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Pædagogisk tilsyn 2020 

 

Institutionens navn Børnehuset Skjoldungerne 

Dato for tilsyn 27-11-2020 

Mødedeltagere • Leder Lotte Brandt 

• Souschef Pernille From 

• Faglige fyrtårne Bettina Pieper Søndergaard og 

Janne Kock Høenbeck 

• Bestyrelsesformand Line Damberg 

• Tilsynsførende Christina Egholm og Marianne 

Løjesbjerg 

Beskrivelse af institutionens 

legeplads og huset 

• Vi startede med en rundvisning af huset og 

legepladsen. Børnehuset er sammenbygget af 2 

tidligere institutioner med hver deres 

legeplads. Der er vuggestue og børnehave for 

3-4-årige i begge afdelinger. Førskolebørnene 

fra begge afdelinger samles på en stue. Selvom 

det er en stor institution, bemærkes det ikke, 

der er meget stille og roligt. Der er forskellige 

læringsrum på stuerne med værksteder til at 

være kreative i. 

• Den ene legeplads er stor med forskellige 

læringsrum bl.a. et væksthus, hvor der dyrkes 

forskellige grønsager og urter, som bliver brugt 

i den daglige madlavning. Om vinteren bliver 

væksthuset brugt som et udendørs krearum. 

Der er et omkranset område hvor der ligger 3 

legehuse som børnene bruger til rollelege. 

Desuden er der cykelbane, gyngestativ, 

klatrestativ, sandkasse og bålhus.  

• Den anden legeplads er noget mindre med 

flere træer og buskads så børnene kan gå i 

”skoven” og lege uden at føle sig overvåget af 

de voksne. Der er også cykelbane, sandkasse, 

og høns som børnene hjælper med at passe.  

• De to vuggestuegrupper har deres egen 

legeplads, så de mindste kan skærmes mod de 

store børns voldsommere leg. De ældste 

vuggestuebørn kommer ind imellem ind på 

børnehavens legeplads. 

• I sammenbygningen mellem de 2 afdelinger er 

der et motorikrum og et naturværksted. Disse 

rum kan bookes af stuerne. 

 

Særligt fokus 2020  



 

 

 

 

 

f 

Institutionens navn Børnehuset Skjoldungerne 

Daginstitutionslederens arbejde 

med at få indsigt i 

evalueringskulturen i egen 

institution. 

• I Børnehuset bruger de SMTTE-modellen til at 

planlægge og evaluere efter. Det er såvel 

aktiviteter som hverdagsrutiner som f.eks. 

rutiner i garderoben. 

• Der arbejdes meget struktureret med L-Sam. 1. 

mandag i måneden mødes en fra hver afdeling 

og en fra køkkenet. De starter med at evaluere 

sidste L-Sam, herefter tages en ny 

problemstilling op.  

• For at holde fokus på den pædagogiske 

kvalitet afholdes der 4 gange årligt et længere 

stuemøde fra kl. 15.00 -18.00. Personalet 

arbejder med at finde det enkelte barn og 

børnegruppens behov ud fra 

praksisfortællinger og børneperspektivet. Ved 

stuemøderne er der mulighed for at ledelsen 

også kan deltage. 

 

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. 

• Faglige fyrtårne og ledelsesteamet har aftalt at 

de faglige fyrtårne skal lave oplæg til 

personalemøder og stuemøder om den 

styrkede pædagogiske læreplan samt Kvalitets- 

og dialogguiden. På hver stue er der en 

tovholder som skal sørge for at holde fokus. 

Tovholderne skal også lave et oplæg til 

forældrebestyrelsen. 

• I børnehuset arbejder de efter Marte meo 

metoden, den anerkendende tilgang til 

børnene hænger godt sammen med temaer fra 

Kvalitets-og dialogguiden. Marte meo bruges 

også i rutinepædagogikken og for at finde 

børnenes nærmeste udviklingstrin. 

 

Den lærende organisation 

 

Konkret fokusområde som 

institutionen har været særlig 

optaget af at udvikle det sidste 

årstid.  

• Der har det sidste årstid været fokus på at 

understøtte arbejdet omkring barnets 

nærmeste udviklingszone. Her har der bl.a. 

været arbejdet med sammensætning af 

børnegrupper og læringsmiljøet inde og ude.  

• Ved det pædagogiske måltid har der været 

særlig fokus på læring før, under og efter.  

• Fokus på at børn lærer og udvikler sig over 

hele dagen og ikke kun i et bestemt tidsrum. 

 

Eventuelt   
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