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Konklusion (offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside) 

På baggrund af observationsbesøg, tilsendt materiale og tilsynssamtale kan det konkluderes, at 

Manegen i høj grad lever op til Dagtilbudsloven. Der er fokus på de nye krav til læreplanen og er 

igangsat en udviklingsproces for det pædagogiske arbejde. 

Pædagogik 

Siden sidste tilsyn er der sket en kvalitativ ændring i planlægningen af den pædagogiske praksis 

Børnene opdeles i mindre grupper gennem det meste af dagen og der er skabt læringsmiljøer, 

som lægger op til lege, hvor børnene, også af sig selv, fordeles i rummet. F.eks. står bilbane og 

biler sammen, så børnene nemt kan sætte en gang i leg. Lige nu er det måltidet som er i fokus 

som læringsrum, hvilket er med til at styrke refleksionskulturen i hverdagen. 

Trivsel 

Personalet har børnenes trivsel og tryghed i centrum. Børnene virker glade og personalet er i 

øjenhøjde med børnene og meget på gulvet. Der er et ønske om at arbejde endnu mere med 

børneperspektivet og få afdækket det enkelte barns intentioner for at skabe endnu mere trivsel 

blandt børnene, 

Sprog 

Børnenes sproglige udvikling er helt central i vuggestuealderen, hvor sproget grundlægges. 

Særligt i rutinesituationerne skabes der mulighed for samtaler med børnene, hvor personalet kan 

få små samtaler i gang og børnene kan præsenteres for nye ord. Igen er måltidet et vigtigt 

omdrejningspunkt for denne udvikling. 

Indretning  

Igennem det sidste års tid har indretningen og udnyttelsen af de forskellige rum været udforsket 

rigtig meget. Der er allerede skabt forskellige fysiske ændringer og der er flere undervejs. 

Personalet har i samarbejde med ledelsen fået skabt mindre læringsmiljøer, som understøtter 

børnenes leg og relationsdannelse. Det er en udvikling, som kun lige er startet og som der fortsat 

vil blive udviklet på. 

Organisering 

Der arbejdes på at få optimeret organiseringen bedst muligt så alle ressourcer udnyttes til fordel for 

børnene. Der arbejdes i mindre grupper på alle stuer/teams, men der eksperimenteres med, hvad 

der fungerer bedst. Der skal være plads til at differentiere udviklingsprocessen i forhold til, hvordan 

personalegruppen bedst udvikler sig og tager ejerskab for processen samtidig.  
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Dagtilbuddets skriftligt materiale 

 foreligger 

a. Læreplan ----------------------------------------------------------------------------------- ☒ 

o herunder digital dannelse (medielæringsstrategi) ------------------------- ☒ 

b. Mad- og måltidspolitik ------------------------------------------------------------------- ☒ 

c. Tabulex (forældrekommunikation), f.eks. 

o Ugeplan ----------------------------------------------------------------------------- ☐ 

o Fora ---------------------------------------------------------------------------------- ☐ 

o Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------ ☒ 

o Andet   

d. Trivselsvurderinger (TOPI) ------------------------------------------------------------- ☒ 

e. Sprogvurderinger ------------------------------------------------------------------------- ☐ 

f. Eventuelt andet skriftligt materiale 

o Bevægelsespolitik (dagtilbud med idrætscertificering) ------------------- ☐ 

o Beskrivelser af arbejdet med bæredygtighed ------------------------------ ☐ 

o Andet Månedsplaner 

 

Tilsynssamtale 

Dialog om fokuspunkter og observationsbesøg. 

Det er tydeligt, at der er sket en meget stor og positiv forandring siden tilsynet for to år siden. Det 

afspejles bl.a. i organiseringen af det generelle pædagogiske arbejde, rollefordelingen blandt de 

voksne og helt konkret, hvordan måltiderne tilrettelægges.  

1. Pædagogik 

Både forældre og personale er meget glade for det udviklingsarbejde, som er foregået omkring 

måltidet. Der har været meget personaleinvolvering og er skabt et godt ejerskab i forhold til 

arbejdet. Personalet kan også mærke en stor forandring på børnene. Der er kommet en rød tråd 

gennem hele det pædagogiske arbejde. 

 

Forældrene kan også mærke det derhjemme, hvor børnene også gerne vil hjælpe til. Der er også 

fortællinger om børn, som har siddet i tre kvarter og smurt leverpostejmad. Der er dejligt at se 

børnenes glæde ved at hjælpe til. 

 

Der deles op i mindre grupper hele formiddagen for at skabe nogle nære miljøer, det gælder også 

for ture. Det har været en tilvænning at arbejde selvstændigt, men også dejligt fortæller personalet. 

 

Vi drøfter betydningen af det tætte nærvær mellem børn og voksne for arbejdet med relationer. 

Der er fokus på indkøring af de nye børn, som er tilknyttet en stue og som er sammen i én gruppe 

for at skabe tryghed for både børn og forældre. 
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2. Trivsel 

Vi har en drøftelse af, hvordan TOPI vurderingerne indgår i tilrettelæggelsen af det pædagogiske 

arbejde. Det er et område, som der skal undersøges nærmere. Alle trivselsvurderingerne bliver 

foretaget, der udarbejdes handleplaner og afholdes samtaler med forældre, men det er ikke en fast 

integreret del af planlægningen af den generelle del af det pædagogiske arbejde. 

Det vil være et fokuspunkt i 2020, da der er et ønske om at resultaterne bruges mere systematisk. 

 

Personalet har fået en større nysgerrighed på, hvilken betydning den pædagogiske tilrettelæggelse 

har i forhold til børnenes trivsel. Det er en del af kulturen, som der løbende arbejdes med. Der 

kigges meget på at få lavet de rigtige gruppesammensætninger for at skabe den største trivsel for 

alle børn. 

Indretningen og de små læringsmiljøer har været med til at skabe rigtig meget ro i institutionen, det 

er noget, som forældrene også kan mærke. 

Ved sidste tilsyn var der meget ophold i fællesrummene, hvor de nu kun benyttes som rum for 

mindre grupper af børn, som f.eks. laver rytmik eller laver bevægelseslege. Det har den betydning, 

at det opleves, der er et meget tættere nærvær til børnene, som skaber god trivsel. 

 

3. Sprog 

Vi taler om brugen af musik i forskellige sammenhænge. Ved observationsbesøget blev det 

oplevet, at der blev spillet musik i næsten alle sammenhænge på stuerne. Musikken var ofte i 

rummet som en form for baggrundstæppe. Det er noget, som der er fokus på i forvejen fra 

ledelsens side. Der tales der meget om brugen og der afprøves forskellige initiativer. En del af 

personalet oplever, at rolig musik kan hjælpe børnene med at finde ro i specifikke situationer. Det 

opleves også som godt, at der afprøves nye ideer og der er mulighed for vurdering af initiativerne. 

Vigtigt er det, at der hele tiden er en meget skarp bevidsthed om, hvad der spilles og hvorfor. Det 

er vigtigt musikken ikke bliver en hindring for børnenes sprogtilegnelse og at det ikke benyttes for 

at skabe ”lyde” i rummet. 

 

Ved observationsbesøget foregik der ikke særlige aktiviteter, som var målrettet børnenes sproglige 

udvikling, men særligt omkring måltidet blev det oplevet, at børnene blev involveret både rent 

praktisk og sprogligt. Personale og ledelse fortæller, at tilrettelæggelsen af den pædagogiske 

praksis betyder, at der sættes ord på ting/begreber gennem hele dagen. Der arbejdes med 

piktogrammer, og dialogisk læsning i mindre grupper. Der arbejdes med babytegn i mindre grad 

med opmærksomhed på udviklingen af det verbale sprog. Der er således en høj grad af 

bevidsthed omkring, hvilke tiltag der er vigtige for børnenes sproglige udvikling. 

