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Undersøgelser: pædagogisk tilsyn 2017, vuggestuen 

Institutionstype: Vuggestue 

Ekstern evaluator inkluderet? Ja 

Denne rapport indeholder: 

• Opgørelsesskema 

• Udviklingsprofil 

I opgørelsesskemaet og i udviklingsprofilerne kan du se, på hvilke områder der i de
forskellige undersøgelser er scoret hhv. højt eller lavt i forhold til lavest og højest mulige
score. På den måde kan du se, hvilken udvikling der har været og samtidig se, hvilke
områder, din institution med fordel kan arbejde videre med at forbedre. I bogen KIDS – 
kvalitetsudvikling i daginstitutioner kan du få baggrundsviden, læse mere om de forskellige
områder og se en liste over supplerende læsning til det videre arbejde. 
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Opgørelsesskema 

Lavest mulige 
score 

Højest mulige 
score 

Score for 
undersøgelsen
afsluttet 
02-10-2017 

1. Fysiske omgivelser 21 105 74,75 

2. Relationer 17 85 73,5 

3. Leg og aktivitet 16 80 58,5 

4. Socio-emotionel udvikling 10 50 39,75 

5. Deltagelse og indflydelse 8 40 25 

6. Kritisk tænkning og erfaringsdannelse 10 50 41 

7. Selvudvikling 5 25 21 

8. Sprog og kommunikation 9 45 34 

9. Opmærksomhed 9 45 37 

Ialt 105 525 404,5 
Baserer rapporten sig på mere end én undersøgelse, vil den angivne score være gennemsnittet af de
forskellige besvarelser. 

Undersøgelsesnavn Startdato Slutdato Antal besvarelser 

pædagogisk tilsyn 2017, vuggestuen 02-10-2017 02-10-2017 4 
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Udviklingsprofil: I alt, for alle områder 
SAMLET SCORE 
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02-10-2017 

= Højest mulige score (525) = Lavest mulige score (105) 

Udviklingsprofil: Fysiske omgivelser 
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= Højest mulige score (105) = Lavest mulige score (21) 
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Udviklingsprofil: Relationer 
SAMLET SCORE 
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02-10-2017 

= Højest mulige score (85) = Lavest mulige score (17) 

Udviklingsprofil: Leg og aktivitet 
SAMLET SCORE 
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= Højest mulige score (80) = Lavest mulige score (16) 
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Udviklingsprofil: Socio-emotionel udvikling 

SAMLET SCORE 
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02-10-2017 

= Højest mulige score (50) = Lavest mulige score (10) 

Udviklingsprofil: Deltagelse og indflydelse 

SAMLET SCORE 
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= Højest mulige score (40) = Lavest mulige score (8) 
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Udviklingsprofil: Kritisk tænkning og erfaringsdannelse 

SAMLET SCORE 
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= Højest mulige score (50) = Lavest mulige score (10) 

Udviklingsprofil: Selvudvikling 
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= Højest mulige score (25) = Lavest mulige score (5) 
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Udviklingsprofil: Sprog og kommunikation 

SAMLET SCORE 
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02-10-2017 

= Højest mulige score (45) = Lavest mulige score (9) 

Udviklingsprofil: Opmærksomhed 
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02-10-2017 

= Højest mulige score (45) = Lavest mulige score (9) 
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Eventuelle kommentarer 
Fysiske omgivelser 
pædagogisk tilsyn 2017, vuggestuen 
1.13 til refleksion: er der nok udfoldelsesmuligheder for Vg børn på legepladsen?
1.21 der kan lukkes af så Vg børn skærmes 

Institutionen har gode fysiske rammer, bestående af et godt fællesareal og store rum der er er lyse og indbydende. Derudover er der
indgang udefra til den enkelt stuer, hvilket er genialt. Legepladsen er rigtig god med fine muligheder for alle mulige lege. 

Relationer 
pædagogisk tilsyn 2017, vuggestuen 
2.5 oplevede ikke konflikter så ved ikke hvordan de håndteres 

Jeg ser her pædagoger, der har helt styr på hvordan man arbejder med relationer, fint arbejde :) 

Leg og aktivitet 
pædagogisk tilsyn 2017, vuggestuen 
I forbindelse med at børnene samles ved bordet til formiddagsmad, foregår der efter de har spist, en pædagogisk planlagt aktivitet
med sang og musik. De to pædagoger er meget engagerede og har børnenes fulde opmærksomhed. Den ene pædagog er klædt ud
og den anden har effekter med i aktiviteten som understøtter det, der foregår. Pædagogmedhjælperne støtter op ved at varetage
praktiske opgaver som muliggør, at pædagogisere kan blive i aktiviteten. Dette nærvær kommer i høj grad børnene til gode, og de er
fuldstændig opslugt af aktiviteten og fokuserede i over en halv time. Flot pædagogisk arbejde! Muliggjort ved rigtig god
organisering/planlægning.. 
Generelt for eftermiddagstilsyn: fantastisk god samling hvor børnene fik mad mens personalet fortalte om indianere ved at fremvises
indianer legetelt. Bagefter blev der sunget de 10 indianere, mens personale spillede tromme og sagde uge uge :-) dejligt på børnenes
niveau. Bagefter blev der sunget i Østen stiger solen op og oppe i Norge. Alle sange med artefaktor.
Bh kollega kommer undervejs i samlingen ind med et Vg sovebarn som selv er gået ned af trapperne og går rundt inde i bh.
Efter samling kommer børnene på legepladsen. Jeg ser at lågen til p-pladsen står åben og spørger om det er bevidst. Det er det ikke,
men det sker ind i mellem får jeg at vide. VIGTIGT: hvordan kan det undgås?
Der gøres et fint relationsarbejde i Vg. Der tales meget med børnene. 

Socio-emotionel udvikling 
pædagogisk tilsyn 2017, vuggestuen 
Jeg ser pædagoger der har en fin tilgang til børnene. De er anerkendende, ser børnenes behov og rummer deres følelser, samtidig
med at de gør hvad de kan, for at støtte børnene. 
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