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1 Tilsynet 

Daginstitution/Afdeling/Hus:  
Egeknoppen, Grimstrup  
Dato og tidspunkt: 
23. august 2021 kl. 08.30 - 10.50  
Tilsynsførende:  
Susan Grønhøj Krogager  



  
  

  

 
  

 
  

 
  

  

  

  
  

2 Ramme for tilsyn 

Det uanmeldte tilsyn består af en rundering i daginstitutionen, med fokus på sikkerhed og hygiejne og efterfølgende en observation af 
den pædagogiske praksis.  

Rapporten er bygget op således at modtageren først får præsenteret den samlede konklusion for tilsynet. Dernæst beskrives 
observationer og analyser heraf. 

Tilsynet er et observationstilsyn, hvor det pædagogiske grundlag bliver brugt som analyseredskab i den endelige rapport. 

Der er begrænset dialog med medarbejdere og leder på tilsynet. 

De 9 temaer i det pædagogiske grundlag er som følger: 

• Barnesyn 

• Dannelse og Børneperspektiv 

• Leg 

• Læring 

• Børnefællesskaber 

• Pædagoisk læringsmiljø 

• Samarbejde med forældre om børns læring 

• Børn i udsatte positioner 

• Pædagogisk læringsmiljø med sammenhæng til børnehaveklassen 

Der føres desuden tilsyn på det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Det fysiske og æstetiske børnemiljø iagttages og vurderes 
på runderingen. Det psykiske børnemiljø iagttages primært under observationen.  

Rapporten vil afspejle observationens indhold, og vil derfor indeholde de temaer, der er observeret under tilsynet. Det betyder at ikke 
alle temaer nødvendigvis er beskrevet i rapporten.  



  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
  

 
 

  
 

  

 
  

 
  

  

  

 

 
  

3 Samlet konklusion 

3.1 Det pædagogiske grundlag 
Der ses flere elementer fra det pædagogiske grundlag afspejlet i det pædagogiske læringsmiljø. 

På observationen er der god fokus på børnenes begyndende demokratiske forståelse. Der er flere eksempler på 
børnenes selv- og medbestemmelse og medansvar i de pædagogiske processer. Det ses og høres, at der bliver 
arbejdet ud fra et børneperspektiv og udfra børnenes nærmeste udviklingszone. 

Barnesynet er anerkendende, og børnenes forskellige perspektiver bliver inddraget i dialoger med børnene. Børnene 
bliver set, hørt og taget alvorligt af et nærværende og omsorgsfuldt personale. 

I børnefællesskabet støttes børnenes deltagelsesmuligheder. Børnenes støttes individuelt og differentieret med fokus 
på at børn er forskellige og har forskellige forudsætninger. 

Der er en god, anerkendende og respektfuld dialog mellem de voksne på stuen, hvilket har en afsmittende effekt på 
børnenes demokratiske dannelsesproces. De voksne er rollemodeller og viser med deres adfærd børnene, hvordan man 
omgås hinanden på en god og respektfuld måde. 

Børnenes lege- og deltagelsesmuligheder kan understøttes endnu mere på legepladsen, hvor aktiviteter ofte kan blive 
en smule fragmenterede grundet udendørslegens frie form. 

3.2 Børnemiljø 
Det fysiske børnemiljø i Egeknoppen bærer præg af god plads og mange m2. Institutionen er opdelt i tre adskilte huse, 
som ligger tæt op ad hinanden, så der er kort afstand mellem husene. 2 af husene rummer børnehavebørn således at 
de 3-4 årige går i det ene hus og de kommende skolebørn går i det andet hus. Det sidste hus rummer vuggestuen, som 
er opdelt i to grupper. 
I alle tre huse, er der god plads og mange rum, som anvendes bredt. 

Der er lidt tomt på stuerne, særligt i vuggestueafdelingen (se anbefaling). 
Husene bærer generelt præg af systematik og overskuelighed. Der er ryddeligt og pænt i alle huse og alle rum. 
Flere steder ses zoner, som er tydeliggjort ved indretningen af de pædagogiske læringsmiljø (se billeder nedenfor). 

 
 

Udendørs er der rige muligheder for leg og aktiviteter af forskellig karakter. Der er muligheder for både fordybelse i små 
huse og miljøer og mere vilde lege på f.eks. en stor indhegnet fodboldbane. Terrænet udenfor har god bevoksning, som 
skaber alsidige muligheder for børnene til at trække sig og have uforstyrrede, børneinitierede aktiviteter. 

