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Planlagt pædagogisk tilsyn – Dronninggård Børnehus 
 

Dato: d. 21. og 22. August 2019 
Tilsynsførende: Pelle Ussing 
 

Tilsynets temaer  

Pædagogisk kontekst  
 
Troldestuen  
Medarbejderne skaber fællesskab omkring måltidet med inddragelse af børnene og fokus 
på både sanseoplevelser, og ved at sætte ord på genstande, handlinger og delprocesser 
afstemt med børnenes alder og deltagelse.  
Børnene sidder ved 2 borde med ca. 5 børn. Der sidder en medarbejder ved hvert bord. 
Børnene smører selv deres mad og tilskyndes til at prøve selv og hjælpe hinanden. ‘Du har 
din egen kniv. Værsgo, så får du noget smør – så, prøv du at putte den ned på brødet – du er 
rigtig god til det’, støtter en medarbejder et af børnene verbalt. ‘Se, nu har jeg skåret 
æblerne over – prøv at se indeni der er kerner, er der nogen der kunne tænke sig at se og 
mærke’, spørger en medarbejder der er ved at skære frugten ud ved bordet, mens børnene 
smører deres egne madder. ‘Mig’, svarer et af børnene. ‘Normalt spiser man dem ikke, men 
man må godt’, siger medarbejderen. Hun sætter generelt ord på delprocesser, genstande og 
handlinger.   
‘Se, nu har jeg også skåret en tomat over. Se, der er også nogle kerner i. Dem spiser man 
altid. Se, de laver et mønster.’ Børnene følger med og kigger optaget på. Frugten fordeles og 
børnene tager det de har lyst til.   
Børnene spiser optaget og koncentreret.  
 
Troldestuen 
Ved nedenstående fastholder medarbejderen i en presset situation fokus på barnet og 
håndtering af barnets oplevelse, herunder at der sættes ord på både følelser og 
oplevelse. Der er også opmærksomhed på de øvrige børn i situationen.  
 ‘Faldet ned, faldet ned’, et barn fortæller, at der faldt mad ned. Medarbejderen kigger over 
på barnet der i det samme falder ned fra stolen, da han kravler rundt på stolen for vise 
det. Medarbejderen prøver at gribe barnet, og falder på gulvet sammen med barnet. Hun 
hjælper barnet op og trøster ham. ‘Han faldt ned, det var synd for Theodor’, siger 
medarbejderen til de andre børn. 'Han blev forskrækket og jeg blev forskrækket. Det gjorde 
ondt og skal jeg puste’, spørger hun barnet. Herefter tales med børnene ved bordet 
om, hvad de kunne tænke sig at lege på legepladsen. Et af børnene har svært ved at sætte 
ord på hvad han gerne vil lave. ‘Han også køre på motorcykel’, siger et andet barn, der har 
tilkendegivet at han vil køre på motorcykel. ‘Det var godt, at du har en kammerat, der gerne 
vil lege med dig’, siger medarbejderen til barnet.  

 
Bjørnestuen  
Der ses en fin inddragelse omkring tilberedelsen af måltidet ved at følge børnenes 
initiativer med opmærksomhed på børnenes nærmeste udviklingszone. 
Otte børn sidder på stuen sammen med to voksne i et roligt miljø, hvor der generelt er fokus 
og fordybelse. ’Skal du have hjælp Gustav?’, spørger en af medarbejderne. ’Hugo, du er 
færdig. Lægger du kniven’, forstætter hun med et andet barn. ’Det kniv’, siger barnet. ’ja det 
er en kniv’, svarer medarbejderen. ’Save over’, siger barnet. ’Ja, du kan skære denne her 
over, hvis du vil’, siger medarbejderen og rækker barnet et stykke frugt, der skal skæres over 
til gruppen. ’Ikke spise den’, siger medarbejderen til barnet der skærer og smager på 
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frugten. Et af de andre børn sidder og venter på frugt. ’Lige om lidt, så kommer der frugt, 
hvad vil du helst have? Æble eller banan?’ ’Banan’, svarer barnet og medarbejderen rækker 
ham frugten. 
’Mere banan’, siger et af børnene. ’Du vil gerne have mere banen? Det kommer nu!’, svarer 
medarbejderen. 

