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1 Tilsynet 

Daginstitution/Afdeling/Hus:  
Snurretoppen, Vejrup  
Dato og tidspunkt:  
2. september 2021 kl. 08.30 - 10.45  
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 
Generelt på tilsynet opleves det, at personalet er nærværende og sætter rammer for børnene. Børnene bliver inviteret til 
at deltage i de forskellige aktiveteter i huset og på legepladsen. Der anlægges børneperspektiv i de vokseninitierede 
aktiviteter. Dette ses ved, at de voksne er nærværende og opmærksomme og imødekommer børnenes behov og ønsker 
med et pædagogisk reflekteret afsæt.  
Børnene mødes anerkendende og som værende kompetente og selvstændige. De støttes og guides i lege, aktiviteter og 
i deres plads i børnefællesskabet.  

På tilsynet sås flere eksempler på, at de voksne var bevidste om egen positionering i lege. Særligt på legepladsen. 
Legen kan understøttes og udvikles i endnu højere grad, hvis de voksne er tilstede i et afgrænset område, og dermed 
skaber endnu bedre muligheder for fordybelse og deltagelsemuligheder for det enkelte barn og for børnegruppen som 
helhed. Se anbefaling i punkt 3.5.  

Der arbejdes med børnenes læring gennem sanseapparatet. Under observationerne fremgik det, at medarbejderne har 
en bevidsthed om børnenes læring; både i børneinitierede lege og voksenstyrede aktiviteter.  

Der er en tydelig bevidsthed om børn i udsatte positioner, og det pædagogiske læringsmiljø tilrettelægges så alle børn, 
bedst muligt, kan inkluderes i børnefællesskabet.  

3.2 Børnemiljø 
Det fysiske børnemiljø: Snurretoppen er en mindre institution med 43 indskrevne børn i alderen 3-5 år. Børnene er 
aldersopdelt på 3 stuer med hhv. 15, 13 og 15 børn. Til hver stue hører et mindre rum, som også anvendes til bønenes 
leg. I gruppen med de mindste børn (3-årige) bruges rummet desuden til at sove middagslur for de børn, der har brug 
for det.  

Garderoben er opdelt i tre rum, så hver gruppe har et garderoberum. Denne opdeling kan være til stor gavn for mange 
børn, da der er mulighed for at skabe struktur, ro og fordybelse for børnegruppen, når de skal øve sig i en 
hverdagsrutine, som det er i garderoben; at tage overtøj/sko/støvler osv. af og på.  

På børnetoiletterne (undtagen hos de 5-årige, hvor der er to store toiletter) er der både store og små toiletter, og der er 
desuden døre i toiletbåsene, så børnene kan gå på toilettet med respekt for at nogle børn ønsker at være alene/private, 
når de er på toilettet.  

Det fysiske børnemiljø på legepladsen indbyder til mange forskellige typer leg og aktiviteter. Legepladsen er indrettet 
således, at der både er mulighed for at fordybe sig i mere stille aktiviteter, idet der står mange borde-/bænkesæt fordelt 
rundt på legepladsen, og til mere vilde lege på en boldbane eller på et større grønt areal på legepladsen. Der kan køres 
med børnekøretøjer (cykler, vogne etc.) på et større fliseareal rundt ved institutionen.  

Det æstetiske børnemiljø: Det fremgår tydeligt igennem hele institutionen, at der er en pædagogisk bevidsthed om, at 
dokumentationer og udsmykning hænges i børnehøjde (se billede nedenfor). I et enkelt grupperum hang alfabetet 
meget højt, og det kan overvejes om det bør hænge mere i børnehøjde, så det bliver lettere for børnene at se 
bogstaverne og dermed gøre bogstaverne mere tilgængelige (se billede nedenfor).  

Informationestavler i afdelingen fremstår overskuelige og med tilpas information til personale og forældre.  

Institutionen er indbydende at opholde sig i. Der er rent og ryddeligt i hele institutionen, og der fornemmes en 
pædagogisk bevidsthed om både børn og voksnes æstetiske oplevelse ved at komme i Snurretoppen.   

I forbindelse med COVID-19 har personalet udarbejdet et system ift. opdeling af legetøj. Legetøj på alle stuer er inddelt i 
kurve med et skilt i en farve. En farve for hver dag; mandag/gul, tirsdag/grøn etc. Ideen med at farveinddele ugens dage 
er rigtig god - især for de større børn. Dog fremstår læringsmiljøet en smule uinspirerende, da legetøjet er i kurve og 
især de mindre børn, har svært ved at finde ud af systemet og kun bruge de legetøj, som farven den pågældede dag 
byder. Systemet med kurve vanskeliggør desuden en intention om at skabe pædagogiske læringsrum, hvor børnene kan 
inspireres til forskellige typer børneinitieret leg. Se anbefaling i punkt 3.5.  



  

 
  

 
  

 
  

Det æstetiske børnemiljø udendørs appellerer til leg i mange former. Legepladsen fremstår generelt velholdt.  

