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Børnene inddelt i 3 grupper: 

Vuggemus: 8 børn (vuggestue) 

Mus: 19 børn (ældste vuggestuebørn og yngste børnehavebørn) 

Elefanter: 20 børn (mellemgruppe/ældste børnehavebørn) 

 

To voksne fraværende. 

Ny vikar på besøg. 

 

Vuggemus 

 Fire børn, der næsten lige var startet sov formiddagssøvn 

 En voksen sad med fire børn ved et bord og sang: ”Hjulene på bussen”. De var lige blevet 

færdige med formiddagsmad. Børnene fik hver en klud til at tørre fingre og mund.  

 De kom ned på gulvet for at lege, mens der blev ryddet til side. 

 En anden voksen hentede barn ind fra formiddagssøvn. Bleer blev skiftet.   

 Der blev gjort klar til at tegne ved bordet.  

 De voksne fortæller, at der er stort fokus på at arbejde med de sociale kompetencer, bl.a. at 

vente på tur, din og min. Dette øves bl.a. i forskellige lege og sange.  

 I forhold til de alleryngste er der fokus på tilknytning og få skabt en rytme. 

 Baby tegn anvendes. 

 Er ofte på tur ud af huset med en gruppe om formiddagen fx i anlægget, på legepladsen, ned 

i byen for at se udstillinger m.m.  

 Er i gang med at udarbejde mappe med praktisk info vedr. børnene, husets pædagogik m.m. 

 Family app, hvor der lægges info og billeder ind. Forældre til- og framelder deres barn m.m. 

 

 

Mus 

 I mellemgang sad en voksen ved et bord med en gruppe børn og byggede med magneter. 

Dette både for at holde øje med der sker i de øvrige grupperum og på toilettet samt for at 

reducere, at der løbes på gangen.  

 To børn legede i boldrummet under trappen. Et af børnene bruger en ledning til at hænge i 

og holde balance. 

 I et grupperum sad en voksen ved et bord med en gruppe børn og legede med modellervoks. 

 I grupperummet ved siden af legede to børn i hemsen, tre børn legede fangeleg/løb efter 

hinanden og et barn sparkede til badebold. 

 Uheld ved trappen, hvor et barn fik en kæmpe bule. Forældre kontaktet og barn hentet. Et 

andet barn, der var involveret i uheldet blev sat ind til bordet, hvor der blev leget med 

modellervoks. En voksen talte med barnet om uheldet også med henblik på at ”hente barnet 

ind” igen. 

 Formiddagsmad. Børn og voksne fordeler sig i tre grupperum og spiser ved 4 borde. Et af 

rummene deles af en skillevæg, når der spises. I grupperne øves der sange til 

bedsteforældredag.  

 Efter formiddagsmad går en gruppe børn ud af huset. I dag på legepladsen. En gruppe børn 

malede frøer. Derudover var der leg i de forskellige grupperum.  

 

 



Elefanter 

 Samling på gulvet med gruppens børn og voksne.  

 Børn skiftes til at tælle antal drenge, piger, voksne samt alle der er tilstede. Der tales om 

ugedag, måned, dato, dagens rim m.m. ”Bim bam busse sangen synges, mens et barn peger 

på billederne. Der gives besked om hvad, der skal ske i løbet af formiddagen: nogle skal på 

biblioteket, leg i puderum samt nogle skal male tudse billeder med akvarel farver.  

 Formiddagsmaden spises i to grupperum ved 3 borde.  

 

 

 

 

Drøftelser med daglig leder Karin Furbo 

 Ovenstående observationer udfoldet og drøftet 

 Fælles tema i grupperne Vuggemus og Elefanter: forår og frøer.  

 ICDP. Videofeedback hver 14. dag, hvor alle på skift medbringer et videoklip 

 Drøftelse i personalegruppen: hvad det vil sige at være en tydelig voksen, bl.a. at følge op på 

det sagte, at overveje hvilke konsekvenser, der gives med henblik på troværdighed 

 Urolig morgenstund bl.a. grundet manglende voksne (vikar var tilkaldt), uheld ved trappen, 

børn blev afleveret… Karin fortæller, at tanken er, at de voksne om formiddagen fordeler sig 

i husets rum og sætter leg/aktivitet i gang, så børnene har mulighed for at blive optagethed 

af aktivitet og finde ro 

 Leg i bold rum under trappen aftales med en voksen.  

 Ledning i boldrummet. Den var ikke blevet fjernet til arbejdslørdag. Karin følger op på det.   

 Forældre tilbydes årlige samtaler i forbindelse med barnets fødselsdag  

 Alle børn sprogvurderes. En voksen har opgaven 

 To sproggrupper i elefant gruppen, hvor der arbejdes med sproget 1-2 gange i ugen.  

 Fart på sproget nedprioriteret grundet der ikke tildeles ressources hertil, samt der er andre 

områder, der også er vigtige at have fokus på 

 Udredning af barn i Elefantgruppen. 

 Fyraftensmøde vedr. børn og søvn. Husets holdning er, at hvis et barn har behov for at sove 

er der mulighed for det. Ligeledes at barnet sover til det vågner. Positivt eksempel med 

forældre, der bekræfter dette.  

 

 

Tilsynet gav anledning til flg.: 

 En opmærksomhed på støjniveauet, både i forhold til den støj, der kan måles og den 

lydpåvirkning, der opfattes som støj. Begge dele kan i værste fald resultere i nedsat hørelse 

og dårlig trivsel.  Et eksempel på tiltag i forhold til at reducere støjniveauet kunne være at 

lægge voksdug på bordet, når der leges med magneter.  

 Der er truffet aftale med Karin, at ledning i boldrummet under trappen fjernes snarest. 

Boldrummet kan tages i brug igen, når den er fjernet.   

 Der er truffet aftale med Karin at børnemiljøvurdering fra vuggestuen sendes til pædagogisk 

konsulent i morgen d. 18. maj, da den ikke kunne findes frem til tilsynet. 

 

 

 


