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Denne rapport indeholder:
• Opgørelsesskema
• Vurdering af de 9 områder
• Vurderingsark

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 derefter gå 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 arbejdet med at forbedre kvaliteten i
daginstitutionen. I manualen KIDS – kvalitetsudvikling i daginstitutioner 2. reviderede
udgave kan du få mere baggrundsviden, læse mere om de forskellige områder og se
litteraturlisten, der kan være nyttig i det videre arbejde.
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Opgørelsesskema
Lavest
Højest
mulige score mulige score Score

%

1. Fysiske omgivelser

22

110

74,8

68

Udendørs/legeplads

10

50

34

68

8. Kommunikation og sprog

9

45

32

71,1

Ialt

19

95

66

Vejledende retningslinjer for scoren
Herunder ses vejledende retningslinjer for, hvordan du vurderer institutionens kvalitet, ud fra
procentvise scorer.
Procentvis score

Vurdering

90-100 %

Fremragende kvalitet

70-90 %

God kvalitet

50-70 %

Tilstrækkelig kvalitet

30-50 %

Utilstrækkelig kvalitet

0-30 %

Ringe kvalitet
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Farvekode

Vurdering af de 9 områder
% af maximal score
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
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Vurderingsark
1.B. UDENDØRS/LEGEPLADS

1.13. Lege med fysisk udfoldelse og rolige lege – udendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.
Der er ikke områder, hvor
børnene kan være fysisk aktive,
og samtidig områder, hvor
børnene kan lege mere rolige
lege.
1

Der er nogle områder, hvor
børnene kan være fysisk aktive,
og områder, hvor de kan lege
rolige lege.

2

3

Der er balance mellem steder,
hvor der sker mange ting, og
steder, hvor børnene kan lege
roligt.
4

5

1.14. Legesteder – udendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.
Der er ikke tilstrækkeligt med
legesteder til rådighed i forhold til
antallet af børn.
1

Der er nogle få (4-5) gode og
klargjorte legesteder, men ikke
tilstrækkeligt til antallet af børn.

2

3

Der er tilstrækkeligt (over 6) med
gode og klargjorte legesteder til
rådighed i forhold til antallet af
børn.
4

5

1.15. Områder til højt og lavt aktivitetsniveau – udendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.
Der er ikke områder, hvor
børnene kan være aktive, og
samtidig områder, hvor børnene
kan være i ro.
1

Der er nogle områder, hvor
børnene kan være aktive, og
nogle områder, hvor børnene
kan finde ro.

2

3

Der er balance mellem steder,
hvor der sker mange ting, og
steder, hvor børnene kan være i
fred og finde ro.
4

5

1.16. Forstyrrelser – udendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.
Det er ikke muligt at have
aktiviteter, uden at de forstyrres
af andres aktiviteter.
1

Der er nogle steder, hvor der er
mulighed for at have aktiviteter,
uden at de forstyrres af andre.

2

3

Der er mulighed for at have
aktiviteter uden at blive forstyrret
af andres aktiviteter.
4

5

1.17. Tematiserede legeområder – udendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.
Der er ikke tematiserede
legeområder.

1

5

Der er nogle (4-5) tematiserede
legeområder (fx cykel-/
kørebane, sandkasse, huse,
legetårn).
2

3
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Der er mange (over 6) gode,
afgrænsede og tematiserede
legeområder, hvor børnene kan
lege.
4

5

1.18. Lege- og aktivitetsformer – udendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.
Der er ikke mulighed for
varierede legeformer på
legepladsen.

1

Legepladsen lægger
overvejende vægt på aktiviteter
og lege med fysisk udfoldelse.
Der er enkelte områder til
rollelege (fx sandkasse med
hus).
2

3

Legepladsen understøtter
forskellige legeformer: fysisk
udfordrende lege, rollelege,
konstruktionslege og regellege.

4

5

1.19. Muligheder for at bruge kroppen – udendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.
Der er begrænsede muligheder
for at bruge kroppen alsidigt.

1

Der er enkelte muligheder for at
bruge kroppen på forskellige
måder.

2

3

Der er mulighed for lege og
aktiviteter, der udfordrer børnene
og giver mulighed for at udvikle
kroppen på mange forskellige
måder, fx spille bold, cykle,
klatre, rutsje og gynge.
4

5

1.20. Understøtter legepladsen legen? – udendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.
Der er ikke tilstrækkelige
materialer/legetøj til rådighed for
børnenes leg (fx spande, skovle,
cykler, dukker og biler).
1

Der er legetøj og materialer til
rådighed for børnene.

2

3

Der er tilstrækkeligt alders- og
kønsrelevant legetøj og
materialer til rådighed for alle
børnene.
4

5

1.21. Aktiviteter og tydelighed – udendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.
Legepladsen er indrettet, så det
er utydeligt for børnene, hvad de
må og kan.
1

Der er enkelte steder, hvor det er
tydeligt for børnene, hvad de må
og kan.