Rutinesituationerne fylder meget i de mindste børns liv og derfor skal der være et helt særligt fokus 

her, hvilket er lykkedes rigtig fint med måltidet og alle rutiner omkring. 

 

4. Indretning 

I det sidste år har der været fornyet syn på, hvordan de fysiske rammer kan udnyttes for at skabe 

flere små rum og dermed skabe mere ro for børn og personale. Der er allerede ændret på en del 

ting i indretningen for at gøre det mere overskueligt for både børn og voksne. 

Lige nu er der er meget fokus på indretning af læringsmiljøer. Med inspiration fra et fælles oplæg 

omkring læringsmiljøer har ledelse og personale kigget på de forskellige rum for at finde det mest 

optimale miljø for børnene lige nu. De er endnu ikke kommet i mål og det kan også ændre sig 

undervejs, da børnegruppen ændrer sig. Ligeledes mangler der fortsat nogen ting, som skal 
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optimeres og gentænkes. På sigt er der et stort ønske om at udvikle på indretningen i hus B. Dette 

er en større proces, da der er nogle bygningsmæssige ting, som skal ændres. Derfor skal der både 

søges penge og tilladelser til disse ting. 

Mens vi taler, er der ved at blive truffet beslutning om, at manegen skal være integreret institution. 

Det betyder, at der kommer en helt ny aldersgruppe af børn, hvilket vil kræve, at der skal kigges på 

indretningen igen for at kunne opfylde de behov, som denne børnegruppe har. Det vil blive en 

løbende proces, som skal tilrettelægges i samarbejde med BOF både i forhold til selve overgangen 

børnetalsmæssigt, men også for sammen at afdække, hvilke fysiske forandringer der er behov for 

både inde og ude. 

 

5. Organisering 

Ved observationsbesøget var det tydeligt, at der er kommet fokus på organiseringen af den 

pædagogiske praksis. Børnene blev delt i mindre grupper og der foregik forskellige aktiviteter i 

mindre grupper. Mange gik på tur, hvilket ikke blev observeret. Forældrene fortæller også, at de 

kan mærke, at der altid er voksne sammen med børnene, de er på gulvet hvor børnene også er.  

 

På én stue arbejdes der i team hele dagen. Her bliver der spist i ét rum, hvor børnene kommer ind 

på skift. Så kan resten af børnene lege og de voksne kan bedre fordele sig og være sammen med 

børnene med aktiviteter. Der er blevet arbejdet meget med de voksnes roller, så det blev tydeligt, 

hvad den enkelte skulle og skabe nærvær på den måde. 

Samarbejde t i teams har frigivet ressourcer, som betyder, at der kan skabes en højere kvalitet i 

arbejdet. Det giver også mulighed for at skabe mere pædagogisk kvalitet i arbejdet om 

eftermiddagen, da man pludselig kan udnytte ressourcerne mere optimalt.  

 

Der er arbejdes med organiseringen for at skabe mere kvalitet i overgangene i dagens løb for 

børnene. Det har givet meget værdi for alle, at der ikke er så meget ophold i fællesrummet. For 

forældrene er det også dejligt at vide, at der er mulighed for at skabe særlige stunder for børn med 

det behov. 

 

Fokuspunkter dagtilbud 
 

• Sprogarbejdet og fokus på at dette finder sted hele dagen. 
Dette punkt har vi drøftet under ovenstående samtale. 
 

• Børneperspektiverne i måltidet og på sigt hele dagen 
Ledelsen er meget bevidste om at holde fokus på, at personalet er på arbejde for børnenes skyld. 
Det betyder, at der skal tænkes børneperspektiv ind i alle sammenhænge. Helt grundlæggende 
skal der være en forståelse for børns udviklingstrin, det betyder f.eks., at børnene ikke får skæld 
ud. 
Der er arbejdes på at observere børnene for at afkode børneperspektivet. F.eks. at nogle børn har 
brug for noget særligt. Der er også arbejdet med at kigge på strukturen, så det ikke er strukturen 
der styrer, men børnenes behov. 
I løbet af afholdelsen af planlagte aktiviteter observeres det, hvordan børne reagerer på 
aktiviteterne for at finde ud af om aktiviteterne skal justeres. 
 
Opdelingen af børnene sker også i et børneperspektiv. Personalets refleksioner viser, at der er 
kommet meget højere fokus på børneperspektivet i forhold til planlægningen.  
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Næste udviklingspunkt er, at der skal arbejdes mere med at se på børnenes intentioner og ikke 
tillægge børnene motiver i forhold til deres handlinger. 
 

• Implementeringen af den nye styrkede læreplan 
Dette er sat i gang bl.a. med det fornyede blik på læringsmiljøer. Uddannelsen af FF skal ligeledes 
integreres og der skal findes en måde at være fagligt fyrtårn på i Manegen. Det er allerede 
undervejs, men vil blive en løbende proces. 
 

• Styrket forældresamarbejde gennem Sammen Om Barnet 
Der er kommet opmærksomhed på, at der skal skabes et fælles sprog omkring 
forældresamarbejdet. Introsamtalerne arbejdes der med lige nu og der deltager som noget nyt en 
leder ved alle introsamtaler. 
Det opleves, at forældrene er glade for introsamtalen og forældrene fortæller, at der er en tydelig 
ledelse, som de kan bruge. 
Fra ledelsens side siges det højt, at ledelsen er tilgængelig og døren er altid åben. 
I forhold til værktøjerne og viden fra SOB, er der et ønske om, at der kommer et højere output af 
uddannelsen, når der er brugt så mange penge på både uddannelse og ressourcer. Det kræver 
ledelsesmæssig opbakning. Så det vil være en proces, som skal følges tæt fra ledelsens side i den 
kommende periode. 
 
Fokuspunkter konsulent 
Er drøftet undervejs i samtalen 
 
Opfølgning 
Aftaler og eventuelle opfølgende indsatser 
 

Ved næste tilsyn 
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Bilag 1 

1. Læreplaner / læringsmiljøer 

Hvordan organiserer I arbejdet med læreplaner og læringsmiljøer, herunder hvordan 

tilrettelægger I … 

• … refleksioner? 

• … arbejdet med mål for børnenes læring? 

• … evalueringer? 

Vi har et stort fokus på vores læringsmiljøer i Manegen. Læringsmiljøet er ikke blot at have 

halvanden til to timers planlagte aktiviteter om formiddagen. Læringsmiljøet herunder børnenes 

udvikling, læring og dannelse skal finde sted hele dagen. Der skal være rammer og plads til både 

den spontane leg, de planlagte aktiviteter og de rutineprægede situationer i løbet af børnenes dag 

her i Manegen. Det er i alle disse situationer læring finder sted.  

Vi tilrettelægger arbejdet med læreplanerne på vores personalemøder og vores teammøder. På 

møderne er der hver gang plads og tid til refleksion og til at få ejerskab og indflydelse over både 

aktiviteterne og refleksionerne bag.  

Vi arbejder med SMTTE modellen for at skabe rammer omkring refleksionerne over børnegrupper, 

aktiviteterne og evalueringen af vores tiltag. Vi taler her også om målet for børnenes læring i 

forhold til de aktiviteter vi planlægger. Er der børn i gruppen med særlige behov så skal der måske 

justeres i planen.  

Vi har introduceret delelementer fra den nye styrkede læreplan på vores personalemøder og vi har 

de sidste 4-5 måneder arbejdet ud fra de beskrivelser der ligger i den nye styrkede læreplan i 

forhold til aktivitetsplanlægningen. Her har vi arbejdet med natur, udeliv og science og med 

kommunikation og sprog. Vi har indtil nu haft et overordnet læreplanstema som personalet så har 

udarbejdet aktivitetsskemaer og planlagt ud fra. Det har været 2-3 måneder ad gangen vi har 

arbejdet med temaerne.  

