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Indholdsbeskrivelse for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2019/2020 
 

Børnehus: Skyttebjerg børnehave 
Dato: 27. november 2019 
Tid: 14.00-16.00 
Tilsynskonsulent: Hanne Larsen  

Pædagogisk læringsmiljø  
Et læringsmiljø består grundlæggende af forholdet mellem de processuelle- og strukturelle faktorer i 
forhold til effekten for børnegruppen.  

 
Processuelle faktorer omhandler fx: 
 Relationer og samspil mellem børn, og mellem barn/voksen 

 ”Kend din virkning”: den voksnes ansvar og bevidsthed om egen rolle i det pædagogiske 
læringsmiljø samt opmærksomhed på positionering: gå foran, bagved og ved siden af 

  
Strukturelle faktorer omhandler fx: 
 Organisering, børnegruppernes størrelse, de fysiske rammer og deres æstetiske udformning 

 Tydelig rollefordeling, forventningsafstemning og klarhed omkring opgavefordeling  

 Organisering i mindre fællesskaber, da mindre grupper giver bedre mulighed for tryg tilknytning 
og dermed for bedre samspil både mellem barn/barn og barn/voksen 

 
Med udgangspunkt i ovenstående vurderes de enkelte temaer.  

 

Tilsynets temaer  

 Pædagogisk kontekst  
o Tidspunkt på dagen 
o Processuelle forhold: Samspil og relationer, Kend din virkning 
o Strukturelle forhold: Rollefordeling, opdeling i mindre grupper, indretning og 

børnemiljø  

 Relationer, samspil og kommunikation 
o Processuelle forhold: samspil og relationer, Kend din virkning 
o Strukturelle forhold: Rollefordeling, opdeling i mindre grupper, indretning og 

børnemiljø  

Pædagogisk kontekst 
 
Jeg ankommer til børnehaven Skyttebjerg en kold og fugtig efterårsdag. Alle børnene er på 
legepladsen, men kort efter er der opbrud og eftermiddagssamlingerne skal etableres. 
Jeg får en kort orientering af institutionsleder Kasper om status på dagen. 

 
Status   
Der er i dag 18 børn i børnehave og 3 holder fri. 
Pædagog Lene varetager sammen med Kasper de pædagogiske aktiviteter i tidsrummet 14-17. 
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Pædagogmedhjælperen er syg i dag og Kasper er derfor vikar for pædagogmedhjælperen og 
varetager medhjælperrollen i dag, dvs. klarer de praktiske gøremål, medens Lene (pædagog) 
friholdes til samvær med børnene. 
 

Dagsrytmen: 
Der er eftermiddagssamling kl. 14.00 og herefter aktiviteter i mindre grupper 
 

Grævlingebørn: De kommende skolebørn spiser udenfor i ”Legehuset” med Kasper 
Egerne: De yngste børnehavebørn spiser i køkkenet, sammen med Lene 
Kasper fortæller at de voksne i middagsstunden vurderer børnekonstellationen og herudfra beslutter 
hvordan eftermiddagen skal forløbe, herunder hvordan der skal spises frugt. 
 
Efterfølgende er der legeaktiviteter og opdeling af børn i mindre grupper, hvor grupperum og 
bevægelsesrummet i kælderen ”hopperen” inddrages.  

 
Pædagogiske opmærksomhedspunkter 
Institutionsleder fortæller at der er ledelsesmæssig fokus på læringsmiljøet 7-17 og med særlig fokus 
på tilrettelæggelse af eftermiddagens aktiviteter.  
 
De er i gang med at implementere ”stationer” om eftermiddagen for at få mere tid og ro til 
fordybelse. Personalet har analyseret deres arbejdsgange med fokus på praktiske opgaver og på den 
voksnes tilstedeværelse i børnegruppen.  
 
Der arbejdes p.t. med forhold der kan minimere afbrydelser i løbet af eftermiddagen, specifikt 
hvordan opdeling i mindre grupper ”stationer” og fokusering på afhentningen kan skærpes.  
 
Kasper fortæller at på forældremødet er det diskuteret hvordan man som forældre kan komme 
bedre ind i børnehaven med respekt for de ting der foregår i børnegruppen.  
Det skal evalueres om 3 måneder om eftermiddagene giver det enkelte barn mere ro og fordybelse i 
legen (og færre afbrydelser også hos de voksne). 
 

