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Denne rapport indeholder:
• Opgørelsesskema
• KIDS-profil
• 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 bogen KIDS – kvalitetsudvikling i daginstitutioner 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
Højest
mulige score mulige score Score

%

1. Fysiske omgivelser

21

105

103

98,1

2. Relationer

17

85

84

98,8

3. Leg og aktivitet

16

80

76

95

4. Socio-emotionel udvikling

10

50

50

100

5. Deltagelse og indflydelse

8

40

37

92,5

6. Kritisk tænkning og erfaringsdannelse

10

50

50

100

7. Selvudvikling

5

25

25

100

8. Sprog og kommunikation

9

45

45

100

9. Opmærksomhed

9

45

45

100

Ialt

105

525

515
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KIDS-profil
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Kritisk tænkning og
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De skraverede områder angiver den procentdel af højest mulige score, som der er opnået. Er
der et eller flere områder, der ikke indgår i undersøgelsen, er det angivet med sorte bogstaver.
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Vurderingsark
FYSISKE OMGIVELSER
1.1. Fysiske omgivelser: rum i rummet
Der er blevet gradueret 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.

1

2

Der er nogle enkelte muligheder
for, at børnene og de voksne kan
fordele sig og danne rum i
rummet for samvær og
aktiviteter, f.eks opdelt med
reoler eller andre rumdelere.
3

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.
4

5

1.2. Fysiske omgivelser: områder for aktiviteter i høj og lav skala
Der er blevet gradueret på skalaen mellem de tre udsagn.
Der er ikke områder, hvor
børnene kan være aktive, og
samtidig områder, hvor børnene
kan være i ro.
1

2

Der er enkelte steder, hvor
børnene kan være i aktivitet, eller
områder, hvor børnene kan finde
ro.
3

Der er en balance mellem steder,
hvor der sker mange ting, og
steder, hvor børnene kan være i
fred og finde ro.
4

5

1.3. Fysiske omgivelser: forstyrrelser
Der er blevet gradueret på skalaen mellem de tre udsagn.
Det er ikke muligt at have
aktiviteter, uden at de forstyrres
af andres aktiviteter.
1

2

Der er nogle områder, hvor der
er mulighed for at have
aktiviteter, uden at de forstyrres
af andre.
3

Der er mulighed for at have
aktiviteter uden at blive forstyrret
af andres aktiviteter.
4

5

1.4. Fysiske omgivelser: tematiserede legeområder
Der er blevet gradueret på skalaen mellem de tre udsagn.
Der er ikke tematiserede
legeområder.

1

Der er nogle tematiserede
legeområder (f.eks. dukkekrog,
køkkenområde,
konstruktionsområde).
2

3

Der er mange gode, afgrænsede
og tematiserede legeområder,
hvor børnene kan lege.
4

5

1.5. Fysiske omgivelser: Understøtter rummet legen?
Der er blevet gradueret 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 borge, men ingen figurer
osv.).
1
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2

Der er nogle materialer til
rådighed for børnene.

3

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

4

5

1.6. Fysiske omgivelser: tilgængelighed for børnene
Der er blevet gradueret på skalaen mellem de tre udsagn.
Meget legetøj og mange
materialer er ikke i børnehøjde,
så børnene selv kan tage det i
anvendelse.

1

2

Nogle materialer (f.eks. legetøj,
klodser, biler m.v.) er i
børnehøjde. Andre materialer
(f.eks. spil, puslespil, maling,
farver m.v.) er udenfor børnenes
rækkevidde, så børnene skal
bede de voksne om dem.
3

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

4

5

1.7. Fysiske omgivelser: aktiviteter og tydelighed
Der er blevet gradueret på skalaen mellem de tre udsagn.
Rummene er indrettet, så det er
utydeligt for børnene, hvad de
må og kan.

1

2

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

3

Der er tydelighed i rummene, så
børnene ved, hvad de må og
kan. F.eks. „her er man stille“,
„her læser man“, „her kan man
være mere fysisk aktiv“.
4

5

1.8. Fysiske omgivelser: Er rummene indbydende?
Der er blevet gradueret på skalaen mellem de tre udsagn.
Der er rodet og f.eks. stolet op
og ikke klargjort til dagen.

