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KIDS opsamlingsark  

 
Daginstitutionens navn 
Den Internationale Børnehave. 

Antal børn 
Der er indmeldt 16 børn i den internationale gruppe. 
Observatør Dato for observation 
Per Wøssner 24. juni 2021. 
Generel beskrivelse  
Møde ind kl. 6.30 og der er ikke mødt nogen børn eller voksne ind i Den internationale Bør-
nehave. 
 
Kl. 7.45 møder det første personale ind og det første barn møde ind kl. 7.50 og de går ned i 
deres lokaler i underetagen. 
Der er en god modtagelse af børn og forældre, alle børn virker trygge ved modtagelsen i 
børnehaven. 
 
Alle børn er er hurtig i gang med at lege og nogle børn tilbydes at lave kreative ting. 
Der er ingen børn som ikke har nogen at lege med og børnene fordeler sig godt på i de en-
kelte rum. 
 
På legepladsen er det tydeligt at der er lagt en plan for dagen, og børnene tilbydes forskel-
lige aktiviteter i lav og høj skala og de enkelte personaler er engageret i de enkelte aktivite-
ter. 
 
Der er ingen børn som ikke er en del af et fællesskab og alle børn er i løbet af formiddagen 
involveret i forskellige aktiviteter eller lege. 
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Fysiske omgivelser 
Den Internationale Børnehave har tre gode lokaler i underetagen af bygningen.  
Der er flere tematiserede legeområder og der er et rum hvor der er mulighed for at have ak-
tiviteter uden at blive forstyrret.  
Lokalerne fremstår vedligeholdt 
 
Den Internationale Børnehave deler legeplads med Børnehaven Engelshøj og det er en rig-
tig god og spændende legeplads, som er indrettet med rigtig mange og gode legeområder. 
Legepladsen er tilpas stor til alle børnene, under at det virker ”trængt” når alle børn er på 
legepladsen. 
Der er nogle områder, hvor børnene kan være fysisk aktive og områder, hvor de kan lege 
rolige lege og der er steder hvor det er muligt, at have aktiviteter uden at de forstyrres af 
andre. 
  
Relationer 
Den Internationale Børnehave observeres at have et fagligt kompetent personale, som møder 
børnene i øjenhøjde på en anerkendende og understøttende måde. Der er dog nogle gange 
personale, der reagere med irettesættelser. 
 
De voksne retter deres opmærksomhed mod barnet og familien ved modtagelse og afsked, 
og observeres at være imødekommende og lydhøre over for børnene. 
 
Der observeres meget få konflikter og de potentielle konflikter, der sker i løbet af dagen, tages 
der hånd om på en positiv måde, således at de sjældent kommer ordentlig i gang.  
 
Der observeres ingen hævede stemmer. 
 
Personalet er god til at være i kontakt med alle børn i løbet af dagen. 
 
Leg og aktivitet 
I Den Internationale Børnehave observeres, at børnene indenfor har adgang til forskellige 
legeformer, det er aktiviteter i lav og høj skala, men overvejende legeformer i lav skala. 
 
På stuerne og legepladsen observeres der et engageret personale, der deltager og understøt-
ter i aktiviteterne og hjælper børnene ’i gang med noget’.  
 
De voksne er gode til at beskytte de enkelte lege og børnene respektere de legerum der ska-
bes i løbet af dagen på legepladsen. 
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De voksne sætter lege i gang og involvere sig, i de lege som børnene selv sætter i gang. 
De voksne er gode til at understøtte og udbygge de lege de deltager i.  
 
 
 
Styrker 

 

 Der er en god modtagelse af børn og 
forældre ved modtagelsen af børnene. 
 

 Personalet er god til at være i kontakt 
med alle børn 
 

 I løbet af dagen er den mange gode pæ-
dagogiske aktiviteter. 
 

 Der er mange voksen i forhold til antal 
børn og det gør at børnene kan være i 
små grupper sammen med en voksne.  

Udviklingspunkter 
 

 Der er personale der i løbet af da-
gen, reagere med irettesættelser 
over for børnene. 

Aftale til næste gang 
 

 
 
  