I starten af september havde vi p lørdag sammen med Humlebien. Her var det læringsmiljøer det 

handlede om hele dagen. Det har været startskuddet for os i at arbejde mere målrettet med egen 

rolle i forbindelse med børns læring hele dagen. Hvordan man tilrettelægger aktiviteter og har børn 

med særlige behov for øje. Her havde vi oplægsholder Anne Marie Marquardsen til at stå for 

formiddagen. Om eftermiddagen rettede vi fokus på den mere fysiske del af læringsmiljøerne og 

hvordan vi arbejder målrettet med legezoner og indretning.  

Vi vil indrette og reflektere over vores læringsmiljøer så det indbefatter hensyn til 

børneperspektiver og deltagelse, børnefællesskaber og sociale relationer samt sammensætning af 

børnegrupperne.  

Hvordan sikrer I, at personalet har ejerskab over læreplanerne og at de omsætter dem…  

• … i planlagte aktiviteter 
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• … i hverdagsaktiviteter 

På vores p møder og teammøder bruger personalet tid til at planlægge og reflektere over 

aktiviteter og børnegrupperne.  

Vi har i manegen valgt at sende 8 medarbejdere på Fagligt fyrtårns kursus på UCC. Under forløbet 

afholder ledelsen møder med vores fyrtårne omkring rollen, ansvaret i det og hvordan vi får den 

nye styrkede læreplan til at være en integreret del af vores pædagogiske praksis fremadrettet.  

Vores fokus fremadrettet vil være at få indarbejdet læreplanstemaerne i alle hverdagens rutiner og 

aktiviteter gennem hele dagen. Lige pt. Har vores største fokus været at få nogle af 

læreplanstemaerne ind i de planlagte aktiviteter om formiddagen.  

Læring finder sted hele dagen og derfor er det vores mål at vi fremadrettet vil kunne beskrive hele 

dagen med udgangspunkt i den nye styrkede læreplan. Beskrivelserne og refleksionerne over 

dette er naturligvis med personalet.  

Hvordan arbejder I med børnemiljø og sikrer, at I inddrager børneperspektiv? 

Vi vil fremadrettet have fokus på at inddrage børneperspektiverne i løbet af dagen i Manegen. 

Vores første skridt i den forbindelse har været at inddrage børnenes perspektiver i forbindelse med 

vores beskrivelse af det pædagogiske måltid. Her har vi på et personalemøde inddelt personalet i 

små grupper på tværs af husene og stuerne. Grupperne har blandt andet arbejdet med 

børneperspektiver ved vores måltider. De har fået flere spørgsmål i grupperne som de har 

reflekteret over og nedskrevet. Dette er så blevet indarbejdet i vores nye måltidsbeskrivelse som 

også er vedhæftet her.  

Derudover har vi også på vores p lørdag haft en særlig fokus på børneperspektiverne i forbindelse 

med indretning af legezoner og refleksioner over hvor mange legezoner der skal være pr. 

Vuggestuebarn. Herunder også vigtigheden af at børnene også har brug for at kunne trække sig 

for at kunne deltage. Dvs. indretning af stillezoner, madrasser til læsning osv. De fleste børn har 

brug for at kunne finde ro i løbet af en lang dag med megen stimuli i en vuggestue og det skal vi 

kunne tilbyde børnene.  

Vi arbejder med at personalet opdeler børnene i mindre grupper i løbet af hele dagen. Dette gør vi 

blandt andet for at skabe mere ro omkring børnene. Om morgenen trækker personalet, så snart 

det kan lade sig gøre, ud på stuerne. Det betyder, at der så er mulighed for at brede sig ud på flere 

områder i huset og derved skabe mindre grupper for børnene.  

Vi opfordrer personalet til at lave aktiviteter en voksen med en lille gruppe børn. Dette har de ikke 

været vant til tidligere så det er stadig en proces for os at få det indført. Børneperspektivet i, at 

være en voksen med 2-4 børn giver en ro, fordybelse, indlevelse og en særlig mulighed for at 

arbejde mere intensivt med sproget, relationer og børnenes individuelle kompetencer.  

Vores mål for Manegen er at fremme børnenes trivsel, læring og udvikling hvor vi blandt andet 

tager udgangspunkt i børnenes perspektiver.  

2. Sprogindsats 

Hvordan arbejder I med sprogstrategier i det pædagogiske arbejde? 
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Sproget er vigtigt, fordi det giver adgang til relationer og fællesskab. Vi har ikke et sprog, når vi 

fødes, men vi fødes med nogle forudsætninger for at tilegne os et sprog og en lyst til 

kommunikation. Sproget styrker vores personlige og sociale udvikling og det styrker vores måde at 

tænke på og vores måde at forstå vores verden på. 

Barnet lærer sproget ved at være i sproget og bruge sproget og gøre det sammen med andre. Dvs. 

barnet lærer sprog af voksne og det gør os til rollemodeller. Det betyder, vi skal være tydelige og 

inddragende. Vi skal inddrage barnet aktivt i kommunikationen. Det er vigtigt at skabe dialogiske 

miljøer for at styrke børns sproglige udvikling f.eks. at dele børnene op i mindre grupper, ved 

måltidet, i garderoben og i de daglige rutiner. 

I Manegen giver vi barnet mulighed for at udvikle sit sprog gennem dagligdags aktiviteter. Dette 

gør vi ved at sætte ord på det, vi gør, ser og oplever. Derudover skaber vi rammer, som indbyder til 

kommunikation, hvilket skal være med til at udvikle barnets begrebsverden. 

  

Nogle af de redskaber personalet bruger i hverdagen er fx fagtesange, sange, rim og remser, 

dialogisk læsning og historiefortælling og det at sætte ord på barnets og andres oplevelser, 

handlinger og følelser i hverdagens rutiner. Vi holder hver dag samling på alle stuerne. Under 

samling bliver der blandt andet lavet navneopråb eller navnesange så børnene oplever en 

sammenhæng, genkendelighed, lærer deres kammeraters navne, oplever at være en del af et 

fællesskab og lærer sit eget navn og at de har en betydning.  

 

Derudover indeholder samlingen ofte også sange og snak om hvad vi skal i dag ud fra blandt 

andet piktogrammer. Stuerne er ikke ens og holder ikke samling helt på samme måde hver dag. 

Det er et opmærksomhedspunkt for os, at se på hvilke samlinger der fungerer bedst og formen på 

dem. Under samling er der også lidt mad og drikke. Enten først eller sidst i samlingen. Til 

samlingen taler personalet med børnene, de italesætter børnenes initiativer og sætter ord på 

børnene og sig selv.  

  

Barnet har behov for at møde voksne, der lytter til dem med forståelse og anerkendelse, så det får 

mulighed for at udtrykke sig.  

 

Vi italesætter hverdagen og kobler sproget på vores handlinger, for på den måde at give børnene 

rammerne for, at forstå deres omverden. 

Hele dagen igennem inddrages børnenes sproglige og kommunikative initiativer. Personalet sætter 

ord på dem selv og børnene.  

 

På vores næstkommende personalemøde vil vi introducere personalet for UGLE strategierne og 

Marte Meo med en vinkel på sprog og kommunikation. Fokus på at sætte ord på børnene, sig selv, 

udvide, fortolke og imitere/spejle.  

 

Vi sender de fleste af vores pædagoger på Sprogtrappen og her kommer også til at være et 

område hvor der vil være nye tiltag vi skal implementere. Dette gør vi i samarbejde med de 

personaler der deltager i kurset.  

