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Undersøgelse: Søbjerggård Børnehus - Vuggestuen

Antal besvarelser, som rapporten bygger på: 4

Institutionstype: Aldersintegreret 0-6 år

Ekstern evaluator inkluderet? Ja

Denne rapport indeholder:

• Opgørelsesskema

• Søjlediagram

• KIDS-profil

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

mulige score
Højest

mulige score Score %

1. Fysiske omgivelser 21 105 67 64

2. Relationer 17 85 68,5 81

3. Leg og aktivitet 16 80 56 70

4. Socio-emotionel udvikling 10 50 39 78

5. Deltagelse og indflydelse 8 40 20 50

6. Kritisk tænkning og erfaringsdannelse

7. Selvudvikling 5 25 20 80

8. Sprog og kommunikation 9 45 31 69

9. Opmærksomhed

Ialt 86 430 301,5
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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Søjlediagram
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SAMLET SCORE

= Score, intern evaluator (62,67)

= Score, ekstern evaluator (80)

= Højest mulige score (105)

= Lavest mulige score (21)

Fysiske omgivelser
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SAMLET SCORE

= Score, intern evaluator (69,67)

= Score, ekstern evaluator (65)

= Højest mulige score (85)

= Lavest mulige score (17)

Relationer
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SAMLET SCORE

= Score, intern evaluator (55,67)

= Score, ekstern evaluator (57)

= Højest mulige score (80)

= Lavest mulige score (16)

Leg og aktivitet
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SAMLET SCORE

= Score, intern evaluator (39)

= Score, ekstern evaluator (0)

= Højest mulige score (50)

= Lavest mulige score (10)

Socio-emotionel udvikling
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SAMLET SCORE

= Score, intern evaluator (20)

= Score, ekstern evaluator (0)

= Højest mulige score (40)

= Lavest mulige score (8)

Deltagelse og indflydelse
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SAMLET SCORE

= Score, intern evaluator (20)

= Score, ekstern evaluator (0)

= Højest mulige score (25)

= Lavest mulige score (5)

Selvudvikling
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SAMLET SCORE

= Score, intern evaluator (31)

= Score, ekstern evaluator (0)

= Højest mulige score (45)

= Lavest mulige score (9)

Sprog og kommunikation
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KIDS-profil (i alt for undersøgelsen)

De skraverede områder angiver den procentdel af højest mulige score, som der er opnået. Er
der et eller flere områder, der ikke indgår i undersøgelsen, er det angivet med sorte bogstaver.
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KIDS-profil (kun interne besvarelser)

De skraverede områder angiver den procentdel af højest mulige score, som der er opnået. Er
der et eller flere områder, der ikke indgår i undersøgelsen, er det angivet med sorte bogstaver.
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KIDS-profil (kun eksterne besvarelser)

De skraverede områder angiver den procentdel af højest mulige score, som der er opnået. Er
der et eller flere områder, der ikke indgår i undersøgelsen, er det angivet med sorte bogstaver.
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Eventuelle kommentarer

FYSISKE OMGIVELSER
Der er flere rum som benyttes på forskellig vis.
Men midt på dagen, mens de store sover inde, må dem der er vågne opholde sig i køkkenet

1.8 jeg var ikke i vg fra åbning, så ved ikke hvordan rummet tog sig ud da børnene blev afleveret
1.12 men obs på legepladsen, hvor vg børn hurtigt kan "drukne" i mængden så længe der er fælles legeplads
1.13 der bør tænkes over vg børn og ude muligheder, da legepladsen umiddelbart er tiltænkt bh børn
1.14 er usikker på om vg børn kan overskue legepladsen og finde ud af hvor der er ro (lad os have en dialog om jeres oplevelse af det
til dialogmødet)
1.16 er der også tematiserede legeområder der tilgodeser et vg barn?

RELATIONER
Jeg har ikke set børn blive afleveret eller afhentet.

2.1 var ikke i vg da børnene blev afleveret
2.3 der var ikke samtale MED børnene, men god opmærksomhed og tale til børnene
2.4 alle børn var i gang med leg på stuen
2.5 oplevede ikke konflikter børnene i mellem
2.6 ingen børn blev skældt ud
2.8 børnenes perspektiv blev fulgt rigtig godt
2.10 i ulvetimen inden sovetid var det svært for personalet at være tilstrækkelig, mange små børn der havde trøstebehov, men
personalet gjorde hvad de kunne (kunne nogle af de små blive puttet, de virkede trætte?)
2.11 se pkt 2.10 i forhold til børnenes behov
2.16 oplevede ikke unødig snak personalet imellem
2.17 kunne godt ønske lidt mere samtale med børnene også selvom de ikke kan svare tilbage

da det er vuggestuen. er dialogen omkring " had føler du og hvordan har du det" ofte en dialog ud fra det som pædagoger aflæse af
barnets handlinger og kropssprog. Men alle personale på vuggestuen er meget nærværende og understøtter barnet ud fra nærmest
udviklings zone

LEG OG AKTIVITET
3.2 jeg ved faktisk ikke om børnene kan lade legtøjet stå til næste dag, men der var ryddet op da de kom ind fra legeplads så der stod
ikke noget fra formiddag eller dagen før
3.5 har fået et neutralt svar fordi det relaterer sig til bh
3.6 det så jeg ikke
3.8 jeg så ikke pæd sætte lege i gang i de forskellige legeområder på stuen

tiden hvor barnet kan være fordybet er nok for lang tids intervaller der er mulighed for at vælge her i KIDS. de små børn kan være
fordybet men ikke lige så lang tid som større børn kan

3.9 der var forskellige redskaber fremme (cykler, balancebane, hulahopringe, bolde) ude og inde var der kun sang som vokseninitieret
aktivitet.
3.11 alle var i gang med noget på stuen, men det var ikke vokseninitieret ud over den nævnte sangleg
3.12 alle børn deltog og så ud til at have det sjovt med sangleg
3.15 børnene opmuntres til deltagelse, men nogle enkelte gik lidt til og fra

Socio-emotionel udvikling
Personalet forsøger at tage sig god tid til det enkelte barn, men da jeg er der, er der ca.8 børn til 2 voksne, så der er lidt kø på et
tidspunkt.
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