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Overordnet vurdering af kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer på baggrund af 

observationer 
Overordnet vurderes kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer som god.  

 

 

Tilsynet giver ikke anledning til bekymring. 

Der bør dog være fokus på støj, især i morgentimerne. 

 

Observationer af de pædagogiske læringsmiljøer 
Observationerne er foretaget med udgangspunkt i Faxe Kommunes tilsynsmateriale, og er vurderet 

ud fra de kvalitetskriterier, der anvendes i ”National undersøgelse af kvalitet i kommunale 

børnehaver”, 2020, Danmarks Evalueringsinstitut EVA. 

1 = Utilstrækkelig kvalitet 

2 = Tilstrækkelig kvalitet 

3 = God kvalitet 

4 = Høj kvalitet 

Ikke vurderet 

Ikke observeret 

Derudover er der, grundet Corona, arealer i dagtilbuddene, der er lukket ned, hvor tilsynet har 

anvendt kriteriet: Ikke i anvendelse. 
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Pædagogisk læringsmiljø ude - Indretning af legeplads
Sprogligt læringsmiljø ude - på legepladsen

Pædagogisk læringsmiljø ude - på legepladsen
Pædagogisk læringsmiljø inde - indretning af fælles…

Sprogligt læringsmiljø inde - indretning af fælles…
Pædagogisk læringsmiljø på stuerne - indretning

Det sproglige læringsmiljø på stuerne - indretning
Pædagogisk læringsmiljø i hverdagen/på stuerne

Voksen initerede leg og aktiviteter
Barnesyn, dannelse og børneperspektiv

Organisering af den pædagogiske praksis
Samspil og relationer

Børn i udsatte positioner
Dokumentations- og evaluerings kultur
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Alle resultater præsenteres både som en gennemsnitsværdi for temaet, og med vurdereringerne på 

enkeltspørgsmål. I integrerede institutioner, hvor der både er vuggestue og børnehave, vil der være 

en vurdering for hver af dem. 

Fælles arealer ude og inde   

Pædagogisk læringsmiljø ude - Indretning af legeplads 3,6 

Er legepladsen indbydende og velholdt? 3 

Understøtter legepladsen både fin og grov motoriske aktiviteter? 3 

Er der en balance mellem steder, hvor der kan være høj/aktiv og 
lav/stille aktiviteter? 

4 

Er legetøjet/materialer tilgængelige for børnene, så de selv kan 
tage initiativ uden at skulle inddrage en voksen? 

4 

Er der tilstrækkeligt med tematiserede og afgrænsede 
legeområder? 

4 

Sprogligt læringsmiljø ude - på legepladsen 2 

Er der optegnet kørebaner med tal og skilte? 2 

Er der optegnet hinkeruder og anden former for leg? 2 

Er der mulighed for at tegne/skrible (tavle, pinde til at lave 
bogstaver mv.)? 

2 

Er der tegn på at skriftsprog og læsning indgår i leg og aktiviteter på 
legepladsen? 

2 

Pædagogisk læringsmiljø ude - på legepladsen 3 

Indtager de voksne en aktiv rolle i at understøtte leg og fysisk 
udfoldelde - igangsætte aktiviteter som danselege, boldspil, lege 
mv. 

3 

Indtager de voksne en aktiv rolle i at understøtte børns lege og 
deltagelsesmuligheder? 

3 

Pædagogisk læringsmiljø inde - indretning af fælles areal/fælles 
rum 2,75 

Er fælles arealet indbydende og velholdte? 3 

Er der tilstrækeligt med alderssvarende og alsidigt legetøj og 
materiale? 

3 

Er der materiale og legetøj tilgængelige for børnene, så de selv kan 
tage initiativ uden, at skulle inddrage en voksen? 

3 

Er der en balance mellem steder, hvor der kan være høj/aktiv og 
lav/stille aktiviteter? 

2 

Sprogligt læringsmiljø inde - indretning af fælles areal/fælles rum 2,8 

Er der indrettet et læseområde med et alsidigt udvalg af bøger let 
tilgængeligt for børnene? 

3 

Er "bogfokuspunktet" indbydende og tilgængeligt for børn og 
forældre? 

3 

Er der skriftsprogligt legetøj (spil og aktiviteter med tal, bogstaver, 
alfabet)? 

3 



Er der tilgængeligt materiale til, at tegne og skrive med? (Papir og 
skriveredskaber) 

3 

Er skriftsprog synliggjort i meningsfulde sammenhænge? 2 

På stuerne   

Pædagogisk læringsmiljø på stuerne - indretning 2,5 

Er stuerne indbydende og velholdte? 3 

Er der tilstrækkeligt med alderssvarende og alsidigt legetøj og 
materiale? 

2 

Er der materiale og legetøj tilgængelige for børnene, så de selv kan 
tage initiativ uden, at skulle inddrage en voksen? 

3 

Er der en balance mellem steder, hvor der kan være høj/aktiv og 
lav/stille aktiviteter? 

2 

Det sproglige læringsmiljø på stuerne - indretning 3,6 

Er der indrettet et læseområde med et alsidigt udvalg af bøger let 
tilgængeligt for børnene? 

4 

Er der skriftsprogligt legetøj (spil og aktiviteter med tal, bogstaver, 
alfabet)? 

4 

Er der tilgængeligt materiale til, at tegne og skrive med? (Papir og 
skriveredskaber) 

4 

Er skriftsprog synliggjort i meningsfulde sammenhænge? 3 

Deltager det pædagogiske personale i børnenes lege? 3 

Pædagogisk læringsmiljø i hverdagen/på stuerne 2,67 

Er der adgang til forskellige legeformer på stuen (rolleleg, regelleg, 
konstruktionslege mv)? 

