
 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk tilsyn 2020 
 

Institutionens navn Solsikken 

Dato for tilsyn 28. oktober 2020 

Mødedeltagere Leder Mette Svarrer 

Fagligt fyrtårn Kristine Källstrøm  

Bestyrelsesmedlem Maiken Bøgegaard 

Tilsynsførende Christina Egholm og Karin Mørk 

Beskrivelse af intentionens 

legeplads og hus 

• Solsikkens legeplads er opdelt i et afgrænset 

område til vuggestuen og et større areal til 

børnehaven. Arealerne er indrettet i forskellige 

større rum, der indrammes af hegn og 

beplantning.  

Restriktioner omkring Covid-19 med 

gruppeopdelinger har inspireret personalet til 

at udforske udelivet på legepladsen.  

• Solsikkens hus er opdelt i en 

vuggestueafdeling og en børnehave afdeling.  

Centralt i huset er et stort fællesrum indrettet 

med redskaber der kan understøtte børnenes 

motoriske kompetencer.  

 

Særligt fokus 2020  

Daginstitutionslederens arbejde 

med at få indsigt i 

evalueringskulturen i egen 

institution. 

• Leder er i gang med at ændre kulturen 

omkring evaluering og dokumentation. 

• På kommende personaleweekend skal hele 

personalegruppen øve og dygtiggøre sig i 

brugen af analysemodellen L-SAM. 

• For at sætte fokus på pædagogikken i de 

rutineprægede situationer, arbejdes der med 

mål for de enkelte børnegrupper i 

garderobesituationen.   

 

Fagligt fyrtårn og leders arbejde 

med temaer i Kvalitets- og 

dialogguiden. 

 

Processen med at indarbejde og 

kvalificere et specifikt tema i   

arbejdet med de pædagogiske 

læringsmiljøer. 

• Leder og faglige fyrtårne er i deres arbejde 

med at kvalificere specifikke temaer fra 

Kvalitets- og dialogguiden i gang med at 

planlægge en introduktion til guiden ved 

kommende personaleweekenden i november. 

Her vil leder og fyrtårne foreslå at der arbejdes 

med temaer, der understøtter børnenes 

udvikling af tillid, selvtillid og selvstændighed 

gennem planlagt arbejde i mindre 

børnegrupper. 

 

Den lærende organisation 

 

• Solsikken har det sidste årstid arbejdet med 

overgange internt i huset, hvor kommende 



 

 

 

 

 

 

Institutionens navn Solsikken 

Konkret fokusområde som 

institutionen har været særlig 

optaget af at udvikle det sidste 

årstid.  

børnehavebørn i en længere periode, op til 

børnehavestart, er en del af minigruppen. Her 

deltager børnene sammen med kendte voksne i 

aktiviteter med deres kommende børnegruppe. 

Erfaringen er pt. at børnene virker mere trygge, 

overgangen bliver mere glidende og børnene 

understøttes mere målrettet i forhold til deres 

behov og alder. Arbejdet med overgangen 

mellem vuggestue og børnehave har haft en 

afsmittende effekt på samarbejdet mellem de 

forskellige aldersopdelte grupper. 

 

Eventuelt  • Genbesøg de enkelte elementer på legepladsen, 

fabriksskabte som naturlige, og se på hvilke 

læringsmiljøer, I kan skabe og understøtte. 

Understøtter rummene et udviklende 

læringsmiljø med udgangspunkt i 

børnegruppens behov? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