Pædagogisk kontekst 

 
Måltidet i legehuset 
 
Der skal fortsat fokuseres på afbrydelser - og på hvad afbrydelser betyder i forhold til at fastholde 
børnenes interesse og fordybelse – have øje for at kitte børnenes interesser sammen, gøre det 
meningsfuldt for børnene hvad der snakkes om og fortsat øvelse i at kommunikere med åbne 
spørgsmål 
 
De 8 ældste børn ”Grævlingerne” spiser udenfor i legehuset.  
Jeg møder dem i indgangen til huset, hvor de er på vej ind for at vasker hænder, henter madkasser, 
tallerken og kop. Herefter går de ud i legehuset. 
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Forinden er der gjort klar til måltidet, arbejdsgang og organiseringer er overskuelig og børnene har 
let ved at finde deres madkasser som er sat frem på kommoden i indgangen. 

 
Børnene går selv ”hjemmevant” ud på badeværelset og vasker hænder, inden de går ud og henter 
deres ting - og går ud i legehuset. 

 

 
 
De yngste børn ”Egern” er på vej ind. De går roligt og i samlet flok sammen med den voksne ind mod 
huset hvor deres eftermiddagssamling skal foregå. 
 
Jeg er i legehuset sammen med de 8 ældste børn, de er grupperet ved to borde, 4 børn ved hvert 
bord. Pædagogen sidder ved det ene bord. Flere børn kommer herved til at sidde med ryggen til den 
voksne. 
Her kan det overvejes at slå bordene sammen så der skabes en egentlig samling, den voksne kan 
herved bevare overblikket og understøtte samtalen hvor alle børn kan se og høre hinanden.  
 

At skabe samling 
Måltidet starter med en fin lille koncentrationsøvelse hvor den voksne ”går foran” og børnene 
foretager en nedtælling fra 0-27 (fra datoen i dag og til 1. november) og børnene istemmer.  
 
I løbet af måltidet snakker de om hvad de ønsker sig i julegave. Et emne der tydeligvis optager alle 
børn og de vil meget gerne fortælle. Den voksne er god til at spørge ind til de forskellige børns 
ønsker, alle børn skiftes til at fortælle og kan (delvis) lytte. En pige siger: ”Jeg ønsker mig et kamera, 
jeg har en kusine der hedder Inga hun har sådan et”. En dreng siger: ”jeg ønsker mig en 
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flyvemaskine”, den voksne responderer: ”men var det ikke sådan en du havde med i dag - er du ikke 
mere til fodbold og måske du ønsker dig, benskinner? 
Børnene er utålmodige og har vanskeligt ved at vente på tur. Kommunikationen skifter hurtig 
retning.  

 
Jeg vil anbefale at der rettes opmærksomhed på at støtter børnene i at lytte og afvente hinandens 
udspil, understøtte længerevarende og sammenhængende dialoger fx ved at fastholde dialogen om 
kameraet ved at spørge mere åbent og nysgerrigt ind til hvad der er spændende ved et kamera - Er 
der andre der har et kamera? Hvad kan det også anvendes til – Har du/I prøvet at tage billeder med 
en iPad i børnehaven – skal vi prøve.  
På denne måde får barnet og børnegruppen mulighed for at skabe fælles opmærksomhed koblet til 

en erfaringsbaseret viden. 
 
 
Afhentninger 
 
Fokus på afklaring af forventninger til det gode FARVEL, fra såvel personale og forældre 
Hvad er formålet med den hurtige afvikling (20 min) af måltidet?  
Vil en længerevarende måltidsstund i højere grad kunne sikre ro og fordybelse? 
 
 
Der afhentes to børn i løbet af eftermiddagsmåltidet. Begge afhentninger betyder afbrydelse og 
afledning af samtalerne med børnene. 
 
En mor kommer ind i legehuset, børnene er alle opmærksomme på mor og på drengen der skal går, 
mor siger: ”jeg skal til møde om 5 minutter” hun har travlt med at få drengen med ud, han 
samarbejder til dels, han tager tallerken og kop med, men har ikke drukket færdig og vil vande en af 
blomsterne med vandet. Mor siger nej og de går ud. 
 