På tilsynet fortalte pædagogisk leder, at der har været en intern drøftelse vedr. nogle døre på et børnetoilet. Der var en 
oplevelse blandt personalet, at dørene fyldte meget på det lille børnetoilet og det blev foreslået, at dørene blev fjernet 
for at skabe mere plads. Personalegruppen blev enige om at spørge børnene, og lade dem bestemme, hvorvidt dørene 
skulle blive eller om de skulle fjernes. Børnene besluttede, at dørene skulle blive. Børnene fik medbestemmelse, som er 
et vigtigt element i arbejdet med børnenes demokratiske dannelsesproces. 

Det æstetiske børnemiljøbærer tydeligt præg af, at der leves et børneliv, trods stadigt gældende COVID-19 
retningslinjer. Det er fine udstillinger og dokumentationer i børnehøjde, så børnene har mulighed for at genbesøge 
oplevelser og processer (se billede nedenfor).  

Opslagstavler er overskuelige og indeholder tilpas med (aktuel) information (se billede nedenfor).  

Badeværelser/toiletter fremstår indbydende. Der er både store og små toiletter samt håndvaske i forskellige højder, så 
børn i alle aldre og højder kan tilgodeses og være selvhjulpne ved hhv. toiletter og håndvaske. 
Der bør overvejes at tilføre en anden belysning på børnetoilettet i huset hos de ældste børn. Lyset er meget gult og af 
ældre dato. Nye loftarmaturer med LED kan skabe langt bedre og mere naturligt lys og derved gøre opholdet på toilettet 
mere indbydende. 

Det æstetiske børnemiljø udendørs fremstår velholdt og med mange indbydende zoner til leg og motoriske 



 

 
  

udfordringer. 
To legehuse på børnehavens legeplads trænger til at blive malet, primært som vedligeholdelse af træet men også i 
forhold til det æstetiske udtryk på legepladsen. 



 
  

 
  

  

  

  

3.3 Udviklingspunkt 
Intet at bemærke  

3.4 Strakshenstilling 
1. Ved tilsynet var en opbevaringskasse på vuggestuens legeplads åben, men låget ikke sikret. Når kassen er lukket 
skal den være aflåst og i åben tilstand skal låget sikres, så det ikke kan være en potentiel fingerklemfælde.  

2. Under vasken i køkkenet i huset ved de ældste børnehavebørn, lå salt til opvaskemaskinen. Det betragtes som kemi, 
og skal derfor opbevares uden for børns rækkevidde.  

3. Fjernebetjeninger til pusleborde (hæve/sænke), skal hænge udenfor børns rækkevidde (i voksenhøjde).  

Strakshenstillingerne skal være udbedret senest d. 2. september 2021.  



 
 

 
 
  

 
  

 

 

 
  

 
  

 
  

 
 
  

Strakshenstillingerne blev udbedret d. 31. august 2021. 

1. Låget på opbevaringskassen har vi valgt at tage af, da det ikke bliver anvendt. 
2. Salt til opvaskemaskinen er blevt sat ind på Knoppernes depot, som er aflåst med en krog i  voksenhøjde. 
3. Vi har haft en snak om, at det er vigtigt at hænge fjernbetjenningen på dens plads hver gang efter brug og vigtig at vi 

husker at får dette budskab bredt til nye vikarere og studerende. 
4. 

3.5 Anbefaling 
1. Det anbefales at drøfte i personalegruppen (særligt i vuggestuen), hvordan det fysiske læringsmiljø kan indrettes, så 
der kan stadig kan tilbydes børnene forskellige muligheder for valg af legetøj under nuværende COVID-19 restriktioner 
og deraf en procedure for rengøring af legetøj. Børnenes spontanitet og selvbestemmelse ift. valg af legetøj bliver 
udfordret, hvis de ikke selv kan se og røre ved legetøjet. Grundet den lange periode med COVID-19 restriktioner er det 
nødvendigt at evaluere læringsmiljøet, så der kan findes en passende afvejning mellem overholdelse af restriktioner og 
opretholdelse af et inspirerende og lærerigt børnemiljø.  Indretningen i institutionen bør bære præg af en gradvis 
tilbagevenden til almindelig dagligdag for børnene. Det anbefales dog fortsat (og fremadrettet) at begrænse børnenes 
valgmuligheder, så læringsmiljøet ikke bliver uoverskueligt. For mange "tilbud" kan forvirre og afstedkomme at børnene 
hurtigt skifter aktivitet og mulighed for fordybelse vanskeliggøres. 