1

Der er gjort klar til dagen, f.eks.
stolet ned, men legetøj og
materialer er ikke stillet
indbydende op.
2

3

Der er gjort klar til dagen.
Legetøj og materialer er stillet
indbydende op, så børnene
inspireres til lege og aktiviteter.
4

5

1.9. Fysiske omgivelser: rum og æstetik
Der er blevet gradueret på skalaen mellem de tre udsagn.
Rummene virker nedslidte.
Materialer og legetøj er triste og
uindbydende.
1

2

Rummene er nogenlunde
vedligeholdte. Der er nogle
velholdte og intakte materialer og
legetøj.
3

Rummene er indbydende og
velholdte. Materialer og legetøj
er velholdte og intakte.
4

5

1.10. Fysiske omgivelser: værksteder
Der er blevet gradueret på skalaen mellem de tre udsagn.
Der er ingen pædagogiske
værksteder i institutionen. Når
der skal være værkstedslignende
aktiviteter, skal det planlægges.

1
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2

Der er nogle pædagogiske
værksteder i institutionen, f.eks.
træværksted, maleværksted eller
bageværksted, men der er kun
adgang for børnene, når det er
planlagt.
3

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

4

5

1.11. Fysiske omgivelser: antal børn i grupperum
Der er blevet gradueret på skalaen mellem de tre udsagn.
Der er mere end 24
børnehavebørn i grupperummet.
Der er mere end 12
vuggestuebørn i grupperummet.
1

2

Der er mellem 20 og 24
børnehavebørn i grupperummet.
Der er mellem 10 og 12
vuggestuebørn i grupperummet.
3

Der er under 20 børnehavebørn i
grupperummet. Der er under 10
vuggestuebørn i grupperummet.
4

5

1.12. Fysiske omgivelser: mulighed for fysisk bevægelse – udendørs
Der er blevet gradueret på skalaen mellem de tre udsagn.
Der er ikke mulighed for at søge
hen til områder for både høj og
lav fysisk aktivitet.
1

2

Der er få muligheder for at søge
hen til områder for høj eller lav
fysisk aktivitet.
3

Der er muligheder for at søge
hen til områder for høj eller lav
fysisk aktivitet.
4

5

1.13. Fysiske omgivelser: udendørs – legesteder
Der er blevet gradueret på skalaen mellem de tre udsagn.
Der er ikke tilstrækkeligt med
legesteder til rådighed i forhold til
antallet af børn.
1

2

Der er nogle få gode legesteder,
men ikke tilstrækkeligt til antallet
af børn.
3

Der er tilstrækkeligt med gode
legesteder til rådighed i forhold til
antallet af børn.
4

5

1.14. Fysiske omgivelser: ude – områder for aktiviteter i høj og lav skala
Der er blevet gradueret på skalaen mellem de tre udsagn.
Der er ikke områder, hvor
børnene kan være aktive, og
samtidig områder, hvor børnene
kan være i ro.
1

2

Der er enkelte steder, hvor
børnene kan være i aktivitet, eller
områder, hvor børnene kan finde
ro.
3

Der er en balance mellem steder,
hvor der sker mange ting, og
steder, hvor børnene kan være i
fred og finde ro.
4

5

1.15. Fysiske omgivelser: ude – forstyrrelser
Der er blevet gradueret på skalaen mellem de tre udsagn.
Det er ikke muligt at have
aktiviteter, uden at de forstyrres
af andres aktiviteter.
1

2

Der er nogle steder, hvor der er
mulighed for at have aktiviteter,
uden at de forstyrres af andre.
3

Der er mulighed for at have
aktiviteter uden at blive forstyrret
af andres aktiviteter.
4

5

1.16. Fysiske omgivelser: ude – tematiserede legeområder
Der er blevet gradueret på skalaen mellem de tre udsagn.
Der er ikke tematiserede
legeområder.

1
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Der er nogle tematiserede
legeområder (f.eks. cykel-/
kørebane, sandkasselege, huse,
legetårn).
2

3

Der er mange gode, afgrænsede
og tematiserede legeområder,
hvor børnene kan lege.
4

5

1.17. Fysiske omgivelser: grov- og finmotoriske aktiviteter
Der er blevet gradueret på skalaen mellem de tre udsagn.
Der er ikke mulighed for både
grov- og finmotoriske aktiviteter
på legepladsen.

1

2

Legepladsen lægger
overvejende vægt på
grovmotoriske aktiviteter, men
der er enkelte områder med
finmotoriske aktivitetsmuligheder.
3

Legepladsen understøtter både
grov- og finmotoriske aktiviteter.

