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Antal besvarelser, som rapporten bygger på: 10 
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Ekstern evaluator inkluderet? Ja 

Denne rapport indeholder: 

• Opgørelsesskema 

• Søjlediagram 

• Vurdering af de 9 områder 

Ud fra de forskellige oversigter kan du se, på hvilke områder der er scoret hhv. højt eller lavt 
i forhold til lavest og højest mulige score, og derved hvilke områder, din institution med 
fordel kan arbejde videre med at forbedre. Har du inkluderet vurderingsskemaerne i 
rapporten, kan du også vende tilbage til enkelte områder og se, ved hvilke items der er 
scoret højt og lavt. På den måde kan spørgsmålene bruges som refleksionsspørgsmål, der 
kan pege fremad i det videre arbejde. 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 (i alt for undersøgelsen) 
lavest Højest 

mulige score mulige score Score % 

1. Fysiske omgivelser 21 105 84,2 80 

2. Relationer 17 85 73 86 

3. Leg og aktivitet 16 80 57,78 72 

4. Socio-emotionel udvikling 10 50 41,1 82 

5. Deltagelse og indflydelse 8 40 34,5 86 

6. Kritisk tænkning og erfaringsdannelse 10 50 43 86 

7. Selvudvikling 5 25 24 96 

8. Sprog og kommunikation 9 45 41 91 

9. Opmærksomhed 9 45 37,33 83 

lalt 105 525 435,91 
Den angivne score er gennemsnittet af de forskellige besvarelser. 

Bemærk, at besvarelserne i undersøgelsen ikke dækker over de samme områder. Det er meget 
vigtigt, at besvarelserne i undersøgelserne gør det, da oversigterne i rapporterne ellers bliver 
misvisende. Hvis der er brug for at få åbnet adgangen til en besvarelse op igen, har administrator 
mulighed for at gøre dette. 
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1. Fysiske omgivelser Søjlediagram 
De enkelte informanttypers vurderinger 
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- =Højestmulige score (105) 

- = lavest mulige score (21) 

1 Fysiske omgivelser 
De fire informanttypers besvarelser af de enkelte spørgsmål 
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item 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 

Pædagog 

• Leder 

• Pædagogiske konsulent 

• Ekstern evaluator 

Gennemsnit 
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2. Relationer 
De enkelte informanttypers vurderinger 

SAMLET SCORE 
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2. Relationer 
De fire informanttypers besvarelser af de enkelte spørgsmål 
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item 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 

Pædagog 

• Leder 
• Pædagogiske konsulent 

• Ekstern evaluator 
Gennemsnit 
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3. Leg og aktivitet 
De enkelte informanttypers vurderinger 

SAMLET SCORE 

- = Højest mulige score (80)
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3. Leg og aktivitet 
De fire informanttypers besvarelser af de enkelte spørgsmål 
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item 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 

Pædagog 

• Leder 

• Pædagogiske konsulent 

• Ekstern evaluator 

Gennemsnit 
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4. Socio-emotionel udvikling 
De enkelte informanttypers vurderinger 
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4. Socio-emotionel udvikling 
De fire informanttypers besvarelser af de enkelte spørgsmål 
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Pædagog 

• Leder 

• Pædagogiske konsulent 

• Ekstern evaluator 

Gennemsnit 
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5. Deltagelse og indflydelse 
De enkelte informanttypers vurderinger 
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5. Deltagelse og indflydelse 
De fire informanttypers besvarelser af de enkelte spørgsmål 
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Pædagog 

• Leder 

• Pædagogiske konsulent 

• Ekstern evaluator 

Gennemsnit 
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6. Kritisk tænkning og erfaringsdannelse 
De enkelte informanttypers vurderinger 
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6. Kritisk tænkning og erfaringsdannelse 
De fire informanttypers besvarelser af de enkelte spørgsmål 
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Pædagog 

• Leder 

• Pædagogiske konsulent 

• Ekstern evaluator 

Gennemsnit 
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7 Selvudvikling 
De enkelte informanttypers vurderinger 