3 

Er der mulighed for længerevarende lege uden, at blive 
forstyrret/afbrudt? 

2 

Er det pædagogiske personale aktiv i forhold til at tilbyde børnene 
at deltage i forskellige legeformer? (stilladsering). 

3 

Sætter det pædagogiske personale lege i gang i de forskellige 
legeområder? 

3 

Er der opmærksomhed på at beskytte legen ved at sørge for, at 
andre ikke bryder ind i legen? 

2 

Tilbyder det pædagogiske personale engagerede og 
længerevarende samspil om det fælles tredje? 

3 

Voksen initerede leg og aktiviteter  3 

Tilbyder det pædagogiske personale forskelligartede leg/aktiviteter 
(ugeplan, leg/aktivitet på stuen planlagt og spontan)? 

3 

Er børnene engagerede og synes, at opleve aktviteter som 
meningsfulde? 

3 

Justerer det pædagogiske personale aktiviteten i forhold til 
børnenes engagement og motivation? 

3 

Barnesyn, dannelse og børneperspektiv 3 



Er der tegn på, at børnenes initativer og interesser inddrages i det 
pædagogiske arbejde? (ugeplan, leg/aktivitet på stuen planlagt og 
spontan, valg af legetøj mv.) 

3 

Har børnene indflydelse på leg og selvvalgte aktiviteter? 3 

Kan børnene selv vælge, hvem de vil lege med? 3 

Kan børnene vælge om de vil lege ude eller inde? 3 

Bliver der lyttet til børnenes udsagn og bliver det taget alvorligt? 3 

Organisering af den pædagogiske praksis 3,8 

Er det pædagogiske arbejde tilrettelagt efter en fast struktur ex vil 
ugentlig/månedlig planlægning? (ugeplan) 

4 

Arbejdes der med leg og aktiviteter i mindre grupper? 4 

Er der en vekselvirkning mellem spontan og planlagt leg og 
aktivitet? 

4 

Arbejdes der med en klar rolle og opgave fordeling blandt det 
pædagogiske personale på stuen? 

4 

Er der en tydelig fordeling af opgaver og ansvar blandt det 
pædagogiske personale på stuerne? 

3 

Er der tegn på klare intentioner og retning for arbejdet med 
læringsmiljøet hele dagen og børns læring? 

4 

Proceskvalitet   

Samspil og relationer  3,5 

Er der en behagelig atmosfære/stemning på stuen - det 
pædagogiske personale er imødekommende og lydhøre over for 
børnene? 

4 

Bliver der talt med børnene om deres oplevelser og ideer? 4 

Bliver konflikter løst ved at tale om, hvad der sker? 3 

Bliver der lyttet til børnenes oplevelser i en konflikt og 
medinddraget i løsningen af en konflikt? 

3 

Bliver børnenes perspektiv underkendt ved 
skældud/tvang/regulering eller irettesættelse? 

3 

Er det pædagogiske personale til rådighed og tilbyder sin hjælp, når 
barnet er usikkert, bange eller ked af det? 

4 

Er det pædagogiske personale engageret og kommunikerer med 
børnenes snarere end med de voksne på stuen? 

4 

Børn i udsatte positioner 3 

Bliver udsatte børn støttet i situationer, hvor de kommer til at 
handle uhensigtsmæssigt? 

3 

Bliver børn kontaktet/talt med som er tilbageholdende, passive/er 
usynlige, rastløse mv.? 

3 

Er der opmærksomhed på at inddrage børn i udsatte positioner i 
fællesskabet? 

3 

Dokumentations- og evaluerings kultur 3 

Er der tegn på, at de seks læreplanstemaer indgår som en 
integreret del af den daglige praksis (læringsmiljø hele dagen)? 

3 



Er der tegn på at det pædagogiske grundlag er udgangspunktet for 
den pædagogiske praksis? 

3 

Samlet gennemsnit 3,0 

 
 

Opsamlende kvalitetsvurdering af kvalitet i børnehave 
Opsamlende vurderes kvaliteten i børnehaven som god kvalitet. 

Fx observeres det, at medarbejdernes opmærksomhed er rettet mod børnene, og der prioriteres 

nærvær og situationer med fordybelse med enkelte børn. Der er materialer og legemiljøer klargjort 

til børnene.  

Der er dog en del uro fra morgenstunden. Det observeres, at udover man har åbent ud til skolen, 

spilles der også musik på en af stuerne for åben dør. Dette gør, at lydniveauet er meget højt. 

Musikken bruges til en stoledans, som er startet af nogle børn, hvor en voksen kommer og støtter op 

om legen. Aktiviteten inddrager mange børn og har mange gode elementer, men den støjer meget. 

Det observeres, at en lille pige går og siger ”skru ned”, men hun bliver ikke hørt. Der kan med fordel 

lukkes nogle døre om morgenen, og skabes en dialog omkring passende aktiviteter på bestemte 

tider af døgnet. 

Der observeres ligeledes manglende små rum i de store rum. Dette bidrager også til larm, samt til 

manglende mulighed for at fordybe sig roligt i mindre grupper. 

Der observeres et velforberedt tema om krop, sanser og bevægelse. Alle børn trives i de mindre 

grupper. Der er lydhørhed, opmærksomhed og engagerede voksne. 

Under spisning observeres en 3-årig dreng, der bliver ked af det. Det udvikler sig til lang og 

vedvarende gråd. Der observeres en voksen, der udviser et stort overskud, omsorg og sætter klare 

rammer for drengen. 

Der observeres ligeledes 2 kolleger, der bakker op, henter bamse og får resten til at fungere, således 

at der kan være fuld opmærksomhed på drengen.  

Der observeres generelt en rigtig behagelig tone mellem børn og voksne, og mellem voksne og 

voksne, samt voksne der udstråler ro og overblik. 

 