4

5

1.18. Fysiske omgivelser: ude – Understøtter rummet legen?
Der er blevet gradueret på skalaen mellem de tre udsagn.
Der er ikke tilstrækkelige
materialer/legetøj til rådighed for
børnenes leg (f.eks. spande,
skovle og cykler, dukker, biler
eller lignende).
1

2

Der er nogle materialer til
rådighed for børnene.

3

Der er tilstrækkeligt aldersog
kønsrelevant legetøj og
materialer til rådighed for alle
børn.
4

5

1.19. Fysiske omgivelser: ude – tilgængelighed for børnene
Der er blevet gradueret på skalaen mellem de tre udsagn.
Meget legetøj og mange
materialer er ikke tilgængelige for
børnene, så de selv kan tage
dem i anvendelse.

1

2

Nogle materialer (f.eks.
sandkasseting, bolde, cykler
m.v.) er tilgængelige for børnene.
Andre materialer (f.eks. værktøj,
maling, ler m.v.) er udenfor
børnenes rækkevidde, så
børnene skal bede de voksne om
dem.
3

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

4

5

1.20. Fysiske omgivelser: ude – aktiviteter og tydelighed
Der er blevet gradueret på skalaen mellem de tre udsagn.
Legepladsen er indrettet, så det
er utydeligt for børnene, hvad de
må og kan.

1

2

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

3

Der er tydelighed i legepladsen,
så børnene ved, hvad de må og
kan. F.eks. „her kan man spille
bold“, „her kan man klatre, lege
med dukker eller biler“, „her kan
man cykle“.
4

5

1.21. Det fysiske rum: ude – vuggestue og børnehave
Der er blevet gradueret på skalaen mellem de tre udsagn.
Vuggestue og børnehave råder
ikke over hver sin legeplads.

1
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2

Vuggestuebørn og
børnehavebørn leger på samme
legeplads, men med tydelig
afgrænsning og aldersrelevant
legetøj og legesteder.
3

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

4

5

Eventuelle kommentarer til temaet om de fysiske omgivelser
Køkkenet er fælles for både vuggestue og børnehave. Der er værkstedsting til træarbejde i bålhytten, som ligger i en
aflukket afdeling op til legepladserne.
Der er i perioder overbelægning i både vuggestue og børnehave og personalet er gode til at fordele sig med børnene;
Rum i rummet, børn der spiser i grupper, i skoven, ude/inde ....Det, med et udgangspunkt der er dialektisk; i børnenes
individuelle rytmer, behov og interesser og personalets pædagogiske tilrettelagte/ spontane aktiviteter og upåagtede
faglighed med afsæt i deres høje faglighed og pædagogiske holdninger. (læs mere i Daginstitutionsarbejde og
pædagogisk faglighed & Daginstitutionen til hverdag, begge af Annegrethe Ahrenkiel m.fl)
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RELATIONER
2.1. Samspil ved modtagelse eller afsked med børnene
Pædagogen retter sin opmærksomhed på børnene, hilser imødekommende på 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)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

2.2. Samspillet mellem pædagogerne og børnene
Pædagogerne er imødekommende og lydhøre overfor børnene.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

2.3. Samspillet mellem pædagogerne og børnene
Pædagogerne taler med børnene om deres oplevelser og ideer. Samværet bærer præg af interesse for
børnene.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

2.4. Pædagogens hjælp til inddragelse
Pædagogen hjælper de børn, der sidder passivt, de børn, der går formålsløst rundt og/eller de børn, der
forstyrrer legen for andre, med at blive involveret i leg eller konstruktiv aktivitet.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

2.5. Konflikter
Pædagogerne løser konflikter ved at tale om, hvad der skete. Pædagogen lytter til børnenes oplevelser
og medinddrager deres oplevelser i løsningen.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

2.6. Hjælp til at forstå og indgå i sociale samspil i stedet for at irettesætte og skælde ud
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

2.7. De voksne møder barnet som individ
Der er tydeligt lagt vægt på, at de voksne kender hvert enkelt barn som en lille person og forholder sig til
det enkelte barn. De voksne møder ikke det enkelte barn som blot en del af en gruppe.
Sjældent (1)
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Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

2.8. Underkendelse af barnets perspektiv
Barnets perspektiv underkendes. Den voksne reagerer med regulering og/eller irettesættelse.
Sjældent (5)

Af og til (4)