 

3. Overgange 
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Hvordan tilrettelægger I børnenes overgangene? 

(eksempelvis, hvornår afholder I introsamtaler, mm) 

• Fra hjem til dagtilbud 

Vi kontakter den nye familie et par uger før start. Hvor vi fortæller hvilket hus og stue vi vil byde 

dem velkommen til. Derefter inviterer vi dem til vores introsamtale inden barnet starter i 

vuggestuen. Ved samtalen deltager det personale fra stuen, som står for indkøringen af barnet og 

afdelingslederen fra huset. Vi har valgt at have en synlig og tydelig ledelse tæt på alle familierne 

helt fra start. Det gør vi for at vise hvem vi er og for at forældrene også kan lære ledelsen at kende 

i Manegen. Hvis der skulle komme udfordringer enten i samarbejdet eller for barnets trivsel i deres 

tid i vuggestuen så vil vi allerede have et kendskab til hinanden. Det vil derfor være mere naturligt 

for forældrene at indgå i dialog også med ledelsen omkring deres barn.  

Vi afsætter ca. 45 min til mødet. Her vil vi få et kendskab til familien og barnet, tale om indkøringen 

og gensidige forventninger til hinanden. Vi oplever i stigende grad forældre som er usikre og 

utrygge ved at deres børn skal starte i vuggestue. Måske også på baggrund af de mange negative 

fortællinger i medierne fylder dette mere og mere for vores nye forældre. Vi er meget 

opmærksomme på, at lade introsamtalen omhandle disse bekymringer. Vi har en oplevelse af, at 

forældrene finder stor tryghed i at vi giver dem plads og rum til at dele de mange tanker de må 

have om hvordan det er at gå i vuggestue. Når samtalen er slut mærker vi en lettelse og en 

tryghed fra forældrene. Forældre som glæder sig til at deres børn skal starte hos os og forældre 

som har fået en større forståelse for hvad det vil sige at gå i vuggestue. Hvordan rutinerne er, men 

vigtigst af alt hvordan og hvor vigtigt vores samarbejde med forældrene er fremadrettet.  

• Interne overgange, eksempelvis mellem vuggestue og børnehave 

Vi har ikke egen børnehave (endnu). Vi aflever børn til mange børnehaver i hele kommunen. I og 

med at vi også er garantipladsinstitution så har vi børn som skal starte i børnehaver langt fra vores 

institution.  

Vi forsøger så vidt muligt at have besøg i den nye børnehave sammen med barnet og nogle 

venner inden barnet skal starte i børnehave.  

Hvis det er muligt kan vi tage på besøg i den kommende børnehave. Men da der årligt er et flow på 

60-100 børn der forlader Mangen er det ikke altid muligt. Mange af vores børn starter også op i en 

ny vuggestue fordi forældrene ønsker at sikre plads i en børnehavegruppe 

 

• Eksterne overgange, eksempelvis til eller fra et andet dagtilbud 

Vi har et tæt samarbejde med forældrene og hvis der er brug for et overleveringsmøde så holder vi 

det med den nye institution. Hvis barnet er i gul eller rød trivsel i TOPI afholder vi 

overleveringsmøde med den nye institution.  

Hvor mange børn blev skoleudsat i det igangværende skoleår? 

0  

Er der kommet børn tilbage, der var startet op i skole? 
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4. Inklusionsmidler 

Hvordan arbejder I med de inklusionsmidler, som I har fået tildelt? 

Inklusionsmidlerne anvender vi i vores to nyoprettede stillinger, med en afdelingsleder ansat i hvert 

hus. Afdelingslederen i hvert hus fungere som inklusionspædagog og afdelingsleder. De er knyttet 

til alle 4 stuer i huset og vi arbejder hen imod, den form som skal give mest mening for husene og 

børnene.  

I praksis er deres rolle at vejlede personalet i forhold til skabelsen af de inkluderende fællesskaber 

og læringsmiljøer. De laver iagttagelser i børnegruppen, kan deltage i aktiviteter for derved at 

understøtte de inkluderede fællesskaber børnene imellem. Derudover støtter de personalet i 

handleplansudarbejdelse samt skaber muligheder for at personalet kan reflektere over egen og 

stuens praksis.  

Afdelingslederens rolle er, at være sparringspartner både i dagligdagen i vuggestuen, til 

teammøderne og til at få implementeret nye pædagogiske tiltag med fokus på at understøtte den 

kultur vi ønsker skal være tydelig i Manegen. Derudover har de også administrative opgaver og 

ledelsesmæssigt ansvar.  

Der har tidligere været en inklusionspædagog, men det har ikke givet den rigtige effekt ift. Arbejdet 

med de enkelte børn. Det er vigtigt at alle medarbejdere tager aktivt del i arbejdet med 

inkluderende fællesskaber og forståelsen omkring det. Vi ønsker ikke at det kun er en person som 

skal arbejde med inklusion men alle medarbejdere. 

Alle medarbejdere har et fælles ansvar i at have fokus på de inkluderende miljøer dagen igennem. 

5. Fysiske rammer 

Hvordan udnytter og inddrager I jeres fysiske rammer i det pædagogiske arbejde? 

Vi har arbejdet en del med vores fysiske rammer det sidste halve år i Manegen. Vi havde en 

oplevelse af, at der var meget støj og uro i vores fællesrum på vise tidspunkter af dagen for både 

forældre, personalet og ikke mindst børnene. Derfor har vi prioriteret at få vægge op i hus B som 

gør fællesrummet en smule mindre og som derved også giver hvert team mulighed for at kunne 

være opdelt i mindre grupper. Teamet i hver ende af huset kan nu lukke en dør ned til deres team 

hvor de har to stuer og et lille fællesområde mellem stuerne. Dette giver ro og mange gode 

muligheder for et tættere samspil mellem børn og voksne. Vi har i hus A også lige fået bevilget 

penge til at kunne opføre vægge og døre på samme måde som i hus B.  

Vi har i hus A talt meget om hvordan fællesrummet skal bruges og hvad dets funktion skal være. 

Rummet er nu blevet til et bevægelsesrum. Så her er god og rig mulighed for fysisk udfoldelse. 

Rummet har ingen borde og stole men derimod bolde, gynger, sanse “trædesten”, rutsjebane osv. 

Det giver både personalet, forældrene og børnene bedre overblik og alle har nemmere ved at 

bruge rummet til det der er aftalt.  

Vi har på vores personalelørdag sammen med Humlebien talt om indretning. Den pædagogiske 

indretning hvor vi har fokus på legezoner, børnegrupperne, stillezoner, børneperspektivet og 

rummets betydning generelt. Her fik de fleste en øjenåbner over hvor få legezoner der reelt var på 

deres stuer og hvor mange flere zoner der kunne skabes uden de store ændringer. Børn i 
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vuggestuealderen har brug for en legezone pr. To børn. En legezone behøver ikke være stor, men 

kan blot være en vindueskarm med påklistret kunstgræs til bondegårdsleg eller en bilbane til billeg. 

Personalet fik først et inspirationsforedrag med facts og billeder og dernæst skulle de på stuerne 

og reflektere over en række spørgsmål ledelsen havde udformet. Vi har efterfølgende fået penge til 

at stuerne kunne indkøbe møbler til at indrette deres legezoner. Det er vi lige nu godt i gang med 

og vi venter bare på levering af de indkøbte ting.  

Det fysiske rum kan fungere som den fjerde pædagog på stuen. Hvis man er klar over at designe 

en god stue med mange lege zoner kan det give mere ro, mindske konflikter mellem børnene, 

skabe bedre overblik og øge mulighederne for mere fordybelse i aktiviteterne.  

6. Forældresamarbejde 

Hvordan sikrer I, at samtlige forældre oplever et godt forældresamarbejde? 

Vi oplever hovedsageligt at få positive tilkendegivelser, fra forældrene som oplever at de har et 

godt og tillidsfuld forældresamarbejde med os i det daglige, både hvad angår personalet og 

ledelsen. 

Vi bestræber os på, at Manegen er et sted hvor forældrene trygt og tillidsfuldt kan henvende sig til 

os. Et sted hvor de altid føler sig velkomne og taget godt imod. 