SAMLET SCORE 
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7. Selvudvikling 
De fire informanttypers besvarelser af de enkelte spørgsmål 
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Pædagog 
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• Ekstern evaluator 
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8. Sprog og kommunikation 
De enkelte informanttypers vurderinger 

SAMLET SCORE 
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8. Sprog og kommunikation 
De fire informanttypers besvarelser af de enkelte spørgsmål 
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9. Opmærksomhed 
De enkelte informanttypers vurderinger 

SAMLET SCORE 
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9. Opmærksomhed 
De fire informanttypers besvarelser af de enkelte spørgsmål 
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Pædagog 

• Leder 
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• Ekstern evaluator 

Gennemsnit 

12 KIDS - KVALITETSUDVIKLING I DAGINSTITUTIONER 



Vurdering af de 9 områder 
Fordelt på de enkelte informanttyper 

% af maximal score 
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Vurdering af de 9 områder 
Fordelt på de interne og eksterne informanter 
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Eventuelle kommentarer 

FYSISKE OMGIVELSER 

EFTERMIDDAGSTILSYN: De fysiske omgivelser fremstår æstetisk smukke, velholdte, harmonisk og med en tydelig rød tråd i 
indretning og farver, inde som ude (ses også i SFO-delen, som jeg kort besøgte). Lokalerne/stuerne er små, der er mange trapper og 
de 3 huse ligger langt fra hinanden. Der er tydeligvis en del logistiske udfordringer i hverdagen, men det virker som om kulturen i 
husene er, at personalet har fundet en rytme og flere gode, fleksible løsninger. Bl.a . er personalet gode til at sørge for at børnene får 
legeaftaler i et andet hus, hvis belastningen bliver for stor det ene sted. Satellitten anvendes som værksted og "tema-hus", hvor der er 
mulighed for at gå fra med en gruppe børn og lave fokuserede indsatser. 
Det er et opmærksomhedspunkt, at de fysiske vilkår med mange huse, kan have en betydning i forhold til pædagogernes 
arbe"dsforhold med "alene-arbe"de". 

EFTERMIDDAGSTILSYN: De fysiske omgivelser fremstår æstetisk smukke, velholdte, harmonisk og med en tydelig rød tråd i 
indretning og farver, inde som ude (ses også i SFO-delen, som jeg kort besøgte). Lokalerne/stuerne er små, der er mange trapper og 
de 3 huse ligger langt fra hinanden. Der er tydeligvis en del logistiske udfordringer i hverdagen, men det virker som om kulturen i 
husene er, at personalet har fundet en rytme og flere gode, fleksible løsninger.De 3 vuggestuebørn sov til middag det meste af den tid 
jeg var der. Jeg oplevede en virkelig fin og velindrettet vuggestue. Ved puslefaciliteterne kan der med fordel tænkes i lys ved 
pusleplads (se billeddokumentation). 
Vuggestuebørnene opleves ikke på legepladsen. De sov til middag. 
Det er et opmærksomhedspunkt, at de fysiske vilkår med mange huse, kan have en betydning i forhold til pædagogernes 
arbe"dsforhold med "alene-arbe"de". 

Der var planlagt at børnene skulle male deres ansigter på lærred. Dette var forberedt. Da de skulle i gang foregik det på stuen, mens 
nogle børn gik i suppleringsrummene og andre blev på stuen . De børn der malede blev forstyrret af enkelte børn der ikke kunne vente 
på tur. 
L e ladsen så ·e er området ikke ret stor. Je så ikke le eredskaber. 

Vi vil gerne give børnene den bedste dag i børnehaven, vi ved at flere af dem har et behov for at kunne trække sig, og med den 
erfaring har vi forsøgt at vores rum kan deles hurtigt via reoler eller skærm vægge på hjul. Det er vigtigt legetøjet er tilgængeligt, og at 
det er indb dende for børnene. 