Jævnligt (3)

Ofte (2)

Næsten altid (1)

2.9. Barnets perspektiv underkendes
Barnets perspektiv underkendes. Den voksne reagerer med tvang eller skældud.
Sjældent (5)

Af og til (4)

Jævnligt (3)

Ofte (2)

Næsten altid (1)

2.10. Tilknytning og støtte
Pædagogen er til rådighed og tilbyder sin hjælp, når barnet er usikkert, bange eller ked af det.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

2.11. Pædagogens sensitivitet
Pædagogen er i sit samspil med barnet opmærksom overfor barnets kropslige og sproglige
kommunikation omkring dets behov, dets oplevelser, og hvordan det har det.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

2.12. Bekræftelse
Pædagogen sætter ord på for at understøtte barnets oplevelse og undersøge, om hun har forstået
korrekt, dvs. i overensstemmende med barnets egen oplevelse.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

2.13. Pædagogens responsivitet
Den voksnes sprog og handling er tilpasset barnets udtryk. Pædagogens handling overfor barnet viser,
at hun har forstået barnets perspektiv.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

2.14. Pædagogens opmærksomhed overfor alle børn
De voksne er opmærksomme overfor – og tager kontakt til – alle børn.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

2.15. Pædagogens opmærksomhed overfor alle børns deltagelse
Pædagogen er opmærksom på også at inddrage børn i udsatte positioner i fællesskabet.
Sjældent (1)
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Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

2.16. Kommunikation
Pædagogens engagement og kommunikation er rettet mod børnene snarere end de voksne.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

2.17. Kommunikation
Pædagogen kommunikerer med børnene i overensstemmelse med børnenes alder og
udviklingsmæssige forudsætninger.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

Eventuelle kommentarer til temaet pædagogisk kvalitet og relationer
Den faste personaleflok er dygtige til relationsarbejde og meget selvrefleksive. Der er mange praktikanter og
studerende, de lærer af de faste, som er opmærksomme på at lære fra sig. Der er nogle børn, der har udfordringer,
dem arbejdes der meget med at holde inden for fælleskabet. Pædagogerne lytter til barnet og hjælper det videre. Fx.
dreng i skoven, bliver vred - han er klog og bliver vred - og udadreagerende. Han får god hjælp til at komme tilbage til
flokken og opgaven.
(2.14) I ydre tider ( eftermiddag) kan der være færre voksne (uddannede), det kan godt mærkes.
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LEG OG AKTIVITET
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 muligheder for at lade legetøjet blive stående, så de kan fortsætte legen senere eller den
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. 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)

3.5. Intensitet og engagement i legen (børnehavebørn)
Hvor ofte har børnene fordybet leg, der varer længere end 30 minutter?
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

3.6. Intensitet og engagement i legen (vuggestuebørn)
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)

3.7. Beskyttelse af legen
Pædagogen er opmærksom på at beskytte legen gennem at sørge for, at andre børn ikke bryder ind i
legen (f.eks. fordi de gerne vil være med eller forstyrrer, driller eller løber tværs igennem legeområdet).
Sjældent (1)
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Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

3.8. 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)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

3.9. Vokseninitierede aktiviteter
Pædagogerne tilbyder børnene forskelligartede aktiviteter.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Eventuelle kommentarer til temaet lege og aktiviteter
Dialektik, regulering, se barnet, se flokken, pædagogisk holdning, afsæt i faglig viden, planlægning, vekselvirkning.
Indhold; årets, månededens, ugens, dagens, timens, minuttets er den fælles plan der arbejdes i. Der reguleres
løbende i situationen, med øje for barnet. Der er mange planlagte aktiviteter, og fri leg ind i mellem. Rigtig forstået?
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LEG OG AKTIVITET

3.10. Aldersrelevante aktiviteter
Er de vokseninitierede aktiviteter aldersrelevante?
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

3.11. Noget, der motiverer alle børn
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)

3.12. 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)

3.13. Opmærksomhed over for børnenes perspektiv i aktiviteter
Den voksne gennemfører aktiviteten som planlagt uafhængigt af børnenes perspektiv.
Sjældent (5)

Af og til (4)

Jævnligt (3)

Ofte (2)

Næsten altid (1)

3.14. 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)

3.15. Indflydelse på aktiviteter
Det er muligt for børnene at vælge mellem at deltage i de vokseninitierede aktiviteter eller engagere sig i
noget andet.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