2. Det anbefales at have endnu mere fokus på vuggestuebørnenes leg på legepladsen. Der ses flere gode intentioner ift. 
at lege og understøtte børnenes lege, men legene afbrydes hurtigt og forstyrres af kolleger. Der ses på tilsynet mange 
børneinitierede aktiviteter og lege, og også engagerede voksne. En pædagogisk opmærksomhed på de voksnes 
positionering i legen kan anbefales og derigennem opnå en endnu højere bevidsthed om at værne, rammesætte og 
støtte børnenes leg. 
• Vi kan i personalegruppen drøfte, mulighederne for at sætte mere forskelligt legetøj frem i børnehøjde og indrettet i 

nogle overskuelige læringsmiljøer fx krog med kaffestel/dukker, konstruktionshjørne, område med biler og traktor. 
Af COVID-19 har vi også lært, at det er lettere for børnene at fordybe og fastholde sig i leg, når mængden af 
forskelligt legetøj er begrænset. Men at perioder med skiftende legetøj, kan give børnene oplevelsen af gensysglæde 
med noget legetøj og en opdagelse og nysgerrighed på nyt. 

• Fokus på de voksnes positionering i læringsmiljøet fx hvem er fordybelsesvoksen og hvem er overbliksvoksen. Samt 
et øget fokus på de voksnes positionering i børnens leg. Italesætte vigtigheden af voksendeltagelse for at faciliterer 
længerevarende lege, samt give legen ny nærring.

 Vi arbejder på at få lavet en låge i hegnet mellem legepladsen på de røde fliser og vuggestuens legeplads. Dette 
kan være med til at øge tilgængeligheden mellem de to legeområder og gøre det  lettere at fordele børn og voksne.  

3.6 Sikkerhed (udendørs og indendørs) 
Trådhegn ved en gennemgang på børnehavens legeplads bør (hvis det ikke længere er i brug) fjernes, da der kan være 
risiko for at børn falder i det eller skærer sig på afklippede spidser på ståltråden.  

3.7 Hygiejne 
På tilsynet bemærkes der, at der mangler en spritdispenser ved indgang nr. 2 til vuggestuen 

Under observationen til samling i vuggestuen, var en tydelig opmærksomhed på hygiejne og afspritning af hænder og 
inventar, ligesom det fremgik tydeligt, at der stadig er god fokus på rengøring af legetøj og kontaktpunkter. 



  
  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  
  

4 Ramme for observation 

Tidspunkt for observation (start og slut):  
Observation 1: 09.10 - 09.25  
Observation 2: 09.55 - 10.25  

I hvilken gruppe/stue finder observationen sted: 
Observation 1: Spirerne gruppe 1 (vuggestuen) 
Observation 2: Legepladsen (vuggestuen) 

 
 

 

Antal børn til stede under observationen: 
Observation 1: 10 
Observation 2: 22 

 
 
 

Antal tilknyttede børn i alt på stuen/i gruppen: 
Observation 1: 14 
Observation 2: 30 

 
 
 

Børnenes alder (under 3 år, 3-4 år, kommende skolebørn, blandet): 
Under 3 år (vuggestuebørn) 

 
 

Antal personale (angiv faggruppe) til stede på stuen/i gruppen: 
Observation 1: 
3 medarbejdere (1 pædagog, 1 pædagogisk assistent, 1 pædagogmedhjælper) 

 

Observation 2: 
8 medarbejdere (3 pædagoger, 1 pædagogisk assistent, 2 medhjælpere, 1 pædagogisk assistent stud., 1 tilrettelagt 
uddannelsesforløb 

 

 

Heraf vikarer (angiv faggruppe): 
0 

 
 

Antal børn til stede i huset: 
22 vuggestuebørn / 28 børnehavebørn 

 
 

Antal indmeldte børn i alt: 
30 vuggestuebørn / 35 børnehavebørn 

 
 

Antal personale til stede i huset: 
13 

 
 

Heraf vikarer (angiv faggruppe): 
0 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