Lige nu er vi meget udfordret på at vuggestuens lille fine legeplads er en byggeplads, og er helt nedlagt imens der bygges liggehal, det 
er en udfordring for vores 3 vuggestuebørn at de skal være på den meget store plads, men det et vilkår lige nu, og det går ok. 
Det er lidt at en opgave kun at have tre vuggestuebørn - da der skal gå en voksen fra til de tre, og det giver den del alene arbejde .. 
Da vi må ben e alle vores huse for at skabe de o timale rammer/ om ivelser for alle børn. 

Der var legetøj i børnehøjde. Der var også materialer der var sat op på hylder børnene ikke kunne nå. 
Gruppen der frekventeres af børn i alderen 0-3/4 år, har også mulighed for at lave aktiviteter i Satellitten, et hus i umiddelbar nærhed, 
gå afstand. Der var planlagt klippe/klister aktivitet. God information blev givet af 1. pæd. menes 2. pæd. var opmærksom på at hjælpe 
børnene med at holde koncentrationen på denne vejledning. Der var 10 børn hele gruppen og de 7 ældste gik i satellitten. 
Uderummet bar præg af byggeplads, der hvor legepladsen til denne gruppe skulle være. 
Je så ikke udearealet blive anvendt mens ·e var der. 

RELATIONER 
EFTERMIDDAGSTILSYN: Der opleves tæt og tydelig interaktion. Det lille miljø, de overskuelige og tydlige fysiske rammer satte en fin 
ramme for nærvær og opmærksomhed. Der opleves et tydeligt sprog i pædagogernes tilgang til børnene. Sprogarbejdet ses i 
artetakter. Der opleves flere børn i sproglige udfordringer. 
Der opleves børnefællesskaber og tætte venskaber. Ses også i artetakter (se billeddokumentation). 
Da en æda o skulle h"em sa de hun farvel til alle børn. 

EFTERMIDDAGSTILSYN: De 3 vuggestuebørn sov til middag det meste af den lid jeg var der. Da de vågnede og skulle spise ved det 
lille bord i køkkenet, oplevede jeg en varm og tryg tilgang til børnene. Pædagogerne satte ord på og talte meget med børnene, højt og 
klart med smil i stemmen. Sprogarbejdet ses i artetakter. 
Da en da skulle h"em sa de hun farvel til alle børn. 

pædagog 1 var primusmotor på alle aktiviteter og hun var også den mest opmærksomme på de enkelte børn. Det var tydeligt hun 
havde et godt kendskab til det enkelte barn. En udfordring de har er en aldersspredning pa gennemsnitligt 2 år. Og i forhold til, den lille 
gruppe børn der var, 12 i alt, var en væsentlig procentdel sprogligt svage. 
Aktiviteterne blev deli t ve ledt med ud an s unkt i det enkelte barns nærmeste udviklin zone. 

I børnegruppen er vi forsat udfordret på at der er 7 - 8 børn med udfordringer der kræver en særlig tilgang eller støtte. Det er en 
o ave der til tider kan være svær at løfte. Da timer o rsonale ikke er til det. 

Det at være i vores vuggestue kan give en del alene arbejde, eftersom der pt. kun er 3 vuggestue børn . 
Vi forsøger at danne grupper/relationer der er til det bedste for alle børn, også selvom du kun er et lille vuggestue barn. På den måde 
sikre vi at få den bedste æda o isk kvalitet ved at der kan arbe"des å tværs af ru erne o æda o erne. 

På trods af det lille antal børn, er% høj af børn med særlige behov. Dette opleves tydeligt, da der skal vejledes i kommende aktivitet 
og i leg. 

jeg ser en udfordring i at Kirkeskovens institution er opdelt i 3 separate huse. Dette vanskelig gøre samarbejde på tværs og den 
fleksibilitet der kunne være i forbindelse med evt. fravær af rsonale. 