3.16. Opmærksomhed på børn i udsatte positioner
Den voksne 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)

Eventuelle kommentarer til temaet vokseninitierede aktiviteter
(3.15) Det gælder børn (Trolde) der skal med i skoven eller ud tirsdag, onsdag, torsdag. Hvordan er det med
Lopperne, kan de vælge om de vil deltage eller ej? I vuggestuen er børnenes alder og udvikling afgørende for hvad
der sker i løbet af dagen. Pædagogisk afsæt i faglighed og erfaring.
Margrethe Børnehaven er en motorikbørnehave, der er indrettet med dette for øje. Der møbleres om løbende og der
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Eventuelle kommentarer til temaet vokseninitierede aktiviteter
skiftes ud i ting, for hele tiden at tilbyde børn og voksne et stimulerende miljø. Der arbejdes i hele huset med afsæt i
viden om motorisk udvikling og sansestimulering. Der er 2 Vends motorikvejledere og 2-3 assistenter. ICDP er
integreret i kulturen ligesom organisatorisk læring er det.
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Socio-emotionel udvikling
4.1. Trøst til barnet
Pædagogen hjælper barnet med at falde til ro, hvis barnet er ked af det eller ophidset.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

4.2. At rumme følelser
Pædagogen accepterer og rummer barnets følelser (at være sammen med barnet, mens barnet har
følelsen, uden at ville ændre følelsen).
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

4.3. Hjælp til at styre vrede følelser
Pædagogen hjælper de børn, der ikke kan styre deres vrede, f.eks. gennem at passe på, at de ikke
kommer til at slå andre eller ødelægge deres leg.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

4.4. Afledning af følelser
Den voksne har vanskeligt ved at rumme barnets følelser, og den voksne afleder derfor barnet fra sine
følelser og oplevelser.
Sjældent (5)

Af og til (4)

Jævnligt (3)

Ofte (2)

Næsten altid (1)

4.5. Ord på følelser
Pædagogen viser, at hun har forstået barnets udtryk for følelser i overensstemmelse med barnets
faktiske udtryk. Hun sætter ord på barnets følelser, bekræfter dets oplevelse og viser dermed, hvorvidt
hun har forstået barnet korrekt.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

4.6. Ansigt-til-ansigt-kontakt
Når pædagogen kommunikerer med barnet, har hun ansigt-til-ansigt-kontakt med det enkelte barn om
barnets og fælles oplevelser, indre tilstande og følelser.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

4.7. Fælles tredje
Pædagogen er tit sammen med barnet om det fælles tredje, fx legetøj eller andre ting. Hun deler
oplevelserne med barnet, som får mulighed for at opdage, at ting kan føles og opleves på forskellig
måde af forskellige personer.
Sjældent (1)
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Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

4.8. Mentalisering – mulighed for udvikling af empati
Pædagogen hjælper barnet til at være opmærksom på dets følelser, intentioner og udtryk ved at sætte
ord og kropsligt udtryk på disse.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

4.9. Mentalisering – interpersonel
Pædagogen kommunikerer med børnene om, hvilke følelser, intentioner og udtryk mennesker kan have.
Hun gør dermed børnene opmærksom på hinandens følelser, intentioner og handlinger.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

4.10. Mentalisering – inddragelse af børnene i det sociale fællesskab
Pædagogen er opmærksom på børnenes indbyrdes legerelationer og hjælper alle børnene med at blive
inddraget i det sociale fællesskab.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

Eventuelle kommentarer til temaet socio-emotionel udvikling
Kompetencerne er høje på dette område, ses der. Jeg oplever en faglig bevidsthed, området er begrebsliggjort, der er
viden, faglighed, der er professionalisme og samarbejde. Man kan ikke få lov til ikke at uddanne sig i huset. Viden
gives videre gennem læring i praksis og teori til studerende, praktikanter.... Personalet er vågnet og på fagligt dygtige.
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Deltagelse og indflydelse
5.1. Indflydelse i børneinitierede aktiviteter og leg
Børnene har indflydelse på leg og selvvalgte aktiviteter.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

5.2. Indflydelse i børneinitierede aktiviteter og leg
Børnene vælger selv, hvem de vil lege med.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

5.3. Pædagogens inddragelse af børnenes perspektiv
Pædagogen lader sig inspirere af børnenes bidrag, så barnet får mulighed for at opleve, at dets bidrag
har betydning for fællesskabet.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