Den voksne vender tilbage til samtalen om børnenes julegaveønsker, en dreng siger: ”pille bue”. Den 
voksne spørger drengen: ” Vil du sige det igen, det må du fortælle mig mere om” ”Jeg ønsker mig en 
pil og bue” siger drengen 
 
Nu kommer X´s far ind i legehuset.  Drengen X skal hentes, han fjoller meget. Far henvender sig til 
den voksne og spørger:” Har han været sød i dag?” Far griner, siger: hyggeligt lille hus det her- og 
spørger - skal vi smide det her(kop og tallerken) i opvaskemaskinen - ja, siger den voksne samtidig 
med at han forsøger at få øjenkontakt med drengen, men han fjoller og har en klar fornemmelse af, 
at der er et frirum hvor hverken far eller den voksne har helt afklaret roller. De går sammen ud af 
legehuset. 
Fokus på afklaring af forventninger til det gode FARVEL, fra såvel personale og forældre 
  
Den voksne vender tilbage til snakken omkring bordet, den skal genoptages men der er opbrud i 
børnegruppen, et barn siger: ”Jeg er færdig, og den voksne siger: ”så kan du tage din kop og tallerken 
med ind. Han opfordrer samtidig barnet til at følges med et af de andre børn, der er færdig med 
måltidet. 
De to børn forlader legehuset. Det varer ikke længe før de øvrige børn også kommer ind. 
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Efterfølgende aktiviteter ind i huset 
 
Øget opmærksomhed på at skabe rolige og fordybende samtaler mellem børnene og mellem børnene 
og den voksne. 
Tydelig rolleafklaring i afhentningssituationen – hvilken forventninger er der til forældrene og hvornår 
bør det pædagogiske personale tage føringen? 

 
14.40.  

Den anden voksne sidder med de yngste børn og spiser, da jeg kommer ind i huset. Samtidig 
ankommer en mor. Hun har tøjret en lille hvid hund udenfor. Hun går lidt frem og tilbage mellem 
bordet og indgangen (Er det hunden hun kigger efter- eller irritation over at de ikke er færdige med 
at spise?) og forstyrrer børn og voksen ved bordet. Den voksne siger: ” Vi er kommet lidt sent i gang 
med at spise, der skulle først skiftes tøj. Mor kan ikke helt finde ud af hvordan hun skal håndtere 
situationen, men vælger at stå bag barnet og snakke lidt med den voksne. 
 
Nu kommer en far ind, siger: “der er ikke ret mange bør i dag” Nej, siger den anden voksne, der er 
allerede gået 5 børn. Far responderer: ”det kan man vel ikke klage over” og den voksne siger at det 
ikke gør den store forskel om der er 14 eller 20.  
Nu ankommer der også en bedsteforælder som skal hente, der er mange voksne samlet på gruppen. 
 
Der er mange forstyrrelser pga. afhentninger i måltidsstunden.  
 
De samtaler der foregår mellem den voksne og børnene er kortvarige og primært koncentreret 
omkring praktiske gøremål og kommer sjældent udover tre-ledssætninger. 
Flere samtaler går hen over hovedet på børnene. 

 
Den voksne som sidder og spiser med 
børnene bliver hele tiden siddende 
ved bordet også selvom der er flere 
afhentninger.  
På et tidspunkt beder en lille dreng, 
der sidder ved siden af hende om 
hjælp til at skrælle en mandarin, hun 
siger: ”ja, en mandarin sprøjter, 
samtidig henvender hun sig til et 
andet barn ved bordet og spørger: ”X 
du skal lige drikke lidt vand”. Det var 
godt siger hun og den lille dreng siger: 
”Jeg har drikket to tråde vand”. 
Drengen ved siden af den voksne 
fortsætter med at skrælle sin 
mandarin, den voksne siger: ” ja, det 
er svært det her”. 
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Modellervoksbordet 
 
Der kan arbejdes med at inddrage flere elementer i læringsmiljøet, fx ved at overveje, hvad er 
formålet med aktiviteten; (samarbejde, finmotorik, hvad bager vi til jul - eller blive klogere på snegle 
og kryb?).  
 Der er også mulighed for at ”kitte legen sammen” og koble til samarbejde med de andre børn ved 
bordet, ved at anvende nøglereplikker; som fx navngive kagerne (kanel – hvad er det? lugter det osv.) 
og ved at benævne handlinger (rulle, ælte, smøre, drysse) og sætte ord på stemninger (det smager 
sødt, uhmmm). 
 