 
Legepladsen - Vuggestue 
Medarbejderne er generelt fordelt i zoner på legepladsen og har fokus på de aktiviteter 
der finder sted i deres område.  
Medarbejderne fordeler sig i zoner på legepladsen. Børn gynger i den ene ende af 
legepladsen på et afgrænset areal.  En enkelt medarbejder agerer gyngeskubber, mens hun 
snakker lidt med børnene undervejs om blommer. ’Blommer’, siger et af børnene. ’Ja, nogle 
blommer er der orm i. Dem spytter vi ud’, siger medarbejderen. ’Hopper – ham der!’, siger 
barnet. ’Hvem er det der hopper?’ ’Månen’, svarer barnet. ’Kan du se månen? Nej, det er 
solen!’  

 
Legepladsen - Vuggestue 
Legen på rutsjebanen har et godt flow og der er stor begejstring indtil der opstår en 
kollision. Overvej reaktionerne i forhold til justering af lege og opstilling af regler og de 
konsekvenser det får for samvære, når en sikkerhedsdagsorden bliver sat.  
Rutsjeaktivitet – medarbejder sidder med en børnegruppe og sender dem afsted. ’Huiiii, 
jaaaa’, der er god energi og høj aktivitet. Børnene sidder klar til at rutsje, mens de venter på 
at de der lige har rutsjet flytter sig fra rutsjebane. Medarbejderen tilskynder dem til at rutsje 
og der er stor begejstring. ET af børnene bliver utålmodigt. ’YYY, man skal ikke skubbe, det 
er en stor rutsjebane’, siger medarbejderen. ’Ja det er en stor rutsjebane’, svarer barnet 
grinende. ’Ja, sådan, hvor er du sej’, tilskynder medarbejderen. ’Huiiiiii’, siger hun. Der er 
fem børn sammen om legen. Et barn rutsjer ned  og støder kolliderer med et andet barn, der 
slår sig og græder. Medarbejderen går i gang med at trøste, legen afbrydes og der går 
sikkerhedsopmærksomhed i relationen. Pludselig skifter stemningen til stor alvor og en 
anden medarbejder kommer til.   
’Prøv lige at høre. I skal være forsigtigt, når I rutsjer’, siger medarbejderen alvorligt. ’Vent til 
XXX, han går væk. Et barn går op ad stien ved siden af rutsjebanen. Legen fortsætter, men 
med strammere styring.   

 
Gepardstuen – Frugt  
Rammen for måltidet finder sted i et relativt højt lydniveau. Det kan overvejes om 
der kan arbejdes med opdeling af børnene i mindre grupper. Interaktionen mellem 
børnene er positiv og der finder flere gode aktiviteter sted. 
Der er 22 børn og 2 voksne til stede. Måltidet er godt i gang med et temmelig højt 
lydniveau. Ved et af bordene leges der 20 spørgsmål til professoren. Børnene gætter 
dyr under begejstrede hyl. Ca. halvdelen af børnene er med i legen. Den anden 
halvdel af børnene snakker, og lydniveauet hæves stille og roligt. En voksen, der har 
været henne for at hente noget på et rullebord kommer forbi og beder børnene tale 
med mindre stemmer. Undervejs i måltidet er der flere gange børn, der beder om at 
få rakt eks. Vand videre og børnene gode til at høre og hjælpe hinanden.   
Børnene er generelt højrøstede – Ved afslutningen af måltidet rejser børnene sig og 
sætter sig i en sofa, hvor de læser, mens andre bevæger sig ud på gangen… Efter et 
højrøstet opbrud, hvor børnene i store træk rydder op efter sig selv, bevæger 
børnene sig ud i leg i krogene.   
Nogle bliver på stuen, mens andre leger på gangen. En voksen rydder op mens den 
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anden sidder på gulvet med en gruppe børn.   
 
Gepardstuen  
Der kan arbejdes med tydelighed omkring anvendelse af rummene og børnenes 
mulighed for at afkode, hvornår de kan benytte de forskellige rum. 
To børn er på vej ud fra Gepardstuen til fællesrummet. ‘Hvad skal i?’, spørger en 
medarbejder der sidder på gulvet ved døren. ‘Kom her, kom her.’, siger hun til 
børnene, der giver udtryk for at de gerne vil i fællesrummet. ‘Der er mange børn i 
fællesrummet, så skifter vi om lidt.’, svarer medarbejderen. Hun sætter sig nu 
næsten foran døren, mens hun er i leg med børn, der leger med biler på tæppe.  
 