5.4. Børnenes indflydelse på vokseninitierede aktiviteter
Pædagogen lytter til børnenes oplevelse i vokseninitierede aktiviteter og giver disse indflydelse på
aktiviteten.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

5.5. Børnenes indflydelse på regler og rutiner
Børnene har indflydelse på rutiner og regler. De kan f.eks. spise, når de er sultne, eller kan, uden at blive
irettesat, lave noget andet, hvis de ikke kan holde ud at sidde stille længere i en samling.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

5.6. Børnene bliver mødt som ligeværdige deltagere
Børnenes udsagn bliver lyttet til og taget alvorligt.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

5.7. Børnenes indflydelse i praksis
Børnenes udsagn har indflydelse under hensyntagen til barnets udvikling og alder.
Sjældent (1)

19

KIDS

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

5.8. indflydelse på at være ude og inde
Børnene kan vælge, om de vil lege ude eller inde.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

Eventuelle kommentarer til temaet børnenes indflydelse
5.8.En lille gruppe børn må lege alene ude, hvis de voksne ved at har modenheden til det. Der leges meget ude. Der
var stolet op i børnehaven midt på eftermiddagen.
5.2. Et barn der er kommet til Danmark som flygtning, sidder og spiller og lærer sprog med en voksen, imens de fleste
børn leger rundt omkring i mindre grupper. Nogle børn kommer i konflikt, nogle børn driver og er ikke så gode til at
fordybe sig i leg som andre. ( dreng tjatter rundt med en kost; dreng skælder ud og truer med at slå, en anden vil
gerne lege med ham, men han har taget hans spand, drengen der gerne vil lege giver op; En gruppe børn leger længe
at de har et hus og fodrer tigere. ( Mangfoldig gruppe) )
5.5. Barnet skal blive siddende og spise sin mad til det er mæt, hvis det har alderen til og forudsætningerne for at
kunne dette.
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Kritisk tænkning og erfaringsdannelse
6.1. Mulighed for kropslige erfaringer
Børnene har mulighed for at få sanse-handle-mæssige erfaringer med verden og bruge kroppen på
mange måder.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

6.2. Mulighed for mange erfaringer
Der er mulighed for at få mange forskellige erfaringer i et stimulerende miljø. Der er f.eks. mange
forskellige materialer, bøger, spil, og verdenskort, plakater med verdens dyr o.l. på væggene.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

6.3. Viden om verden
Der er mulighed for at få mange erfaringer med nærmiljøet og det omgivende samfund, f.eks. på ture ud
af huset.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

6.4. Kulturelle udtryksformer og værdier
Der er mulighed for at få erfaring med forskellige kulturelle udtryk og værdier. Der er f.eks. mulighed for
at møde forskellige kulturer og opleve, hvordan man kan forholde sig forskelligt til verden.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

6.5. Viden om verden
Der er mulighed for, at børnene kan bringe deres viden og erfaringer om verden udenfor institutionen
med sig ind i daginstitutionen, f.eks. oplevelser på sommerferier o.l.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

6.6. Kommunikation om verden
Den voksne kommunikerer med børnene om deres oplevelser og erfaringer med verden.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

6.7. Kulturelle genrer
Børnene har mulighed for at få kendskab til forskellige genrer inden for f.eks. litteratur, sang, musik,
teater, billedkunst, design, arkitektur og IT.
Sjældent (1)
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Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

6.8. Børnene som aktive kulturskabere
Der gives rum til børnenes egne kulturelle udtryksformer og aktiviteter både kropsligt, sprogligt og
materielt, f.eks. børnerim og remser, udvikling af lege og eksperimenter med forskellige materialer.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

6.9. Natur og naturfænomener
Børnene har mulighed for at få erfaringer med naturen og naturfænomener.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

6.10. Kritisk tænkning
Børnene opfordres til at udtrykke deres synspunkter, så de kan danne deres egen mening og opleve, at
ting kan gøres på forskellige måder, og at man kan opleve på forskellig måde.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