5 Observation og analyse 
Observation 1 - samling i vuggestuen  
Der er samling i en vuggestuegruppe. Børnene sidder sammen med tre voksne ved bordet i grupperummet. 
Medarbejder1 finder en kuffert og viser børnene et billede af en Smiley, som illustrerer for børnene at samlingen starter. 
LIgeledes da samlingen slutter, finder medarbejder1 et billede af en anden Smiley, som illustrerer, at samlingen er slut 
og at børnene herefter skal noget andet - denne dag skulle børnene i garderoben og have overtøj på og dernæst på 
legepladsen. Billedillustrationerne af start og slut på samlingen, giver børnene både en auditiv og en visuel mulighed for 
at følge med i samlingen og inviterer børnene til at være aktivt deltagende i aktiviteten. 
Medarbejder1 siger "Skal vi starte med at synge god morgen?". I løbet af sangen bliver alle børnenes navne nævnt og 
medarbejder1 går rundt om bordet og rører ved det barn, hvis navn bliver nævnt. Dette illustrerer et barnesyn, hvor børn 
bliver set, hørt og taget alvorligt og hvor de voksne er bevidste om relationsdannelse til det enkelte barn. Det styrker 
børnenes oplevelse af at være en del af et børnefællesskab. Når medarbejder1 rører ved børnene, og ikke blot nævner 
deres navne vækkes børnenes sanseapparat og jo flere sanser, der aktiveres, jo bedre muligheder har børnene for at 
være aktive deltagere og skabe læring i aktiviteten. 
Alle børn får lov til at vælge en sang. Dette gøres med billeder fra kufferten. Børnene får to valg, hvilket er passende og 
overskueligt for børn i 1-2 års alderen. 
Medarbejder1 siger "X, kan du vælge en sang?" Barnet vælger et billede med en traktor og medarbejder1 hænger 
billedet op på køleskabet, så alle børn kan se billedet. Når billedet hænger, så alle kan se det, understøtter dette 
børnenes fokus på aktiviteten. 
Det observeres, at alle børnene er opmærksomme i aktiviteten. Børnene deltager på forskellige niveauer. Der hører 
fagter med til alle sange, og nogle børn fagter med, andre sidder og kigger koncentreret på de voksne eller de andre 
børn. Medarbejderne får med denne aktivitet skabt et læringsmiljø, hvor der er stor fokus og en umiddelbar pædagogisk 
bevidsthed om den voksnes rolle i aktiviteten. Alle voksne er nærværende og engagerede, og der ses en tydelig 
pædagogisk intention med aktiviteten. 
Børnenes motivation for deltagelse i aktiviteten bliver især tydelig, når det enkelte barn vælger sang. Det barn, der 
vælger, er meget aktiv under sin egen sang. Barnet oplever medbestemmelse og autonomi, som bl.a. er grundlæggende 
behov for at føle sig motiveret. 
Samlingen afsluttes med at medarbejder1 viser et billede af en smiley, der letter på hatten og dermed illustrerer for 
børnene, at samlingen er forbi. Billedet suppeleres med at medarbejder1 siger "Så må I gerne kravle ned af stolene... vi
skal ud at have tøj på." Medarbejder1 benytter feed-forward, så børnene hele tiden er klar over, hvad de skal 
efterfølgende og hvad der forventes af dem. Dette guider børnene, så de har bedre muligheder for at lykkes og opleve 
mestring. Når børnene bliver bedt om selv at kravle ned fra stolene, illustrerer medarbejder1 et barnesyn, hvor hun 
oplever børnene som kompetente - også selv om nogle børn naturligvis har brug for lidt hjælp og støtte. 

 

I garderoben bliver børnene støttet og hjulpet. Medarbejder2 siger til et barn "X, kan du sætte dig ved dit rum, så
kommer jeg og hjælper dig". Barnet bliver mødt og taget alvorligt, selvom medarbejder2 i situationen er optaget af at 
hjælpe et andet barn. 

 

Medarbejder1  viser et barn en trøje, og barnet kommer hen til medarbejderen, som holder trøjen og barnet stikker selv 
armene ind i trøjen. Et barn skal have sandaler på, og medarbejder1 siger "Kan du sætte den anden fod i?" Der bliver 
tydeligvis arbejdet med børnenes nærmeste udviklingszone og der bliver øvet selvhjulpenhed. Det kan overvejes, at 
have endnu mere fokus på børnenes selvhjulpenhed og deraf følelse af mestring. Garderoben er en hverdagsrutine, 
hvor børnene i endnu højere grad kan øve at tage overtøj og sko på. At tage tøj/overtøj af og på er en aktivitet som 
kræver tid og nærvær. Under observationen høres det, at medarbejder1 siger til kolleger "Skal jeg gå ud med den flok,
der er klar?" Medarbejder1 skaber dermed mulighed for, at de tilbageværende kan have ro og god tid til at øve med sko, 
trøjer osv. 