3.3 Udviklingspunkt 
Intet at bemærke  

3.4 Strakshenstilling 
Intet at bemærke  

3.5 Anbefaling 



  

 
  

 
  

 
  

1. Det anbefales at personalegruppen drøfter det fysiske og æstetiske børne- og læringsmiljø. Hvis børnene ikke kan se 
legetøjet, som opbevares i kurve, bliver børnenes spontanitet  og selvbestemmelse udfordret, samtidig med at farve
systemet ikke fungerer optimalt for alle aldersgrupper. Det kan desuden anbefales at evaluere på læringsmiljøet efter 
den lange COVID-19 periode, så gældende retningslinjer fortsat overholdes i forening med et inspirerende læringsmiljø. 
Det kan desuden anbefales at der også  fremadrettet etableres overskuelige pædagogiske læringsmiljøer, med 
begrænset adgang til legetøj og dermed skabe gode muligheder for at børnene kan fordybe sig i leg.  

2. Grundet legepladsen relativt begrænsede areal kan det anbefales, at medarbejderne får ansvar for et afgrænset 
område på legepladsen; f.eks. sandkasse, legestativ/gynger, bålhytte, boldbane osv. Dette kan understøtte de voksnes 
engagement i leg af forskellig art. Uderummet er et vigtigt fokus ift. børns leg, hvor der blandt andet kan skabes gode 
muligheder for de lege, der udvikler børns kompetencer i forhold til både selvregulering, sociale udvikling, demokratiske 
dannelse mv.  

-

I et afgrænset areal er den voksne er tæt på, og kan facilitere legens udvikling, og dermed understøtte børns deltagelse 
trods varierende legekompetencer.  

3.6 Sikkerhed (udendørs og indendørs) 
Intet at bemærke  

3.7 Hygiejne 
Afdelingen fremstår ren og der ses spritdispensere centralt placeret i afdelingen.  



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

4 Ramme for observation 

Tidspunkt for observation (start og slut):  
Observation 1: 09.15 - 09.50  
Observation 2 : 10.00 - 10.30  

I hvilken gruppe/stue finder observationen sted:  
Observation 1 - På legepladsen  
Observation 2 - Honningbierne  

Antal børn til stede under observationen:  
Observation 1:  32 børn  
Observation 2: 10 børn  

Antal tilknyttede børn i alt på stuen/i gruppen:  
Observation 1: 43  
Observation 2: 13 børn  

Børnenes alder (under 3 år, 3-4 år, kommende skolebørn, blandet):  
Observation 1: 3-5 år  
Observation 2: 4 år  

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

Heraf vikarer (angiv faggruppe):  
0  

Antal børn til stede i huset:  
32 børn  

Antal indmeldte børn i alt:  
43 børn  

Antal personale til stede i huset:  
9 (inkl. 2 ressourcepædagoger); 3 pædagoger, 2 pædagogmedhjælpere, 1 pædagogisk assistent, 1 PAU, 2 
ressourcepædagoger  

Heraf vikarer (angiv faggruppe):  
0  



  

  

  

  

  

  

  

5 Observation og analyse 
Observation 1 - på legepladsen  
En medarbejder er sammen med et barn på et skib på legepladsen. Barnet får øje på en gul legetraktor, som står på 
fliserne. Medarbejderen siger "Du kan ikke nå traktoren, men hvis du kravler ned, kan du gå hen til traktoren." Barnet 
kravler ned og går hen og sætter sig på traktoren. Medarbejderen følger med. Medarbejderen tager barnets perspektiv 
og støtter og guider barnet i, hvordan h*n kan komme hen og lege med traktoren. Medarbejderen viser tillid til barnet og 
dets kompetencer, så barnet får mod til at gå hen og lege med traktoren. Medarbejderens viser barnet nærvær ved at 
følge med barnet fra skibet og hen til traktoren, hvor medarbejderen også støtter barnet i at vise, hvordan fødderne skal 
placeres på pedalerne, så barnet kan køre på traktoren.  

På tilsynet ses det, at medarbejderne på legepladsen primært har en observerende rolle. De voksne er nærværende og 
har fokus på børnene. Når børnene har brug for hjælp bliver de støttet og guidet af de voksne.  

En medarbejder sidder i sandkassen sammen med en gruppe børn. Medarbejderen er i børnehøjde, og er tydeligvis i 
gang med at lege med sand sammen med børnene. Når medarbejderen er i øjenhøjde signaleres et barnesyn, hvor 
børnene tilbydes nærvær og tryghed. Den voksnes engagement og deltagelse inspirerer børnene til at lege med, og den 
fælles fordybelse fastholder børnene i legen i sandkassen.  

