
Notat vedr. uanmeldt tilsyn Sundby Børnehus d. 10. april 2018 kl. 8.30 
 

 Fra 1. april er der lavet nye grupper, samt nogle af de voksne har rokeret rundt i grupperne.  

 I vuggestuen er der p.t. 7 børn. Til maj kommer de op på 9 børn. 

 Spilopperne: 9 børn, som er de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn. 

 Krudtuglerne: 11 børn, som er de mellemste og ældste børnehavebørn. 

 

Indtil kl. 9. 00 leg i de forskellige grupperum og på tværs af grupperne. 

Der blev leget i hule, i gymnastiksal, bygget med Lego og magneter og leget med traktorer og biler.  

 

Spilopperne  

 Fast turdag tirsdag. I dag skulle de på cykeltur til Vester Jølby til en shelter plads.  

 Børn kom i flyverdragt, rygsækken med madpakken blev pakket og ladcyklerne kørt frem.  

 To andre voksne hjalp til med at få børnene spændt fast i cyklerne og få cykelhjelmen på.  

 Da der er 9 børn i gruppen må et af børnene på skift blive hjemme og besøge en anden 

gruppe, da der kun er plads til 8 børn i de 2 ladcykler. 

 Alle drog glade og forventningsfulde afsted. 

 Gruppen kom tilbage ca. 11.30. Vinden var kold og alle havde røde næser og kinder. Resten 

af madpakken blev spist hjemme i børnehaven.  

 

 

Krudtuglerne 

 Børnene spiser ved et langt fællesbord.  

 Der er lavet en dukseordning, hvor børnene på skift hjælper til med at finde tallerkner, krus, 

frugt m.m. frem på bordet. Alle rydder op efter sig selv.  

 Formiddagsmaden bestod af: øllebrød med flødeskum, rugbrød og boller med 

smøreost/leverpostej, frugt skåret i mindre stykker og vand i deres drikkedunke. Fokus på 

selvhjulpenhed fx smurte børnene selv deres madder.  

 Der blev spist med god appetit. Et barn spiste for meget. Den voksne spurgte, om det fik det 

lidt skidt? Ja, sagde barnet. Måske du skal slå mave og hvile på sofaen, forslog den voksne. 

Barnet lagde sig hen og trak tæppet over sig. Lidt senere vendte det tilbage og var klar igen.  

 Dejlig afslappet stemning omkring bordet, hvor der bliver talt om børnenes optagetheder og 

nære miljø fx hvad hedder din mor, far og søskende. Hvor går turen hen i morgen? Hvad 

skal vi lave her i formiddag? På skift skulle børnene tælle fx hvor mange har striber på tøjet. 

Elastikker i håret m.m.  

 Gruppen er i gang med at indrette rummet med forskellige legestationer afstemt til børnenes 

behov og interesser. fx et hjørne med bondegårde og traktorer, et Lego og bilhjørne. Der var 

kommet store billeder op med forskellige landbrugsmaskiner i børnehøjde.  

 I formiddag skulle der klippes og males huse med biler til bilhjørnet. Derudover blev der 

leget far, mor og børn i et grupperum. I køkkenet blev der hentet lidt skåret frugt og de fik 

vand i de små kopper, som gjorde legen lidt mere spændende.  

 

Vuggestuen 

 En del børn sover formiddagssøvn og igen over middag 

 Leg ved det store togbane-bord.  

 Skal i gang med at indrette et hule hjørne 



 Nyt barn og forælder på besøg samt fysioterapeut for at give råd og vejledning til hvordan 

personalet bedst mulig kan støtte op om barnet udvikling.   

 En tryg og god opstart prioriteres. Tid og nærvær med forælder og barn. Den ny verden 

tages ind i barnets tempo. Et andet barn sad også på gulvet med musikinstrumenter. Gennem 

det fælles tredje fik børnene også lidt øje på hinanden. Der blev afstemt med moren, 

hvordan formiddagen skulle rundes af. Der blev lavet lidt grød til barnet. Herefter tog de 

hjem, så barnet kunne sove til middag.  

 Positiv kommunikation og koordinering af opgaver blandt de voksne: en går ud på 

legepladsen og leger med to børn. En voksen finder mad, pusler og putter børn. En voksen 

modtager nyt barn og forælder.  

 

 

Drøftelser med daglig leder Bente Friis og Lone Andreassen 

 Ovenstående observationer udfoldet og drøftet 

 Alle 3 grupper optaget af at finde en ny rytme og struktur afstemt til de nye børnegruppers 

alder, behov og interesser. De voksne omstillingsparate og gode til at justere sig til nye 

situationer og finde en ny dagsrytme, der giver mening. Fx en del nye og små børn i 

vuggestuen. Varm mad til frokost er sat på pause indtil sommerferien. 

 Tilgængelige og nærværende voksne. Der bliver talt med og sat ord på handlinger og 

følelser. Børnene inddrages i de daglige rutiner/opgaver og opfordres til at gøre så meget 

som muligt selv og mærke efter indeni.  Voksne der støtter, bekræfter, udfordrer, beriger og 

anerkender det enkelte barn for det, det er og det, det kan.  

 Læringsrum og legemiljøer. Blevet inspireret af Charlotte Ringsmose tanker og ideer. 

Arbejdet med det på et personalemøde ift. husets forskellige rum og muligheder samt 

børnegrupper.  

 Dannelse, leg og læring centralt i husets pædagogik – samt at være en del af et fællesskab. 

 Et fælles hus. Alle voksne er på skift en eftermiddag i vuggestuen. Bente oplever, at de er 

meget i et fælles forum. Dette giver anledning til mange spændende drøftelser. Fx hvad er 

anerkendelse, og hvordan ser det ud i vores praksis? Hvordan kan vi se og høre det? 

Hvordan inviterer vi forældre ind og anerkender dem, som p.t. har det svært i 

forældrerollen?  

 I ledelse en opmærksomhed på vilkår- og mulighedsrum – hvad har man indflydelse på og 

er medbestemmende omkring. Hvornår og hvordan melde rammen ud som leder.  

 Blevet bevidste om det særlige ved husets kultur bl.a. ved at opleve noget, som er forskellig 

fra og mærke hvilken betydning det har for ens egen tilgang 

 Lone optaget af overgangsaktiviteter, og hvordan der i disse situationer kan skabes mere 

forudsigelighed og overskuelighed.  Fx hvordan kan vi arbejde henimod en arbejdsfordeling, 

så vi ved, hvem der gør hvad hvornår – hvem er sammen med børnene mens der bliver 

ryddet til side efter frokost. Er der noget af det praktiske arbejde, der fx kan vente til senere? 

Hvordan kan vi inddrage børnene i overgangsaktiviteter?  

 Ny bestyrelse. Bente tydelig i forventningsafstemning og rammesætning. Ny dagtilbudslov, 

deltidspladser. Vigtigt at melde ud hvad det betyder set fra barnets perspektiv.  

 Lone afsluttet praktikvejlederuddannelse. Modtager studerende i 1. lønnet praktik til juni.  

 En madmor der sørger for at vække ens sanser med dejlig duft i huset. I dag var det lige fra 

øllebrød til sunde muffins.  

 

Tilsynet gav ikke anledning til anbefalinger og/eller henstillinger 


