydelige temaer og mange muligheder 
 

Indendørs er der variation mellem stuerne, men generelt 
mangler der, små afgrænset rum, tematiseret rum, tydelighed 
og understøttende legetøj 

Variation mellem stuerne og personalet på stuerne i: 
Imødekommenhed og irettesættelser 
Måden børnene støttes og hjælpe ved konflikter, tale 
med børnene og få sat ord på handling og følelse  
Inddragelse i samspil og leg – især på børn i udsatte 
positioner 
Børnenes oplevelse af støtte ved usikkerhed 

 

Variation mellem stuerne og personalet på stuerne i: 
Imødekommenhed og irettesættelser 
Måden børnene støttes og hjælpe ved konflikter, tale med 
børnene og få sat ord på handling og følelse  
Inddragelse i samspil og leg – især på børn i udsatte positioner 
Børnenes oplevelse af støtte ved usikkerhed 
 

Der observeres flere lege på legepladsen, med 
varieret voksen igangsættelse og deltagelse 
 

Øget fokus på beskyttelse af leg –med variation 
Hjælp til mulighed for længerevarende lege og fordybelse pga. 
afbrydelser/forstyrrelse 
 

Helsingør Børneasyl De voksne afstemmer sig over for børn som er usikre 
og har brug for særlig opmærksomhed 
 

Vejlede børnene i konfliktløsning gennem dialog.  
Enighed i måden at løse konflikter på  

Mange dialoger ”over flere led” mellem børn og 
voksne ud fra børnenes interesser 
 

Opmærksomhed på samlingens form og formål 

Understøtter børnenes oplevelser og idéer Opmærksomhed på også at sætte lege i gang sammen med 
børnene  

 

Observationer/tilsyn er gennemført i perioden medio 2017 til medio 2018.  