Eventuelle kommentarer til temaet erfaringsdannelse og kritisk tænkning
6.1. Stor fokus på motorik, det gennemsyrer Margrethe Børnehaven. Legepladernes indretning ( overdækket sted med
borde/bænke med plads til mange og steder med forskellige stemninger og tekstur. Vuggestuens vekslende indretning
og prioritering. Det samme gælder børnhavens. Der er forkellige stemninger i løbet af en dag, virkemidler er belysning,
fordeling af børn, positionering af voksne, bevidsthed , selvrefleksion....
6.3. Trolde (de ældste) er ude af huset 3 dage om ugen året rund og bliver præsenteret for mange forkskellige ting.
Vuggestuen er hjemme i huset i et altid vekslende og stimulernede miljø. Dette udfra en pædagogisk holdning til og
viden om og afsteming efter børns behov og deres forudsætninger.
6.5.& 6.6 De voksne taler meget med børnene og børnene med de voksne.
6.7. I-pads er med i skoven til brug i aktiviteten billede-stjerneløb. Aktivitet om Sprog - sang. Vejen derud handler om
hjortelort, hvordan ser den ud og lugter, spindelvæv, ben der kan løbe, gå og gøre ondt, damp fra
spånpladefabrikkens skorsten, vådt græs, brændenælder der brænder mere end andre, gå sammen, trafikregler,
fuglebær ( spiselige / ikke spiselige) fantasi - broen og de tre bukkebruser, fælles hemmelighed ( gruppefølelse)......
der sker meget god pædagogik og læring - der er fokus på det, at give børnene lyst, pirre til nysgerrighed til at vide
mere, fortælle formidle, lytte, opdage, se, røre.....
Lopperne bager pizza, torsdag.
Sprog - onsdag 2 sprog aktiviteter på legepladsen ( 2 poster)
Der arbejdes i børnehaven med dialogisk læsning.
Vuggestuen lærer i det næremeste miljø i vuggestuens rammer.
Lopperne lærer hjemme, ude og inde, meget ude. Der er spil til at tage med ud i skab i garderobe. Mest på matriklen?
Troldene lærer meget hjemme og ude. Kommer ofte ud og oplever og mærker grænser.
Årsplanen (virksomhedsplanen) evalueres efter hvert tema/periode. Evalueringerne tages med til det kommende års
virksomhedsplan. På den måde er der overordnet et overblik over om indholdet og tilrettelæggelse i det store hele
rammer målgruppen og der rettes til.
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Selvudvikling
7.1. Barnets fornemmelse af kerneselvet (kerneselv = barnets oplevelse af sig selv som
udgangspunkt for oplevelse og handling)
Pædagogen tilbyder barnet et intenst ansigt-til-ansigt-samspil, afpasset i forhold til barnet.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

7.2. Affektiv afstemning (affektiv afstemning = at stemme sig af følelsesmæssigt i forhold til
barnet, men være i stand til at skelne mellem egen og barnets følelser og oplevelser)
Pædagogen indlever sig i barnets følelser og oplevelser
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

7.3. Barnets fornemmelse af det verbale selv (det verbale selv = at knytte ord til barnets oplevelse
af sig selv som person)
Pædagogen er sammen med barnet om at udtrykke i ord det, som barnet mærker og oplever.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

7.4. Barnets fornemmelse af det narrative selv (det narrative selv = oplevelsen, barnet får af sig
selv gennem de historier, der fortælles om barnet)
Pædagogen interagerer med barnet om at fortælle historier om dets eget liv på en positiv måde.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

7.5. Pædagogen spejler barnet positivt, så barnet kan se sig selv som en positiv person i den
voksnes mimik, gestus, sprog og kropsholdning.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

Eventuelle kommentarer til temaet barnets muligheder for selvudvikling
Der er et kendskab til ICDP, erfaring og viden om betydningen af barnets selvudvikling. Det faglige niveau er højt.
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Sprog og kommunikation
8.1. Støj
Der er gode betingelser for kommunikation, en god fordeling af voksne og børn og et lavt støjniveau.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

8.2. Børnene opfordres til dialog
De voksne opfordrer børnene til dialog.
Sjældent (1)

Af og til (2)

8.3. Dialoger over flere led
Der er dialog og samtaler mellem børnene og de voksne, hvor samtalen „har flere led“, altså hvor der
bliver stillet flere spørgsmål og givet flere svar både fra den voksne og barnet.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

8.4. Kommunikation
Dialogen mellem børn og voksne er ligeværdig (det vil sige, at barnets synspunkter også vægtes), og
barnet er engageret.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

8.5. Kommunikation
Dialogen mellem børn og voksne er præget af, at den voksne er belærende.
Sjældent (5)

Af og til (4)

Jævnligt (3)

Ofte (2)