Legepladsen - børnehaven 

Der skal arbejdes med de sociale rammer på legepladsen, når den grænser op til 
SFOens legeplads.  
Fem yngre børnehavebørn står ved et hegn ind mod SFO’en. De har stået der lidt tid. 
‘Ad du er klam!’, ‘Du er klam’, råbes der bl.a. af nogle 7-9-årige børn fra SFO-siden. 
‘Jeg slår dig!’, lyder det tilbage over hegnet. Der er et par verbale udvekslinger 
yderligere, indtil en voksen kommer forbi for at starte et snitteværksted i den 
nederste del af legepladsen. SFO-børnene fortrækker, da de ser at der er en voksen 
til stede. 
 
Snitteværksted i Skoven  
Rammen omkring snitteaktiviteten skaber fællesskab og fordybelse og aktiviteten 
afstemmes løbende efter børnene alder og funktionsniveau. Hav dog 
opmærksomhed på om det er hensigtsmæssigt, at bytte snittetur med korte 
intervaller. 
Medarbejderen siger til seks børn, der er kommet med til snitteværkstedet: ‘Vi skal 
vente til Robert kommer herned, så kan vi gå i gang!’, børnene sætter sig på 
mælkekasser og venter mens medarbejderen så småt pakker knive ol. frem.   
’Man sidder her, når man ikke snitter – der er kun to der kan snitte af gangen, når 
jeg er alene.’  
Et par børn bevæger sig ind foran de snittende og medarbejderen afbryder 
aktiviteten, og genbesøger reglerne omkring snitning med børnene. Han tager 
kniven til der er fokus igen. Det ses også at flere af børnene er opmærksomme på at 
stoppe, hvis andre børn der bevæger sig ind foran dem mens de snitter. ‘Det har du 
da bare styr på, hvor er det sejt’, lyder det flere gange fra den voksne der står for 
aktiviteten. Der er efterhånden 7 børn samlet og de venter på tur. Det virker som 
om, at det afkorter snitteaktiviteten for de enkelte børn. Et af børnene giver udtryk 
for at være utilfreds med at skulle give kniven videre til en anden: ‘Jeg er ikke 
færdig.’ ‘Nu skal du lige vente, så kan du snitte næste gang vi har snitteværksted’, 
svarer medarbejderen ham.  
 

Relationer, samspil og kommunikation 
 
Tigerstuen  
Overvej hvordan interventionen og de modsatrettede signaler i nedenstående opleves i et 
børneperspektiv. 
Børnene sidder ved et stort bord og spiser. De smører selv deres mad efter alder og evne. 
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Det er dog en blandet børnegruppe, så der er meget stor forskel i kompetenceniveau. Et 
barn tager glasset op til munden og laver bobler i glasset. Medarbejderen der sidder ved 
siden af tager fat i glasset – ’uh, der går sport i det’, siger hun. ’Det er også sjovt’, 
konstaterer hun og tager glasset fra barnet. 

 
Tigerstuen 
Hav fokus på selvhjulpenhed, lad børnene kravle ned selv og husk at udvide dialogen med 
bedsteforældre. 
Bedsteforældre kommer for at hente et barn. De står lidt bag børnegruppen og spørger 
indirekte: ‘Og ingen skrammer i dag? Er der ingen der har slået dig.’ ‘Nej’, svarer barnet. 
Medarbejderne taler ikke meget med bedsteforældrene de første minutter. 
Bedsteforældrene står lidt og venter. ‘Har du haft en god dag?’, spørger bedstefar. ‘YYY vi 
kan måske fortælle at du har øvet dig i at køre på cykel med pedaler’, tilfører en af 
medarbejderne. ‘Ikke bare motorcykel, er benene lange nok til det?’, spørger bedstefar. ‘Ja, 
jeg havde lovet at vi skulle prøve igen i eftermiddag’, svarer medarbejderen og samtalen går 
lidt om at cykle og fortsætter: ‘Smør de selv?’. ‘Ja, ikke de yngste, men de ældste’, svarer 
medarbejderen.   
Ved afslutningen af måltidet får børnene en klud i hånden og bliver løftet ned fra stolene, 
uanset funktionsevne og alder.   