I mellemtiden er der etableret et modellervoks bord, med frisk dej i forskellige farver. Der er også 
mulighed for at anvende forskellige redskaber til at forme dejen med. Der er lagt små plastikunderlag 
ud på bordet. 
 
Jeg fornemmer ikke, at der er et fælles tema for aktiviteten, det er børnenes egen fantasi og 
forestillede handlinger der er i fokus.  
 

 
Der sidder 5 børn ved bordet. Der er ikke tale om et egentligt samarbejde og fælles fokus, der er 
mere tale om, at børnene har hver deres ”projekt”. 
 
En dreng siger til den voksne: ”Skal jeg klippe dit hår af? ”, Nej det vil ikke være så godt, men du kan 
lave hår med denne her, den voksne giver drengen en hvidløgspresser og viser hvordan der kan laves 
hår ved at putte dej ned i presseren. 
Drengen prøver selv, det er hårdt at trykke ud, og han viser stolt hvordan det lykkes ham at lave 
lange strimler hår.  
Den voksne sidder sammen med børnene og leger selv med.  Han spørger en af drengene som har 
lidt svært ved at komme i gang, om han skal hjælpe ham med at lave en kanelsnegl Han tager lidt 
voks og siger: ”Nu skal vi se om jeg kan” han lægger dejen ved siden af drengen, og opfordrer til at 
lave den sammen. Den voksne går i gang med at rulle dejen – han vælger en rød farve – det bliver til 
en kanelsnegl i rød farve. Drengen siger: ”den er meget lille”. Den voksne spørger: ” kan du lave en 
nu? ”Nej siger drengen, men måske kan du lave en regnorm?  Det kan drengen godt, han viser kort 
efter, at nu har han rullet en regnorm. Den voksne er tålmodig og god til at få inddraget barnet, som 
langsomt lykkes med at trille en regnorm. 
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Legezoner/områder 
 
Fokus på rummets funktion og hvordan det understøtter børnenes legeformer, herunder overvejelser 
omkring hvilken aktiviteter de forskellige legeområder tilbyder – hvordan zonerne kan underbygges 
med afgrænsninger, ophæng og rekvisitter.  
 
Det er mange spændende legezoner med rekvisitter, piktogrammer og underlag der tilsammen 
muliggør forskellige typer af leg; fx rolleleg, konstruktion, bevægelse og udklædning samt et 
læseområde med bøger og sofa. 
 
Et stort og rummeligt lokale anvendes til udklædnings- og læsehjørne. Der er flydende grænser 
mellem de to legezoner. Lokalet benyttes ikke under tilsynet. 
 
Der kan arbejdes med formål for læseområdet – herunder afgrænse læseområdet så det i højere grad 
lægger op til samling og dialog? 
I udklædningsområdet vil der ligeledes kunne suppleres med inspirerende vægophæng, 
afgrænsninger og tematiserede legekasser.    

 

  
 
I konstruktionszonen kan der leges med brio togbane, LEGO, flexi trak og med biler på den udlagte 
bilbane. Der er også mulighed for at lege med My Little Pony (Er det konstruktion?).  
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Kan der via ophæng skabes endnu tydeligere identitet i legezonen f.eks. ved at opsætte fotos der 
fremkalder handlinger, fx. huse, bygninger, tog- og vejområder der kan inspirere til konstruktionsleg.  

 
Væggene fortæller  
 
Fokus rettes på det der hænger på væggene og på hvordan der kan suppleres med tekst så det i 
højere grad fremgår i hvilken kontekst og hvordan dokumentationen indgår i pædagogiske forløb  
 
Det er tydeligt at børnehuset har et (lang)- varigt fokus på at inddrage eventyr i den pædagogiske 
praksis. Der hænger tegninger, billeder og fotos af de forskellige eventyr, men sammenhæng og 
formålet med ophængene kan være vanskelig at få øje på.  
 

 
 
Spørgsmål: 
I hvilken sammenhæng indgår de ophængte tegninger og fotos? En lille informativ tekst om formål og 
forløb (evt. børnecitater) vil skabe mening. 
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Læring i overgangene 
 
Der er tydelige pædagogiske og visuelle ophæng der understøtter læringsmiljøet i overgangene 
 
 
Organisering og overgang mellem 
en aktivitet til en anden fungerer 
godt.  
 