2

3

Der er tydelighed i legepladsen,
så børnene ved, hvad de må og
kan, fx „her kan man spille bold“
og „her kan man klatre“.
4

5

1.22. Vuggestue og børnehave – udendørs
Graduér på skalaen mellem de tre udsagn.
Vuggestue og børnehave råder
ikke over hver sin legeplads.

1

6

2

Vuggestuebørn og
børnehavebørn leger på samme
legeplads, men med tydelig
afgrænsning og aldersrelevant
legetøj og legesteder.
3
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Vuggestue og børnehave råder
over hver sin legeplads, der er
indrettet aldersrelevant.

4

5

Eventuelle kommentarer til temaet fysiske omgivelser – undendørs
Legepladsen ligger på betondækket, og der er derfor ingen græs, bakker, træer eller andet naturligt terræn, og
legepladsen giver ikke mulighed for at afskærme sig fra de andre børn i buske eller bag hække eller lignende.
Det øsregnede og var meget koldt hele dagen, og derfor blev vuggestuen indendørs, mens børnehavebørnene kun
var ude i kort tid, indtil børnene frøs. Alligevel sørgede personalet for at stille cykler, kridt, spande og skovle, sjippetov
og andet frem.
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KOMMUNIKATION OG SPROG

8.1. Støj
Der er gode betingelser for kommunikation og en god fordeling af voksne og børn. Lydniveauet er
afpasset aktiviteten.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

8.2. Børnene opfordres til dialog
Pædagogerne opfordrer børnene til dialog.
Sjældent (1)

Af og til (2)

8.3. Dialog over flere led
Der er dialog og samtaler mellem børnene og pædagogerne, hvor samtalen „har flere led“, altså hvor der
bliver stillet flere spørgsmål og givet flere svar, både af pædagogen og barnet.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

8.4. Kommunikation
Dialogen mellem børn og voksne er ligeværdig (dvs. at barnets synspunkter også vægtes), og barnet er
engageret.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

8.5. Kommunikation
Dialogen mellem børn og voksne er præget af, at pædagogen er belærende.
Sjældent (5)

Af og til (4)

Jævnligt (3)

Ofte (2)

Næsten altid (1)

8.6. Leg med sprog
I den daglige praksis lægges der vægt på, at der leges med sproget gennem rytmik, sproglege,
vittigheder, sange o.l.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

8.7. Sprogstimulerende materialer
Der er et rigt og varieret udvalg af velholdte spil og sprogstimulerende materialer.
Sjældent (1)

8

Af og til (2)

Jævnligt (3)
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Ofte (4)

Næsten altid (5)

8.8. Materialer til sproglæring
Der er indrettet med vægt på sprogstimulering og med henblik på muligheder for samtaler gennem
meningsfulde dialoger i lege og aktiviteter (fx læsekrog).
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

8.9. Aktiviteter og kommunikation
Pædagogerne har fokus på kommunikationen med børnene i aktiviteterne.
Sjældent (1)

Af og til (2)

Jævnligt (3)

Ofte (4)

Næsten altid (5)

Eventuelle kommentarer til temaet kommunikation og sprog
Der observeres en god atmosfære og stemning i Solstrålen, og personalet er imødekommende og lydhør overfor
børnene gennem hele dagen. Børnene fremstår nysgerrige og glade, trygge ved personalet og vant til at blive mødt og
spejlet positivt.
Der observeres eksempler på, at personalet taler med omvendt ordstilling, forkerte forholdsord og korte formuleringer,
som ikke er sprogligt korrekte. Børnene har behov for flere sproglige rollemodeller, som taler et nuanceret sprog med
korrekt ordstilling og udtale, med et rigt ordforråd og med mange sproglige nuancer.
8.1. Der observeres et højt støjniveau på visse tidspunkter af dagen i både vuggestuen og børnehaven, så her kan en
opdeling i endnu mindre børnegrupper være gavnlig, for eksempel ved at tage gangarealer og værksted, sprogrum
mm. i brug.
8.8. En del af bøgerne i børnenes læsehjørner er revet itu og mangler sider.
Der hænger laminerede bøger, udklip med rim og sange, årstider med videre på stuerne, men der kan med fordel
arbejdes mere med relevante ophæng, der kan give anledning til meningsfulde samtaler, eksempelvis billeder af
årstidsrelevant overtøj i garderoben, håndvask og bleer mv. på badeværelserne, foto af relevante lege på stuerne - for
eksempel af et dækket bord med forskellige madvarer ved legekøkkenet, hvor det relevante legetøj skal være
umiddelbart tilgængeligt på alle stuerne.
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