 
BjørneStuen 
Hav opmærksomhed på børnenes selvhjulpenhed ved afslutningen af måltidet og på 
børnenes oplevelse, når medarbejderen i en position bagved barnet aftørrer børnene. 
Overvej dermed konsistensen i indsatsen omkring børnene. 
’XXX, jeg tror, at du er ved at være færdig’, siger en medarbejder. Barnet kravler ned og går 
væk. Medarbejderen tørrer ansigtet på barnet, der prøver at flytte sig væk. Imens kravler et 
andet barn ned fra en stol og får en klud i hånden af den anden medarbejder. Der er 
umiddelbart ikke nogen systematik omkring aftørring af børnene. De får sporadisk en klud i 
hånden til egenaktivitet eller bliver tørret. Nogle tørres bagfra. Medarbejderen bemærker: 

’Du kan ikke lide det, jeg ved det godt.’  
Et barn bliver bedt om at smide sin klud ud. Det vil han helst ikke. Medarbejderen tager ham 
i hånden og strækker sig for at åbne skraldespanden. Da den åbnes ser barnet pointen og 
smider kluden i skraldespanden. 

 
Legepladsen - Vuggestue 
Medarbejderen skaber rum for fælles opmærksomhed og facilliterer leg og fællesskab i 
sandkassen. Potentielle konflikter forbygges og der arbejdes kontinuerligt med at udvikle 
legen. 
’Ok. Du må gerne tage skoene af i sandkassen, men når du går ud og leger skal du tage 
skoene på igen’, siger en medarbejder i sandkassen. Et barn læner sig ind i sandkassen, hvor 
der leges tæt og får en skefuld sand i hovedet. Det reagerer han ikke nævneværdigt på og 
fortsætter egen leg. Børnene begynder at hoppe ned fra sandkassen – huhej, lyder det. Et af 
børnene, der er faldet flere gange får en venlig kommentar med på vejen. ’Du har faldet så 
meget i dag, med så mange goggere’, siger medarbejderen der sidder sammen med 
børnene. ’Bliver det lidt vildt. Med alle de goggere’. Barnet har fået mange skrammer, men 
deltager med stort engagement.  Børnene hopper helt vildt ud i luften, mens medarbejderen 
råber ’huhuhuhu’. Flere børn hopper og legen pågår et stykke tid. Legen bliver meget vild og 
et par børn begynder at kaste med sand. Medarbejderen foreslår boldleg istedet. Ingen 

respons hos børnene. ’Ej ikke kaste med sandet’, siger medarbejderen. ’Kan I ikke hjælpe 
med at lave et kæmpe bjerg af sand?’. Børnene samles i en gruppe omkring medarbejderen 
og begynder at grave sand. De laver et kæmpe bjerg. ’Se, hvad de laver her’, siger 
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medarbejderen til et lille barn der kommer til og sætter sig på skødet. ’Kan vi finde en skovl, 
kan I se. Nu er Christian kommet til. Han er lidt lille’, siger medarbejderen og appellerer til 
børnenes forståelse. Børnene leger videre.   

 
Legepladsen - Vuggestue 
Medarbejderen har en fint afstemt og tålmodig tilgang til at trøste børnene og roligt 
indsluse dem i aktiviteterne igen. 
Et barn falder ned fra en gynge og slår sig i munden. Barnet græder utrøsteligt, men 
medarbejderen besvarer med et roligt tonefald barnets gråd og ønske om sin mor. ’Åh ja, 
sååhh’. ’Moaaaaar’ – ’Ja, det varer ikke så længe før mor kommer’, gentager medarbejderen 
og tager barnet med indenfor, hvor barnet placeres på et køkkenbord. Barnet græder 
fortsat, men mindre intenst. ’Åh ja’, siger medarbejderen beroligende. ’Så får du lidt at 
drikke.’ ’Drikke’. ’Ja, mor kommer snart, det kan du tro’, siger hun. En anden medarbejdere 
kommer forbi og spørger hvad der er sket. ’Hun faldt ned fra gyngen, så bed hun sig i 
læben’. Den anden medarbejder går videre og barnet falder til ro og hviler trygt i relationen 
til medarbejderen. Hun sidder efterfølgende sammen med medarbejderen på en bænk på 
legepladsen.  
 