Børnene er selvhjulpne og 
bekendte med de daglige rutiner.  
Der er flere eksempler på, 
hvordan en hensigtsmæssig 
organisering af undervisnings-
materiale er hensigtsmæssigt 
placeret og med tekst og 
vejledning tilretteviser, ligeledes 
er der opsat piktogrammer som 
understøtter børnenes 
selvhjulpenhed (at ta´tøj på, 
hente madkasser, legeredskaber, 
sætte på plads m.m.) og giver dem 
en følelsen af at ”Jeg kan selv”. 
 
 
 
 
 
 

 

Relationer, samspil og kommunikation 
 
Der er et langvarigt og fordybende samspil mellem børnene ved tegnebordet, de inspireres af 

 hinandens tegninger, og får også erfaring og glæde ved at måtte låne. 
 

 og barnets interesse for Der er et eksempel på hvordan den voksne inddrager sit kendskab til barnet
biler  i tegneaktiviteten 
 
Kommunikationen mellem de voksne er afstemt og roligt, de er gode til at give hinanden korte og 
relevante informationer omkring praktiske gøremål.  
 
På den anden side er der flere eksempler på at kommunikationen hurtigt skifter emne ” går hen over 
hovedet” på børnene. Her kan de voksne drøfte hvordan de kan udvide og berige længerevarende 

samtaler mellem børn og mellem børn og voksne og eventuelt inddrage tema for eftermiddagens 
aktiviteter som bliver omdrejningspunkt for at arbejde henimod et egentligt læringsmiljø 
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Samvær, samspil og kommunikation omkring tegnebordet  
 
Samtidig med at modellervoksgruppen er i gang, er der spontant opstået en lille tegnegruppe hvor 2-
3 piger har sat sig ved bordenden og er begyndt at tegne.  
 
 
På et tidspunkt spørger pigerne, en 
anden pige der ikke sidder ved 
tegnebordet:  
 
”Må vi låne dine tusser”, det må de 
gerne. De to piger er fordybet og tegner 
længe, bare de to. Snakken går mellem 
dem:  
Min mor er glad siger pigen - nu er det 

snart jul. Det ligner en giraf siger 

drengen den har da pletter og hentyder 

til de fine runde cirkler som pigen har 

tegnet på mors kjole.  

Pigen siger: Ja det hedder pailletter -  

Pige 1: pletterne skal farves røde 

Pige 2: Hvem skal lukke børnehaven i 

dag 

Voksen: ”Det skal Lene og mig” 

 

Der hyggesnakkes, tegnes og der er en 
rolig atmosfære omkring bordet.  
 
 
 
Et yngre barn leger alene på gulvet. Hun har grupperet heste, køer, og gårdens øvrige dyr i fine 
rækker. Flere gange ser jeg at de voksne, på skift sætter sig sammen med hende og på et tidspunkt 
tager den voksne stalden ned fra hylden, så dyrene nu også kan komme indendørs. 
Pigen er tydeligvis meget optaget af legen, hun leger længe og fordybet. Jeg spørger efterfølgende en 
af de voksne om pigen hun ikke skal inkluderes i en legegruppe, og får viden om, at pigen er vellidt og 
velintegreret i børnegruppen, men ofte har behov for en stille stund alene, inden hun igen opsøger 
fællesskabet. 
 
En dreng kommer over til de to piger, han har medbragt tegneunderlag, et stykke papir og en kurv 
med husets tusser.  
 
Den voksne kommer også over til tegnebordet, spørger hvad de tegner (afventer ikke børnenes svar) 
men responderer: ” der ligger noget til en action figur i kurven med tegneredskaber”.  
 
Den voksne kan overveje at sætte sig roligt ned og iagttage hvad børnene er optaget af, og først 
derefter begynde at stille relevante spørgsmål 
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De tre børn er stadig optaget af at tegne, da drengen henvender sig til den voksne: ”Hvad tror du jeg 
laver Lene, en brandbil.  Den voksne siger, det kan jeg da godt se.  

 
Pigen der tidligere legede alene på gulvet kommer op og sætter sig ved tegnebordet.  
Hun har taget underlag, papir og tus med. Hun iagttager opmærksomt hvad de andre børn fortager 
sig, samtidig med at hun tegner et ansigt med øjne og mund, arme og ben.  
Hun overvejer nøje hvilken farve hun skal tegne øjne med. Hun vælger at tegne orange øjne, et af 
børnene udtaler: ”Det ligner lidt dukken på stuen, en anden spørger om det er en lillesøster. De 
hyggesnakker, samtidig med at de på skift låner og efterspørger de forskelligfarvede tusser af 
hinanden: ”Vil du også låne en tus? Nikker da hun får tilbudt en lyserød og en gul. 
 