 

Observationen i gruppen bar under tilsynet præg af ro og nærvær. Medarbejderne havde en tydelig pædagogisk 
intention med aktiviteterne. Medarbejder3 forklarede ligeledes, at et barn under indkøring først kom i garderoben, når 
nogle børn var gået ud og barnet dermed kunne opleve ro og nærvær i en ny situation. Dette illustrerer igen et barnesyn, 
hvor barnets behov for tryghed, nærvær og omsorg er i centrum. 

Observation 2 - Leg på legepladsen  
Alle vuggestuens børn og medarbejdere er på legeområdet (fliseområde) mellem børnehave og vuggestue.  
En medarbejder spiller bold med et barn. Et mindre barn tager bolden og medarbejderen siger "Hov X, tog h*n vores
bold?". Vi finder en ny, kom..." Medarbejderen finder en bold og kalder på X. Medarbejderen giver barnet bolden og 
hjælper et andet barn i en legevogn. X smider bolden og går videre. Tilsynet observeret, at idet medarbejderen ikke 
længere er opmærksom på X og den leg som X var i færd med , bliver legen uinteressant og forlades. 

 



 
  

  

 
  

 
  

 
  

 
  
  
  
  
  
  

En anden medarbejder kører med en scooter. Tre børn følger efter og børnene viser glæde og opmærksomhed. 
Medarbejderen viser børnene, hvordan man leger med scooteren og efterfølgende får børnene scooteren og leger lidt 
videre. Pga. børnenes alder og deraf legekompetencer, mister de hurtigt interessen for legen, da de endnu ikke formår 
at skabe et samspil. Her kunne medarbejderen med fordel bevidst positionere sig i børnenes leg, så de får bedre 
legemuligheder med guidning og rammesætning fra en voksen. 

En medarbejder sidder sammen med en flok børn i en sandkasse. Et barn har en spand og medarbejderen spørger 
barnet "Skal vi finde en skovl?". Medarbejderen støtter og hjælper barnet med at lege i sandkassen. Barnet har dermed 
mulighed for at fastholdes i legen og sammen med den voksne, udvikle legen. Børnene flokkes om medarbejderen, som 
er i børnehøjde og let tilgængelig for de omkringværende børn. Børnene kan således mærke medarbejderens 
opmærksomhed og nærvær.  

Et barn, som leger med en scooter, bliver hjulpet af en medarbejder. Barnet har også en stor figur med sig, en knæler. 
Medarbejderen spørger barnet "Skal knæleren med? Barnet svarer "Nej!" og medarbejderen siger "Så kan jeg gå en tur
med knæleren". Medarbejderen går med knæleren i hånden, ved siden af barnet, som kører på scooteren. Undervejs 
begynder medarbejderen at tale med en kollega og bliver optaget af det. Hun lægger knæleren i barnets påhængsvogn 
og går væk fra barnet og hen i den anden ende af legepladsen, hvor de fleste børn og voksne opholder sig. Barnet på 
scooteren kigger efter medarbejderen, tager knæleren fra påhængsvognen og kaster den på jorden, hvorefter han løber 
tilbage til medarbejderen. Samspillet med barnet og den voksne forsvinder da medarbejderen lægger knæleren i 
vognen og forlader legen. Det bliver ikke afstemt med barnet, at legen slutter, og at knæleren alligevel bliver passager i 
påhængsvognen, selvom barnet havde gjort tydeligt, at den ikke skulle med. 

 

Et barn hører en flyvemaskine og en medarbejder lytter med og siger "Er det en flyvemaskine?". Hun følger børnenes 
spor og det, der optager dem og taler om flyvemaskiner, lytter og peger. 

En medarbejder puster sæbebobler med børnene. Børnene kommer op i arousal og alle er engagerende - både børn og 
voksne. Det er en spontan vokseninitieret aktivitet, og den voksnes motivation og engagement har en god afsmittende 
effekt på børnene. Mange børn fanger efter boblerne og mindre børn, som ikke kan gå, kan også deltage og fange efter 
de bobler, der flyver forbi. Medarbejderen har en god opmærksomhed på alle børn. Medarbejderen viser de små børn, 
der ikke kan gå, nærvær og øjenkontakt, når hun puster bobler til dem. 

Tilsynets refleksion fra observation på legepladsen:  
Det kan overvejes at dele børnegruppen i to mindre grupper, og dermed også tage vuggestuens legeplads bagved huset 
i brug. Dette vil give mere plads til fordybelse og leg og i øvrigt tilgodese både de større børn og de mindste børn. 
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