På introsamtalen gør vi det meget tydeligt for familierne, at det for os er meget vigtigt at de føler sig 

trygge og hørt i vores huse. At vi altid er parate til at vende små som store bekymringer eller 

udfordringer med dem. Vi tager os tiden til, at de kan fortælle os om deres familieliv, deres barn og 

deres eventuelle bekymringer og fokusområder.  

Vi prioriterer at tale forældrene om deres barns trivsel både på møder og i hente og bringe 

situationerne. Dette ser vi som et meget vigtigt redskab i hverdagen, for det styrkede 

forældresamarbejde og for at sikre os at forældrene oplever et tæt og trygt partnerskab med os 

omkring deres barns trivsel.  

Hvordan indgår forældretilfredshedsundersøgelsen i jeres arbejde med forældrene? 

Den tages op i forældrebestyrelsen.  

I hvilke samarbejdsfora inddrager I forældrene – og hvordan fungerer det? 

Samtaler omkring det enkelte barn 

Forældrebestyrelsen 

Arrangementer 

Tilsyn 

Evt. ansættelser 

 

I forældrebestyrelsen er der en god dialog omkring det der rører sig i Manegen og der er en stor 

opbakning til at ville deltage. Det sidste halve år har det været ønsket om, at overgå til integreret 

institution som har præget møderne. Dette med meget stort engagement og initiativer fra 

medlemmerne i både bestyrelsen og de øvrige forældre.  

Bestyrelsen står også for vores årlige sommerfest. 
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Hvordan omsætter I konkret viden og værktøjer fra ”Sammen om Barnet” og ”TOPI” i jeres 

forældresamarbejde? 

Indtil videre har værktøjerne fra Sammen Om Barnet ikke været synlige i vores pædagogiske 

praksis. Andet end at vi har de fine plakater hængende. Nu er vores ledelse også på SOB og 

derfor vil vi herefter have en større fokus på at inddrage værktøjerne mere konkret i vores arbejde 

og i samarbejde med forældrene. Vi skal have fundet en form på hvordan vi her vil omsætte det 

rent praktisk. Vi har fokus på at have et godt forældresamarbejde men vi skal arbejde nærmere 

med vores narrative fortællinger og “sætte sig i andres sko”(SOB) fremadrettet.  

TOPI bruger vi i vores forældresamarbejde til trivselssamtalerne og udarbejdelsen af handleplaner 

når børnene er i gul eller rød trivsel.  

7. Personale 

Medarbejderudvikling 

Hvordan arbejdes der med medarbejderudvikling? 

Vi afholder MUS samtaler. 

Vi planlægger at afholde GRUS i 2020 

Vi sørger for at sende personalet på relevante kurser og videreuddannelse. 

Pt. Har vi 8 personaler på faglige fyrtårne. Der er 6 personaler på Sammen om Barnet og på 

nuværende tidspunkt kun meget få medarbejdere i begge huse som ikke har været på SOB. Dette 

giver os et fælles sprog i Manegen på sigt når alle har været igennem. Derudover har vi valgt, at 

alle vores pædagoger kommer på Sprogtrappen kurset. 

Hvordan sikres der, at personalet har de fornødne kompetencer til at løse de opgaver, der 

skal løses? 

Vi prioriteter at sende personalet på diverse kurser som giver mening både ud fra de mål og tanker 

vi har for institutionens læringsmiljøer. Men også for at sikre os en samlet personalegruppe som er 

up to date med de nye tendenser der er indenfor det pædagogiske felt. Vi ønsker at hele 

personalet har en oplevelse af, at kunne slå til i deres roller og det gælder både for de uddannede 

pædagoger og vores medhjælpere.  

Afdelingslederne i begge huse afholder trivselssamtaler med alle personaler. Målet er at dette 

bliver gjort som en fast ting nogle gange om året. Vi har afholdt samtalerne en gang med stor 

succes, imens de nye afdelingsledere har været her. Samtalerne tager udgangspunkt i den enkelte 

medarbejders trivsel og motivation i arbejdet. Samtalerne har en mere uformel vinkel end de MUS 

samtaler som også afholdes med personalet. Dette gør vi for at sikre os at komme rundt om hele 

personalegruppen, for at give dem en mulighed for at reflektere over deres arbejde og give 

tankerne og ideerne plads.  

Hvordan er vidensdeling organiseret? 

Vi sørger for at vidensdele på personalemøder og teammøderne.  
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Derudover afholder vi MED møder.  

Hvordan organiserer I implementeringen af nye tiltag, f.eks. Sammen om Barnet og TOPI? 

(fx pædagogmøder, møder for samtlige medarbejdere, teammøder, stuemøder, mm.) 

Vi bruger vores personalemøder til implementeringen af større tiltag i Manegen. Her har vi god 

erfaring med at personalet sidder i mindre grupper og reflekterer sammen ud fra en række 

spørgsmål og udsagn vi har udarbejdet i ledelsen. Så skal grupperne til sidst fremlægge deres 

vigtigste pointer fra snakkene og vi samler i ledelsen alle deres nedskrevne tanker sammen og kan 

derefter udarbejde konkret hvordan vi så skal arbejde.  

Vi afholder MED møder. 

Normering 

Fordeling pædagogtimer – medhjælpertimer 

Pædagogtimer 

Antal timer (ikke antal medarbejdere), der 

varetages af uddannede pædagoger. Da ledere 

bliver lønnet af en anden konto, tæller lederens 

børnetimer ikke med. 

571 

Medhjælper/ Pædagogisk assistent timer 

Antal timer (ikke antal medarbejdere), der 

varetages af ikke pædagoguddannede 

medarbejdere (selvom medarbejderen kan 

have en anden uddannelse) 

369 

Pædagogstuderende 

Antal timer (ikke antal medarbejdere), der 

varetages af pædagogstuderende i de lønnede 

praktikperioder 

 

30 

 

 

Følgende medarbejdere tæller ikke med i normeringen: 

PAU-elever, pædagogstuderende i de ikke lønnede praktikperioder og medarbejdere i løntilskud 

Er der PAU- elever i huset? Ja X Nej ☐ 

Hvilken betydning har det for jeres pædagogiske arbejde, at I har PAU-elever og/eller 

pædagogstuderende? 

Vi er meget glade for at have både PAU studerende og pædagogstuderende i Manegen. At have 

studerende i institutionen sætter personalet på opgave i at holde sig opdateret med alt det nye der 
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rører sig i den pædagogiske verden. De studerende kommer ofte med en masse gode, nye og 

interessante spørgsmål som kan sætte vores pædagogik under lup. Personalet øver sig desuden i 

at formidle de tanker og visioner vi har for det gode børneliv og de mål vi har i Manegen.  

Hvordan har personaleudskiftningen været, når I ser et år tilbage? 

Der er ca. 6 medarbejdere som er stoppet inden for det sidste år. 

8. Egen vurdering 

Hvad er jeres egen vurdering af institutionen? 

Manegen er udfordret på især to områder. At vi er garantipladsinstitution og at vi ikke har en 

børnehave. Dette betyder at vi har mange små børn, mange indkøringer, mange introsamtaler og 

desværre mange der stopper før endt vuggestuetid. Det er familier som bor langt fra os og har fået 

tilbudt plads tættere på bopælen og så er det forældre som ikke tør sige nej til plads i anden 

institution af frygt for at miste plads i køen til den ønskede børnehave.  

Vi har meget tilfredse forældre som ville ønske de kunne lade deres børn blive hos os og ville 

ønske vi havde børnehave.  

 

Vi håber på, i samarbejde med vores forældrebestyrelse og personalegruppen, at kunne blive 

integreret institution næste år. Et hus til vuggestue og et hus til børnehave.  

De mange indkøringer kan selvfølgelig mærkes og vi har ofte mange meget små børn hos os. At 

kunne tilbyde børnehaveplads ville give en fantastisk god overgang for alle parter.  