Den voksne er opmærksom på drengen der har sat sig ved tegnebordet, de snakker om brandbiler, 
den voksne spørger drengen: Kan du tegne en brandbil, skal vi se om vi kan finde en vi kan tegne. Den 
voksne går ind i det andet grupperum og finder en brandbil, lægger brandbilen på drengens papir og 
viser hvordan man kan tegne en bil ved at tegne udenom. Så nu kan du selv tegne vinduer. Alle kigger 
interesseret med! 
Drengen er meget inspireret og nu helt opslugt af at tegne, han går ind og finder flere biler. 
”Nu skal jeg tegne den her bil hvorefter han går i gang med at tegne en gravko. I det samme kommer 
drengens far ind ad døren og de snakker om, at han skal hjem og tegne alle de biler du har 
derhjemme. 
 
Der sene tidspunkt på dagen giver mulighed for fordybende samspil og relationer mellem børnene. I 
dette eksempel fanger den voksne barnets opmærksomhed med sin viden om barnets interesse for 
biler og får herved udvidet barnets perspektiv på at tegne efter.  

 
 

Forslag til indsatser 
 
Konsulenten beskriver forslag til pædagogiske indsatser, som oplæg til den handleplan lederen 
udfærdiger efter mødet om tilsynet.  
 
Fokus på medarbejdernes sprogunderstøttende praksis; sproglig guidning som understøtter 
nærmeste udviklingszone, ”kitte” den voksnes viden om børnene sammen, så dialogen forbliver 
vedkommende.  

 
Fortsat fokusering på indretningen og mål for de fysiske lege- og læringsmiljøer. Herunder tydelige 
legezoner hvor materialer, vægophæng, hylder, reoler og piktogrammer indgår. 
 
Tydeliggøre de pædagogiske overvejelser på vægophæng – hvad skal dokumentation sige noget om?  
 
 
Fortsat fokus på minimering af afbrydelser i afhentningssituationen. 
Fortsæt dialog med forældrene i forhold til rolleafklaring, hvad forventes der af det pædagogiske 
personale og hvad forventes af forældre i forhold til ”den gode afhentning”? 
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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. 

 Til dels fokuseret indsats; Enkelte forhold fordrer en fokuseret indsats.  

 Fokuseret indsats; Flere forhold fordrer en fokuseret indsats og som følges op med tilsyn. 

 
Generel indsats  
I Skyttebjerg har de voksne en anerkendende tilgang til børnene, alle børn mødes af omsorgsfulde 
voksne, der er opmærksomme på børnenes behov.  
Organiseringen af dagligdag og overgange mellem aktiviteter fungerer godt. Børnene er selvhjulpne 
og bekendte med de daglige rutiner. Der er flere eksempler på, hvordan en hensigtsmæssig 
organisering og oversigtsmateriale understøtter børnenes selvhjulpenhed.  
De voksne er opmærksomme på at opdele børnene i mindre grupper, børnene har tillid til de voksne 
og viser interesse ved at deltage i de aktiviteter som de voksne igangsætter. 
 
Det anbefales, at der fortsat fokuseres på medarbejdernes sprogunderstøttende praksis, herunder 
afstemthed i forhold til at gå i dialog med børnene, at fastholde barnet/børnegruppens engagement i 
samtalen, at give tid og gøre det meningsfuldt hvad det der tales om. 
 
I forhold til de indsatsområder som skitseres indledningsvis, kan tilsynet bekræfte at der fortsat skal 
fokuseres på at minimere afbrydelser i løbet af eftermiddagen, specifikt på hvordan de voksne kan 
forblive i samtalen med børnene og hvordan forstyrrelser ved afhentninger kan minimeres.  
 
Herunder anbefales forældreinddragelse om forventninger til den ”gode afhentning”. 
 
Det anbefales, at der fokuseres på at styrke indretningen af det fysiske rum, tydeliggøre legezoner 
ved at afgrænse legeområder og indtænke hvordan ophæng på væggene kan anvendes mere aktivt 
så det i højere grad fremgår hvad de pædagogiske intentioner er med legezonen. 
 

Handleplan. 
Skema til handling udarbejdes og sendes til konsulenten inden for 4-6 uger. 