Gepardstuen  
Være opmærksomme på at blive i dialogen og give børnene tid til at svare eller 
byde ind, særlig omkring tosprogede børn. 
Medarbejderen på Geparderne træder kortvarigt ud af døren, for at spørge lidt ind 
til nogle børn, der bygger hule under et bord, herunder barn, der kun taler kinesisk. 
Barnet leger med et andet barn, der er tosproget dansk/kinesisk. Et af børnene 
kravler ud og river tæpperne ned fra bordet, så hulen går i stykker. I det samme 
kommer en medarbejder forbi.' Hov hele jeres hule går i stykker!’ ‘Øv’, siger barnet. 
‘Skal jeg hjælpe jer?’, spørger han. ‘Hvad leger I?’, spørger medarbejderen to gange 
men får intet svar. Medarbejderen vender sig og er på vej væk. Et andet barn 
spørger: ‘Hvad leger I?’ ‘Vi leger mor, far og børn’, lyder svaret. Barnet vender sig 
mod den voksne, der er gået. ‘De leger mor, far og børn! Hov’, udbryder hun, da hun 
opdager at medarbejderen er gået.  
 
Fællesrummet - Børnehaven 

Der skal arbejdes med den pædagogiske intervention og verbalisering af krav. I 
disse eksempler ses der meget få verbaliserede krav og i stedet fysiske 
interventioner. De følges endvidere ikke op, hvilket efterlader børnene med en 
ringe handleparathed eller forståelse for kravenes intention og indhold.  
En medarbejder fra en af de andre stuer kommer ind i fællesrummet, hvor hun 
samler børnene ind. Børnene reagerer ikke første gang, de får at vide de skal på 
legepladsen, så medarbejderen er rundt og fange børnene ind ved at tage dem ved 
armen og flytte dem fysisk ud af rummet. Du skal på legepladsen, lyder det flere 
gange. Børnene gennes ud på den anden side af glasdøren til Elefantstuen uden 
egentlig overdragelse til anden medarbejder, og får at vide at de skal på legepladsen. 
Medarbejderen går ned ad gangen mod toiletterne, og da hun er ude af syne løber 
børnene tilbage fællesrummet.   
Lidt efter skal et barn med en anden medarbejder på legepladsen gennem 
fællesrummet. Barnet prøver at gå den anden vej, men oplever også at blive trukket 
afsted ved hånden. Der er en anden medarbejder til stede i rummet.  
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Legepladsen - Børnehave 

Vær opmærksom på timing for interventioner 
En kinesisk far taler i telefon under afhentningen. Moren går væk og faren taler 
videre. Mette går hen til faren, sætter hånden på armen af ham og siger noget. Der 
er ingen reaktion. Mette går lidt væk, men vender tilbage efter røret er lagt på.   
 
Legepladsen - Børnehave 

Børnenes afsked understøttes af medarbejderne og der er et fint samarbejde 
mellem medarbejdere og forældre. 
En mor har problemer med at få sin søn med hjem. Medarbejderen, der krydser 
børnene af, hjælper til i dialogen. Barnet sidder på en gocart, og er ikke interesseret i 
at skille sig af med den. ‘Nu kan du gå med hjem’, siger medarbejderen. '1-2-3', siger 
medarbejderen. Der ses ingen reaktion. ‘Ok, du kan cykle over til den grønne dør, og 
stille den der, Ok?, spørger medarbejderen barnet, venter lidt hvorefter drengen 
nikker et gange. Et andet barns køretøj spærrer vejen og hjælpes fysisk af vejen. 
Barnet skubbes i gang og medarbejderen følger parret ud af lågen.  
 
Legepladsen - Børnehave 

Der arbejdes med gode dialoger og ses tegn på at der er vedvarende 
fællestænkning i spil i snitteværkstedet. 
Snitteværkstedet fortsætter i Skoven. ‘Du kan lige se på børnelynet, så ligger der 
billeder der’, siger en medarbejder til en forælder, der er ved at gå. Et barn, kæmper 
hårdt med snitteriet. ‘Sådan en knast kan virkeligt irritere’, siger en af 
medarbejderne og støtter verbalt. Et af børnene har en snak med en medarbejder 
om knive og revolvere. ‘Nej, man må ikke løbe rundt med en revolver i Danmark’, 
siger barnet. 'Nej, hvorfor må man egentlig ikke det?’, spørger medarbejderen. ‘Så 
kan man blive ramt’, svarer barnet. ‘Ja, så skal man passe på. Det går ikke at blive 
ramt!’, svarer medarbejderen. ‘Nej så er det bedre med knive’, siger barnet. ‘Har I 
nogen knive derhjemme?', spørger medarbejderen. ‘Ja, vi har nogle til at lave mad’, 
svarer barnet. 'Har I så nogle skarpe knive?’, spørger medarbejren. Samtalen 
fortsætter med flerturtstagningninger og udvidende spørgsmål. 
 