 

Manegen er i en god udvikling lige nu pædagogisk. Der er stadig meget vi skal arbejde på og gøre 

bedre. Vi oplever en personalegruppe som er omstillingsparate og klar på at ændre og udvikle 

deres pædagogiske praksis.  

 

Der er kommet ny ledelse og heriblandt en afdelingsleder i hvert hus. Personalet har ønsket synlig 

ledelse og det har de nu fået. Det er altid en omvæltning med ny ledelse som laver nye tiltag og 

har en anden vinkel på tingene. Dette er dog modtaget godt hos de fleste og der er et ønske om 

forandring og udvikling til stede. Vi har også fået lidt nye personaler ind i husene som ser 

anderledes og nytænkende på pædagogikken og det har været et friskt pust til Manegen.  

 

Vi er godt på vej til at skabe grobund for implementeringen af den nye styrkede læreplan med 

mere fokus på børneperspektiverne. Et større ejerskab og flere refleksioner fra personalegruppen 

og så ønsker vi et endnu bedre samarbejde med vores forældregruppe.  

 

På baggrund af denne vurdering, hvilke pædagogiske fokuspunkter vil I da pege på til jeres 

kommende pædagogiske tilsyn? 

- Sprogarbejdet og fokus på at dette finder sted hele dagen. 

- Børneperspektiverne i måltidet og på sigt hele dagen 

- Implementeringen af den nye styrkede læreplan 

- Styrket forældresamarbejde gennem Sammen Om Barnet 
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Bilag 2 

Konsulentens observationsbeskrivelse 

I forbindelse med det pædagogiske tilsyn, besøger den tilsynsførende pædagogiske konsulent 

dagtilbuddet. Besøgets varighed varierer alt efter dagtilbuddets størrelse og organisering. Den 

pædagogiske konsulent foretager observationer i samtlige dagtilbuddets afdelinger. 

Besøget har til formål at skabe indblik i dagtilbuddenes pædagogiske praksis. Der er fokus på, 

hvorvidt dagtilbuddets skriftlige materiale, såsom læreplaner, dagtilbuddets egne beskrivelser 

(spørgeskema), mm., omsættes i praksis. For at sikre systematik og gennemsigtighed i 

tilsynsprocessen (uvildighed), fokuseres der ved besøget på de tegn, der er beskrevet under de 

enkelte overskrifter. 

I nedenstående beskrivelse kan der indgå den pædagogiske konsulents refleksioner og 

anbefalinger (fremhævet med kursiv), som vil blive drøftet ved tilsynssamtalen. 

 

Fokus for tilsynsbesøget 

1. Pædagogik  
2. Trivsel 
3. Sprog 
4. Indretning  
5. Organisering 

 

1. Pædagogik  

Hvilke aktiviteter foregår der i børnehuset? 

I hus A hedder stuerne Dansemus, Popcorn, Ballon og Gøgler  

• Formiddagsfrugt på Ballonerne 

• Lidt leg i forrummet til Ballon 

• Slut af formiddagsfrugt på Popcorn 

• En mindre gruppe går på tur Popcorn/Balloner (ikke observeret) 

• Leg på legeplads (ikke observeret) 

• Middagsstunden Dansemusene 

• Efter eftermiddagsmad Gøglerne 
 

I hus B hedder stuerne: Elefanterne, Krudtuglestuen, Tryllestuen og Loppestuen 

• Legeplads (ikke observeret) 

• Leg på elefanter med fire børn  

• Frokost Krudtuglerne 

• Fodbad (ikke observeret) 

• Krea (ikke observeret) 

• Sansekasser (ikke observeret) 

• Efter frokost på Krudtuglerne 

• Middagsstunden Elefanterne og Lopperne 

• Frugt på Loppestuen leverpostejmad, ost og frugt 
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Hvordan tænkes læring ind det planlagte, det spontane og rutinerne?  

Formiddagsfrugt, et barn hjælper med at dække bord, øvrige børn sidder omkring bordet. 

Der er mælk og vand i små kander og børnene understøttes i selv at hælde op. Den ene 

voksne gør brødet klar og børnene vælger et stykke brød, hvorefter de får en kniv med lidt 

smør på, så de selv kan smøre. Den voksne skærer frugt ud og sender skålen rundt, så 

børnene selv kan tage et stykke frugt. 

Popcorn slut frugt. Da børnene er færdige med at spiseputter de deres madaffald i den 

grønne beholder (ved bordet), herefter kommer børnene ned og de hjælper med at rydde op. 

Stiller kopper over på vognen og bærer kande osv. Der er også et af børnene, som hjælper 

med at tørre borde af og feje. Der er ingen af børnene, som får vasket hænder efter frugten. 

Nogen af børnene skal på tur. De kommer ud i garderoben lidt ad gangen, hvor de får tøj på. 

De hjælper til hver især så meget, som de kan. De mindste børn bliver inde på Popcorn, 

hvor der er to voksne sammen med dem. 

På Ballonerne er en voksen sammen med nogle andre børn, som er i færd med at tage tøj 

på. 

Elefanter der er fire børn, hvoraf to kommer ud at sove i løbet af kort tid. Den voksne, som er 

på stuen, er sammen med børnene og følger deres initiativer. Undervejs putter hun de to 

børn, som skal sove. Den ene pige hiver i den voksne og fører hende hen til en lille reol, 

hvor sutterne opbevares. Hun får sint sut og falder til ro uden at have været ked af det. 

Krudtuglerne – der har været et barn med ude at hente vognen til frokost. Børnene sidder 

ved to borde og der er et barn fra hvert bord, som hjælper med at dele tallerknerne ud. 

Børnene er selv med til at øse suppe op og kan derefter vælge om de vil have pasta og 

kalkunbacon på suppen. Der deles også brød rundt, som børnene kan tage. Der tales om 

maden, mens der spises. Børnene spiser godt og den voksne spørger om de vil have mere 

mad og så får de lov til selv at øse mere op. Der er små kander, som stilles på bordet. Der 

hældes lidt vand i og børnene hælder selv vand op i deres glas. 

Tryllestuen efter frokost – en voksen har samlet børnene i et lille læsehjørne. Den anden 

voksne ordner borde og fejer gulv. 

Dansemusene middagsstunden  

Der er to voksne og lidt børn. Alle befinder sig på gulvet, hvor der leges med Lego. De 

voksne er tæt omkring børnene og understøtter børnenes leg. Der tales om Lego. I 

baggrunden kører en CD med forskellige børnesange. 

Eftermiddagsmad Loppestuen.  Børnene sidder ved et langt bord sammen med de to 

voksne. Efter frugt går børnene ned. De hjælper ikke med at rydde op og de får ikke vasket 

hænder.  

Eftermiddag Gøglerne. De to stuer er slået sammen. Der er fire voksne på stuen og otte 

børn. Der leges med den nye butik (den er lige blevet samlet og kommet ind på stuen), som 

er meget populær. Der er mange børn samlet omkring det nye legetøj. De voksne er på 
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gulvet og understøtter børnenes leg. Der bliver også givet nye ideer til legen, som børnene 

kan tage med i deres leg. 

Tegn hos børn 

• Børnenes deltagelse: Børnene er aktivt deltagende, dvs. engageret, lyttende og optaget. 

• Børnenes nærmeste udviklingszone: Børnene viser tegn på at være tilpas udfordret, dvs. 
at børnene giver udtryk for, at de vil prøve noget nyt, eller børnene viser tegn på at være 
trygge ved at udfordre sig selv eller bliver udfordret.  

 

Formiddag frugt Balloner. Børnene er engagerede i, hvad der foregår ved bordet. De vil 

meget gerne selv deltage i både smøring og i at hælde op. De børn, som giver udtryk for, at 

de vil hjælpes, får lidt hjælp til f.eks. at smøre og hælde op. 

Garderoben, børnene fordeles ind på stuen også, hvor de får hjælp til at tage tøj på. 