LEG OG AKTIVITET 
Da mængden af børn forblev på stuen da maleraktiviteten skulle i gang, blev flere af børnene forstyrret i deres leg og aktivitet 
Pæd.2 blev vejledt af pæd.1, i hvordan han kunne hjælpe og vejlede børnene i deres leg samt opbygning af denne. 
Pæd.2 valQte på et tidspunkt at sætte sio på gulvet sammen med de mest urolioe børn hvilket hialp med det samme. 

Muligheden i at lade legetøjet stå, for senere leg er ikke altid en mulighed bl.a. pga. rengøring og opbevaring. 
nogle børn har svært ved at fordybe sio i legen selvom mulioheden er der. 

vi vil gerne skabe leg - hvor børnene har den frie leg, men også den vokseniniterede leg, og legen hvor de får opbygget den gode 
lege relation til kammerater. 

I det omfang det muligt sætter pædagogen altid en aktivitet i gang. 
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LEG OG AKTIVITET 
Da børnegruppen ikke tæller ret mange børn og der er supplements rum giver det mulighed for at børnene har god plads til den leg de 
indleder. 

EFTERMIDDAGSTILSYN: Der opleves ikke pædagoginitierede lege. Børnene opleves mest udendørs på legepladsen. De legede 
hvor de ville og med hvem de ville. Pædagogerne var nærværende og konfliktløsende. 
Indendørs efter eftermiddagsmaden, blev børnene bedt om at udvælge sig et legeområde med pædagogernes understøttelse. 
I lokalerne ses flere kreative tina, som børnene har lavet. 

EFTERMIDDAGSTILSYN: Der opleves kun en enkelt pædagoginitieret aktivitet, en-til-en, lagde en pædagog puslespil med en pige. 
Det var en meget hyggelig og fordybet seance, hvor pige blev anerkendt og var i flow. 
I lokalerne ses flere kreative tina som børnene har lavet. 

Det var tydeligt pæd.1 havde godt kendskab til det enkelte barn nærmeste udviklingszone. En udfordring de har er en del af børnene 
har brua for særlia oomærksomhed. 

Det er tydeligt personalet kender børnene. da aktiviteten med klippe/klister skal begynde er det de børn der først selv giver udtryk for 
at ville deltaaer der beavnder. 

Socio-emotionel udviklin 
EFTERMIDDAGSTILSYN: Stemningen bar præg af tæt og lokalt kendskab, hvor hvert enkelt barn ses. Ved afhentning opleves tryg og 
informative samtaler med forældre, men det hurtige "hej-hej" til farvel opleves også. Dette virkede hjemmevant forudsigeligt, stille og 
roligt. 
Der ooleves ikke børn der var kede af det eller i større konflikter. 

EFTERMIDDAGSTILSYN: Det ser ud til at være et lille og tæt børnemiljø. Der opleves ikke konflikter, vrede børn eller børn der er 
kede af det. 

Personalet er opmærksomme på børnene. Der er kun 12 børn i gruppen og det er derfor overskueligt, hvad der foregår. 
Personalet enqaaerer sia i hvad børnene foretaaer sia oa har aod kontakt med dem. 

Vores vigtigst område i forhold til vores børn, de har i den grad for en tydelig voksen. 
Vi er gode til at aflæse børnene, og hvilke behov de må have. Ingen tvivl om vi bliver mere og mere udfordret fordi der er så lidt 
cersonale, derfor vil der være tidspunkter oå daoen hvor måske ikke alle børn bliver set, oa dette kan aive konflikter for alle børn. 

er meget opmærksom på vuggestue børnene, da de alle har svært ved at danne gode lege relationer ,arbejdes der meget med det. 
Vi bruQer billeder med ansiats udtrvk der fortæller om man qlad, sur eller vred. 

Da flere af børnene havde udfordringer med den sproglige udvikling, var der fokus på at være tilstede med vejledning, i det omfang 
det var muligt. 
Pæd. 2,var særlig opmærksom på et barn der konstant var urolig, flyttede sig, forsøgte at kontakte de øvrige børn også selv om pæd. 
1, var ved at informerer om den kommende aktivitet. 

å f.eks. 10 børn eller mere kan det være svært at nå alle børn. 
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