Næsten altid (1)

8.6. Sprogleg
Der lægges vægt på i den daglige praksis, at der leges med sprog, gennem f.eks. rim, remser, sprogleg
og sprogfjolleri eller sang og sanglege eller læsning, hvor den voksne og børnene deler deres oplevelser
med bogen.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

8.7. Sprogstimulerende materialer
Der er et rigt og varieret udvalg af velholdte spil og sprogstimulerende materialer.
Sjældent (1)
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Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

8.8. Materialer til sproglæring
Der er indrettet med vægt på sprogstimulering og med henblik på muligheder for samtaler gennem
meningsfulde dialoger i lege og aktiviteter (f.eks. læsekrog).
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

8.9. Aktiviteter og kommunikation
Personalet iværksætter aktiviteter, der motiverer børnene og giver anledning til kommunikation og
kontakt.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

Eventuelle kommentarer til temaet sprog og kommunikation
Det hænger godt sammen i Margrethe Børnehaven. Indretning, ude og inde appelerer også til sproglig aktivitet. Der er
masser af ting til ude og inde og der bliver købt nyt med omtanke. Æstetisk, der er diverse forskellige ting, stemninger
og miljøer, både ude, inde i vuggestue, børnehaven og i skoven.
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Opmærksomhed
9.1. Enkeltvis, par, grupper
Børn og voksne er sammen i fordybelse – både enkeltvis, i par og i grupper, efter behov.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

9.2. Ratio
Der er i gennemsnit tre et halvt barn pr. voksen i vuggestuen og i gennemsnit syv børn pr. voksen i
børnehaven.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

9.3. Fordybet længerevarende fokuseret opmærksomhed og turtagning i ansigt-tilansigtkontakten
Der er længerevarende fokuseret opmærksomhed mellem den voksne og barnet i ansigt-tilansigtkontakt. Den voksne er opmærksom over for barnets udspil til kontakt. Den voksne tilbyder selv barnet
kontakt og respekterer, når barnet vender ansigtet væk.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

9.4. Fordybet fokuseret opmærksomhed voksne-børn imellem i længere tid
Der er fordybet fokuseret opmærksomhed mellem den voksne og barnet i samtaler og aktiviteter. Det er
muligt at se på fokus og rettethed, at børn og voksne er engageret i det samme fælles tredje i længere
tid.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

9.5. Børnenes muligheder for fordybet fælles opmærksomhed i længere tid
Der er aldersrelevant vedvarende fokuseret opmærksomhed mellem børnene i den gode leg eller i
aktiviteter.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

9.6. Skabt mulighed til at være sammen, til at være
Der er plads i den pædagogiske praksis til, at de enkelte børn har mulighed for at lave noget sammen
med andre og også lave noget for sig selv i fred for andre.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

9.7. Imødekommenhed
De voksne er imødekommende over for børnenes initiativer og følger deres engagement.
Sjældent (1)
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Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

9.8. Fastholdt opmærksomhed
De voksne motiverer/guider børn, der har vanskeligt ved at fastholde opmærksomheden og flagrer fra
det ene til det andet.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

9.9. Fastholdt opmærksomhed og leg
De voksne hjælper og guider de børn, der har vanskeligt ved at fastholde opmærksomheden i leg og
samvær med de andre børn.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

Eventuelle kommentarer til temaet opmærksomhed
Personalet er husets personale. Når der er behov for flere voksne i børnehaven ( set på legepladsen) går vuggestuens
personale i børnehaven. Special børnehaven der er i huset, er også med i denne ordning. Der reguleres: antal børn,
antal voksne, fordeling af voksne sted, situation, pædagogisk opgave, pædagogisk indhold.
9.5. jeg oplever flere børn, der vil lege med mig.
9.8. Der er nogle af de voksne der 'går ind i ' at være og gøre sammen med børnene, de er med børnene, fysisk ruller rundt på en høj i sandkassen, forandrer dermed sammen med barnet situationen, fra dårlig til god. Jeg ser flere
af de uddannede gøre det. Er det en del af jeres kultur?
I vuggestuen ser at der bliver holdt fokus på de børn man er sammen med, på den måde er der 4 rum i rummet
omkring de 4 voksne og så et rum hvor børn leger rundt. Fodmassage, læse i bog med to, lege hop fra ribbe på pude
og tilløb til hop, lege op ned på motorik ting og med artefakter. Spise med børn bag lukket dør.
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