 

Frokost.  Børnene virker rutinerede i at hælde op og spise selv. De hælder vand op og virker 

veltilpasse. Der er et par mindre børn, som skal mades, de spiser så selv brødet og har også 

en ske i hånden. 

Dansemusene - middagsstunden, børnene nyder den stille stund. Der er meget fokus på 

dem fra de voksnes side og der er tæt kontakt. 

Eftermiddagsmad Loppestuen, børnene får et stykke rugbrød sammen med en kniv, herefter 

kan de selv smøre leverpostejen på brødet. Der er små kander med vand, så børnene selv 

kan hælde op. 

 

Tegn hos voksne 

• De voksnes relation til børnene: De voksne er nærværende, lyttende og engagerede. De 
voksne har øjenkontakt med børnene. De voksne har tilpas fysisk kontakt til børnene. 

• De voksne arbejder med differentieret tilgang: De voksne tilbyder børnene 
differentierede aktiviteter, afstemt efter alder, udvikling, interesser, mv. 

• De voksne følger børnenes læringsinitiativer: De voksne ser børnenes initiativer og 
følger og evt. udbygger dem. 

• De voksne understøtter børnenes leg: De voksne skærmer børnene, så de kan lege 
uforstyrret. De voksne udvider legen, f.eks. ved at deltage, tilføje idéer eller materiale, 
eller ved at understøtte børnene i at deltage i legen. 

 

Elefanterne. De to børn som er vågne, er sammen med en voksen. Der er lavet en lille hule 

under et bord, hvor et af børnene går ind. Den voksne er sammen med børnene og 

understøtter de initiativer, de tager i forhold til at lege lidt. 

Tryllestuen frokost der er en rolig stemning ved bordene, mens der spises. De voksne 

understøtter børnene og hjælper dem i de behov, som de har. 

Loppestuen børnene understøttes i at være selvhjulpne og de tager selv et stykke ost fra 

fadet. 

 

Refleksioner: 

Ved besøget hænger en procesplan for arbejdet med det pædagogiske måltid på 

personalestuen og forinden besøget er der tilsendt en mad- og måltidspædagogik. Det er en 
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velformuleret mad- og måltidspædagogik, som har fokus på børneperspektivet. Ved besøget 

var der fuld overensstemmelse mellem det, som er beskrevet og det som foregik ved 

måltiderne. Det var ikke kun til frokost, at børnene var involveret, men også ved både 

formiddags- og eftermiddagsmad. 

 

Der blev ikke observeret så mange aktiviteter i mindre grupper, da der var mange af sted på 

tur. Men der hænger planer for, hvad der skal ske på de enkelte ugedage. Der var én stue, 

som lavede forskellige aktiviteter, men det blev ikke observeret (var ikke opmærksom på 

det) 

 

2. Trivsel 

Hvordan er det relationelle samspil? 

I både hus A og B er der en god stemning. De voksne ser børnene og reagerer relevant på 

deres initiativer. 

Børnene virker trygge og bevæger sig rundt i rummet mens de leger.  

 

Trivsel 

Tegn hos børn 

• Børnene virker glade. 

• Børnene viser engagement, nysgerrighed og optagethed. 

• Børnene indgår i ligeværdige udviklende relationer med hinanden. 

• Børnene opsøger de voksne, hvis de har brug for støtte. 
 

Børnene virker glade og trygge. Når børnene hjælper til ved frugten, er de meget optagede 

af det. De er glade. 

Frokost børnene virker glade og de er glade for maden. De er ivrige for selv at deltage aktivt 

i måltidet og tage mad m.v. 

Middagsstunden Dansemusene. De små, som ikke sover, hygger sig med Lego på gulvet. 

De bevæger sig frit rundt på gulvet og undersøger og eksperimenterer med Lego. Der 

smages rigtig meget. 

Tegn hos voksne 

• De voksne virker glade – på en professionel måde. 

• De voksne viser omsorg, fagligt engagement og optagethed. 

• De voksne hjælper børnene på en anerkendende måde ved konflikter. 
 
De voksne virker glade. 
Der vises omsorg for børnene og den voksne er sammen med dem.  
Da et barn (elefanterne) begynder at smide med legoklodserne opfordres han til, at bygge et 
tårn og den voksne starter op. Barnet vil dog hellere skille Lego ad. 
 
Tryllestuen, de voksne virker glade. De får måltidet til at glide, mens de involverer børnene 
undervejs. 
 
Dansemusene middagsstunden, de voksne er tæt omkring børnene. Der leges med børnene 
og kommunikeres omkring børnene. Der skal ringes til en mor, når drengen vågner, hvilket 
bliver gjort. Et andet barn bliver hentet. 
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Eftermiddagsfrugt Loppestuen, efter frugt vil flere børn lege i vindueskarmen, hvor der er et 
par bondegårde og dyr. Børnene diskuterer lidt ind imellem og den voksne er tæt på og 
hjælper børnene med at lege ved siden af hinanden. Den voksne forsøger at forebygge 
konflikterne undervejs ved at guide børnene i, hvad de kan gøre. 
 
Refleksioner: 
Ved besøget blev det observeret, at der er en rigtig god trivsel blandt både børn og voksne. 
Børnene opdeles i mindre grupper og de voksne fordeler sig. 
Særligt omkring måltidet er der en rigtig god stemning, som børnene profiterer af.  
Ved mellemmåltiderne kunne man overveje at dele det mere op for at skabe endnu mere 
nærvær. Så var der ikke ventetid for de børn, som vågner tidligt. Det kunne foregå som en 
slags cafe. 
Ved besøges opleves der ikke børn, som græder uden at der bliver taget hånd om dem og 
det er kun i mindre grad der er gråd. Det kan f.eks. være et barn, som skal sove eller lige 
vågner, og de voksne er opmærksomme på at håndtere det. 
 

 

3. Sprog 

Hvordan arbejdes der med verbal og nonverbal kommunikation? 

Måltidet er meget eksemplarisk i forhold til styrkelse af børnenes sproglige udvikling. 

Børnene involveres i alle faser og der sættes hele tiden ord på handlinger.  

Tegn hos børn 
 

• Børnene viser interesse for det talte sprog og prøver at udtrykke sig sprogligt. 

• Børnene stiller nysgerrige undersøgende spørgsmål. 

• Børnene lytter til hinanden og til de voksne. 

• Børnenes nonverbale kommunikation, f.eks. kropskontakt, virker afstemt. 
 
Der er mange små børn, som slet ikke har noget sprog. De udtrykker sig på andre måder 
med kroppen og tegn, pege m.v. 
De børn, som har et sprog, taler meget og fortæller meget. De voksne lytter og forsøger at 
forstå, hvad børnene siger. 

 
Middagsstunden Dansemusene, i den stille stund er der masser af tid til at tale med børnene 
(uden sprog) og være i tæt kontakt. Børnene kommunikerer med øjne og kropssprog og de 
voksne understøtter med ord. Der er forskellige billeder, som kan understøtte børnene lyst til 
at være nysgerrige og spørge, samt få de voksne til at sætte ord på ting. Det er f.eks. dyr og 
billeder. 

 
Elefanterne middagsstunden, de to stuer i enden er slået sammen, men går hver for sig, da 
der er nok voksne (efter pause). Herefter er der to voksne, den ene er sammen med 
børnene og taler med dem, den anden er i gang med at skifte de børn, som vågner. Der 
føres små samtaler undervejs og børnene opfordres til at hjælpe selv med at tage tøj på. 

 
 

Tegn hos voksne 
 

• De voksnes kommunikation med børnene er anerkendende og kendetegnet ved respekt. 
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• De voksne viser nysgerrighed for hvad børnene siger og reagerer relevant. 

• De voksne muliggør, at børnene kan færdiggøre deres sætninger. 