Legepladsen - Børnehave 

Forældredialogen er konstruktiv og rettet mod børnenes erfaringer og læring med 
barnet i centrum, og som deltager i samtalen. 
Et barn kommer og spørger om han må snitte. ‘Snitte, nej vi lukker klokken kvart i 
fire’, svarer en af de voksne, ‘Jeg skal ikke hentes før kvart i fire’, svarer et af 
snitterbørnene. ’Klokken er kvart i fire’, siger en af de voksne. I det samme kommer 
et af de andre børn og kalder: ‘XXX, du bliver hentet’. ‘Det var da netop som vi sad 
og snakkede om det’, siger en de voksne og flokken griner.  
‘Du har virkeligt en dreng, der er god til at snitte’, siger medarbejderen til moren, der 
kommer ned til snitteværkstedet. ’Han er en god rollemodel og viser de små, 
hvordan man gør’. 'Det bragte glæde derhjemme, da I begyndte at snitte hernede. 
XXXs far gik på loftet og fandt sin egen gamle snittekniv Dialogen fortsætter og 
barnet viser snitteknivene frem. Barnet fortæller om processen. En enkelt gang eller 
to, ved hjælp. Barnet oplevelser inddrages. ‘Det er sejt.’, slutter de af inden barnet 
går hjem.  
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Forslag til indsatser 
Konsulenten beskriver forslag til pædagogiske indsatser, som oplæg til den handleplan lederen 
udfærdiger efter mødet om tilsynet.  

- Der skal arbejdes med verbalisering af krav og opfølgning på krav i fællesrummet, samt 
eventuelt en aktiv bemanding i fællesrummet i overgangene. 

- Der kan arbejdes med konsistens i understøttelsen af selvhjulpenhed i vuggestuen  
- Der kan arbejdes med det sociale rum mellem SFO og Børnehave, jvf. den uhensigtsmæssige 

dialog mellem børnene. 
- Der kan arbejdes med et øget fokus på børn med andetsprog i børnehaven. 

 

Konklusion 
Konklusionen sammensættes af vurderingen fra tilsynets temaer. I konklusionen benyttes tre 
niveauer til vurderingen af børnehusets pædagogiske praksis.  
 

 Generel indsats; Kontinuerligt arbejde med udvikling af kvalitet. 

Generelt er grundstemningen mellem børn og medarbejdere i huset positiv. 
 
Rammen om måltiderne er velfungerende og der ses særligt i vuggestuen tegn på et 
velfungerende sprogarbejde og fokus på børnenes nærmeste udviklingszone. Der kan evt. 
arbejdes med lydniveauet og opdeling i mindre grupper i børnehaven. 
 
Børnenes selvhjulpenhed understøttes generelt fint i vuggestuen, men der ses enkelte 
eksempler på at der kan arbejdes med, at børn eksempelvis selv kravler op og ned fra stole 
eller selv tørrer mund og hænder. 
 
På legepladsen ses der i både børnehave og vuggestue en fin opdeling af personalet og 
aktiviteter og leg, som børnene kan afkode og træde ind i.  
 
Der ses i både børnehave og vuggestue tegn på velfungerende dialoger med passende 
afstemning mellem barn og voksen, og udvidende dialog, der fremmer børnenes deltagelse 
og sprogudvikling. Eksempelvis ses der i børnehaven et velfungerende snitteværksted, hvor 
der arbejdes med børn som rollemodeller, samtaler der knytter an til liv og omverden og 
konstruktiv forældredialog med barnet i centrum. 
 
Der ses i børnehaven eksempler på, at der kan arbejdes med børnenes latenstid og gives tid 
og rum til at børn responderer eller kommer ind i dialogen. 
 
 Til dels fokuseret indsats; Enkelte forhold fordrer en fokuseret indsats.  

Der skal arbejdes med verbalisering af krav i overgange mellem måltid og legeplads og 
opfølgning på disse, så børn der ikke kan eller vil honorere krav får støtte til det. 
 
 Fokuseret indsats; Flere forhold fordrer en fokuseret indsats og som følges op med tilsyn. 

Der ses ikke forhold der fordrer en fokuseret indsats. 
 