En medarbejder sidder på fliserne sammen med en gruppe børn. Hun er i gang med at tegne med kridt rundt om et 
barn, der ligger på fliserne. Da hun har tegnet barnet, får barnet kridtet og medarbejderen spørger barnet "Skal du ikke 
have noget hår?" Hun opforderer dermed barnet til at tegne videre på figuren på fliserne. Der opstår et samspil mellem 
den voksne og barnet. Barnet sidder lidt og kigger med kridtet i hånden. Den voksne går hen til barnet igen og 
opmuntrer til at tegne videre på tegningen. Den voksne er i børnehøjde og viser barnet nærvær og engagement.  
Medarbejderen sidder fortsat på fliserne sammen med en gruppe børn. Som beskrevet ovenfor i situationen i 
sandkassen, er den voksnes tilstedeværelse og nærvær med til at fastholde børnene i aktiviteten på fliserne, hvor der 
stadig tegnes med kridt og børnene blivet tegnet på skift af den voksne. Når den voksne tegner børnene, benævner hun 
de kropsdele der tegnes, og understøtter dermed børnenes læring om egen krop og deres kropsbevidsthed.  
En nærværende voksen, som fysisk befinder sig i øjenhøjde med børnene, kan også understøtte børn med begrænsede 
legekompetencer.  

Da den ene børnegruppe skal ind fra legepladsen, sætter en medarbejder gang i et langt "tog". Hun går selv forrest og 
"toget" kører gennem legepladsen og samler børn fra den aktuelle gruppe op, så de kommer med ind. En aktivitet, som 
fanger børnene og styrker det børnefællesskab, der opstår i en gruppe, når man er en del af en fælles aktivitet. Den 
voksne vinker og er meget engageret i aktiviteten, hvilket har en afsmittende effekt, så børnene i "toget" også vinker og 
og bliver engagerede.   

Observation 2 - gruppetid hos Honningbierne (4-årige)  
I Snurretoppen er der netop iværksat et forløb i hele huset vedr. Pippi Langstrømpe. I dag skal børnene se et afsnit af 
Pippi Langstrømpe. Det er de oprindelige originale afsnit, der vises for gruppen. Teknikken til fremvisning af filmen 
volder lidt besvær for personalet, og børnene kommer til at vente lidt på filmen. En medarbejder fastholder børnene 
med en "Godmorgen"-aktivitet, hvor der bliver sagt godmorgen til hvert enkelt barn, og barnet svarer tilbage med 
"Godmorgen". Hver barn bliver set og hørt, hvilket kan understøtte børnenes fællesskabsfølelse.  
Trods børnenes alder formår de at sidde i lang tid og vente på, at filmen bliver klar. Når der opstår lidt uro i 
børnegruppen, finder en medarbejder hurtigt på en lille aktivitet, som igen samler børnegruppen og skærper deres 
opmærksomhed.  

Da filmen går i gang sidder alle børn og kigger opmærksomt på filmen. De originale afsnit af Pippi Langstrømte er fra 
en anden tid, og sproget er ikke aldersvarende for 4-årige børn. Efter ca. 6-8 minutter af filmens varighed, begynder 
børnene at flytte rundt på stolene, og et barn begynder at prikke til et andet barn. Tilsynets vurderer, at børnene 
begynder at miste interessen pga. filmens sværhedsgrad ift. gruppens alder.  
En medarbejder får øje på, at børnene mister koncentrationen og kommenterer Pippis hus i filmen "Det er simpelthed 
der, hun bor...!? Hvad er det nu huset hedder?" Nogle børn forsøger sig med et svar og et barn siger "Villa Villekulla." 
Børnenes opmærksomhed fanges igen af filmen og undervejs, understøttes filmen af medarbejderens små spørgsmål 
til filmen. Det er en god iagttagelse af medarbejderen, at fåøje på børnenes udfordringer med at forstå filmen. Det kan 
overvejes fremadrettet fortsat at vise filmens originale episoder, men nøjes med små klip fra filmen, som kan 
bearbejdes i børnegruppen.  
Under observationen ses en god pædagogiske bevidsthed om børnenes læring om Pippi Langstrømpe på flere måder, 
gennem både film, tegninger osv. Dermed opnår børnene læring gennem aktiv deltagelse og via forskellige 



  

  

sansestimuli.  

Da filmen afsluttes siger en medarbejder "Må jeg lige se jeres smukke øjne. Jeg har lige en Pippileg. I skal stå bag ved 
stolen. Legen hedder "Pippi Langstrømpe siger...". X, kan du finde på noget Pippi Langstrømpe siger vi skal?" Barnet 
svarer "Hoppe". Medarbejderen siger til det næste barn "Y, hvad siger Pippe Langstrømpe nu?" Barnet svarer "Hoppe". 
Medarbejderen laver en aktivitet, som får børnenes lidt op i aroual, efter de har siddet stille og kigget og lyttet på filmen. 
Det er en god aktivitet, som også understøtter fornævnte læring med kroppens sanser. Det er dog tilsynets oplevelse, at 
børnene ikke helt forstår legen. Mange af børnene siger "Hoppe", og siger dermed noget, der allerede er sagt. Dette kan 
være et forsøg på at gøre noget "rigtigt" ved at sige noget, der allerede er sagt, formentlig fordi de ikke helt har forstået 
aktiviteten og derfor ikke kommer i tanke om andre muligheder i legen. Medarbejderne kunne her have benyttet feed
forward og givet børnene en lille introduktion til legen efterfulgt af eksempler på, hvad man kan svare til spørgsmålet 
om, hvad Pippi Langestrømpe siger.  

Der observeres generelt et godt blik for børnegruppen, og personalet følger børnenes spor, når der er behov for 
tilpasning og  justering i aktiviteten.  

-
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