• De voksne stiller åbne, undersøgende spørgsmål, der understøtter børnene i deres 
optagethed. 

• De voksne skaber muligheder for at børnene kan bruge og udvikle deres sprog i 
planlagte aktiviteter, som f.eks. dialogisk læsning eller samling. 

• De voksne arbejder målrettet med sprog i forbindelse med hverdagsrutinerne, som f.eks. 
ved måltiderne. 

• Der er overensstemmelse mellem den verbale og nonverbale kommunikation hos de 
voksne. 

 
De voksne taler meget med børnene og der sættes ord på ting og handlinger. Der er 
nysgerrighed på, hvad børnene gerne vil udtrykke, selv om de ikke har et verbalt sprog.  

 
Tryllestuen frokost, der tales om maden under måltidet. Der tales også om et barn, som ikke 
er sultent og som ikke rigtig har lyst til at spise. 
 
Refleksioner: 
Det opleves ved besøget, at der sættes ord på de små hverdagsaktiviteter f.eks. omkring 
måltidet. Der er små samtaler med børnene omkring de nære ting, legetøj osv.  
Det var ved besøget ikke muligt at observere, hvordan der arbejdes mere systematisk med 
børnenes sproglige udvikling, da der ikke på dagen foregår planlagte aktiviteter relateret til 
sproglig udvikling. 
 
På flere stuer opleves det, at der hele tiden spilles musik i baggrunden. Det kan være 
forskellige former og meget lavt. Spørgsmålet er om det er unødig støj, når det hele tiden er i 
baggrunden og ikke har et konkret formål?  
 

 

4. Indretning 

Hvordan arbejdes der med indretning? (Indenfor og på legepladsen)  

Tegn vi ser efter 

• Indretningen afspejler relevante pædagogiske overvejelser. 
• Børnene anvender rummene og de tilgængelige materialer.  
• Voksne anvender rummene og de tilgængelige materialer. 
 

På stuerne er der indrettet små legezoner. Legezonerne er markeret med tæpper eller er 

afskærmet med små lave reoler. Børnene finder hen til de ting, som de synes, er spændende 

og de voksne er sammen med børnene. 

 

Der er blevet arbejdet med læringsmiljøer og personalet er meget optaget af det. De har 

også fået penge til at købe ind for, så de kan indrette det, som de gerne vil. Bl.a. er der 

blevet købt en butik (én stue) og der er blevet købt børnekøkkener. Der er lavet tryk på 

gulvet (bilbane) og er der også lavet “tryk” med en bilbane og ved siden af står der biler, så 

tingene hører sammen. 

I løbet af formiddagen bruges de forskellige dele af rummene flittigt. 
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I hus A er alrummet indrettet med forskellige rytmikredskaber og der er hængt en 

motorikskinne op i loftet. 

I vindueskarme er der f.eks. sat legoplader fast og ved siden af er der legoklodser, så 

børnene kan bygge med Lego. 

I en anden vindueskarm er der sat vejbaner fast og ved siden af er der et podie, hvor der kan 

bygges togbane. De ting, som hører sammen er sat ved siden af hinanden. 

Refleksioner: 

Der er sket mange ting i forhold til indretningen indendørs i Manegen. Det er tydeligt, at der 

er skabt flere små legezoner for børnene inde på stuerne. I alrummet i Mangen lægges der 

op til motoriske udfoldelser, men det opleves ikke i aktion på dagen. 

På en af stuerne er et læsehjørne, som bruges lige efter frokost og der nyder børnene at 

kravle rundt. Den nye købmandsbutik er børnene meget begejstrede for. Børnene bruger de 

forskellige legezoner i løbet af dagen og særligt omkring den nye butik er der brug for 

voksenhjælp til at styre det lidt. 

 

 

5. Organisering 

Hvordan organiseres det pædagogiske arbejde? 

Tegn hos børn 

• Børnene kender overgangsrutinerne og mestrer overgangene. 

• Der opstår ikke unødvendig ventetid. 
 

Overgang mellem frokost og sovetime. Det forsøges at gøre det til en rolig stund, hvor der 

også er tid til børnene. Samtidig er det forskelligt på Krudtuglerne og Tryllestuen. 

Umiddelbart virker det som om, der er mere ro på Tryllestuen. På Tryllestuen sidder en 

voksen på gulvet sammen med de børn, som ikke er ”i proces” mod sovning. På 

Krudtuglerne bevæger alle voksne sig rundt med forskellige praktiske opgaver, hvilket giver 

en ret markant forskel på børnenes ageren. 

 

Umiddelbart virker børnene ikke bevidste om overgangene, så de gør ikke noget 

”automatisk”, men de er ikke så store. Det er svært at skelne om det er på grund af 

børnenes alder eller om det er fordi, der ikke er faste rutiner for overgangene. Der bliver ikke 

talt så meget om det blandt de voksne, de gør blot de ting, som de skal. Der sættes dog ord 

på, hvad børnene skal, når de voksne henter dem. 

 

Loppestuen, her er der netop sat billeder af børnene på gulvet, så det er nemmere for dem 

at sætte sig til samling. Personalet fortæller at børnene er rigtig glade for det. Der er også 

billeder på stolene, så børnene selv kan finde deres stol, når de skal sidde ved bordet. 

På (alle) stuer spilles der musik meget af tiden. Det virker ikke, som om det hele tiden har et 

formål.  

 

Tegn hos voksne 

• Organisering afspejler relevante pædagogiske overvejelser. 
• De voksne forbliver i aktiviteten. 
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• Dagens ressourcer anvendes hensigtsmæssigt. 
• Der arbejdes med en tydelig rollefordeling. 
• Der arbejdes med mindre grupper. 
• Overgange er organiseret således, at der ikke sker konfliktoptrapning. 
• Organiseringen er synlig, f.eks. i form af bordplaner, piktogrammer, mm. 
 

De voksne fordeler sig sammen med børnene. Om formiddagen efter frugt er der lavet en 

planlægning, så de voksne ved, hvad de skal. Nogen bliver på stuen og andre skal på tur. 

Børnene opdeles i mindre grupper. 

Frokost Krudtuglestuen. Børn og voksne er fordelt ved to borde. Der er også en mor, som 

skal hente sit barn og får tilbud om at give barnet mad sammen med de andre børn. Dette 

tilbud tager hun imod. De voksne er gode til at understøtte børnene under måltidet. 

På Tryllestuen er de færdige med frokosten. En voksne går og fejer, den anden voksne 

sidder i en lille læsepult sammen med nogle børn, læser en historie. Der er en rolig stemning 

og der spiller lidt rolig musik i baggrunden. 

Et par af de voksne er på personalestuen, hvor de er ved at samle en ny butik. De fortæller 

at de bruger deres forberedelsestid på det. De fortæller at alle medhjælpere har en halv time 

om ugen, assistenter og pædagoger har en time om ugen. De fortæller, at de er rigtig glade 

for at have fået forberedelsestid, så de oplever at have tid til at lave de ting, som de ellers 

skal have lavet. 

 

Refleksioner 

Organiseringen virker ret godt på dagen. Det gøres lidt forskelligt på stuerne, men med 

mange genkendelige elementer. Én stue havde lige lavet billeder på gulvet, så børnene selv 

vidste, hvor de skulle sidde til samling. Det var børnene rigtig glade for og de fik mulighed for 

at hjælpe hinanden. 

 

I forhold til formiddags- og eftermiddagsmad kunne det overvejes om det kunne organiseres 

anderledes, så der var færre børn, som spiste af gangen. Evt. på tværs af stuer, så der kan 

leges samtidig. 

 

Omkring måltidet er der en fin organisering med opdeling i mindre grupper. Det er lidt 

forskelligt fra stue til stue, hvor meget børnene hjælper til efter måltidet (feje, tørre borde), 

men det kan være en del af fremtidige pædagogiske drøftelser. 

 

 

 




