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Pædagogisk tilsyn 2020 

 

Institutionens navn Birken 

Dato for tilsyn 25-01-2021  

Mødedeltagere • Leder Guri Baade 

• Fagligt fyrtårn Hanne Kaulberg Rasmussen  

• Bestyrelsesmedlem Camilla Vestereng  

• Konsulenterne Karin Mørk og Marianne 

Løjesbjerg 

Beskrivelse af institutionens 

legeplads og huset 

• Birken er en udelivsbørnehave og udearealerne 

er prioriteret højt. 

• Birkens legeplads er under corona opdelt i 3 

zoner; kravlegården for minigruppen, 

mooncar-banen for maxigruppen og marken 

for naturgruppen. I de forskellige zoner er der 

forskellige læringsrum, der understøtter 

børnenes fantasi og motoriske udfoldelse som, 

klatretårn, tarzanbane, bålplads, legehuse, 

træer og bakker mv. På marken giver 2 

skurvogne mulighed for mere stille aktiviteter i 

ly for vind og vejr.  

Birken har indrettet sig så legetøj der typiske 

benyttes inde, kan tages med ud på 

legepladsen.  

• Birkens hus er indrettet med 3 grupperum, 3 

funktionsrum og et køkken. 

Da Birken er en udelivsbørnehave foregår 

børne- og vokseninitieret aktivitet primært 

ude. De yngste børn er inde et par timer i løbet 

af dagen.  

 

Særligt fokus 2020  

Daginstitutionslederens arbejde 

med at få indsigt i 

evalueringskulturen i egen 

institution. 

• Lederen har interviewet udvalgte 

medarbejdere for at få indsigt i institutionens 

evalueringskultur.  

Den nuværende evalueringskultur har primært 

haft fokus på planlægning og gennemførelse af 

aktivitetsforløb. 

 

Fagligt fyrtårn og leders arbejde 

med temaer i Kvalitets- og 

dialogguiden. 

 

Processen med at indarbejde og 

kvalificere et specifikt tema i   

• Det faglige fyrtårn har introduceret hele 

personalegruppen til Kvalitets- og 

dialogguiden og skalering i forhold til 

pædagogisk kvalitet på personalemøde og 

pædagogiskdag. 

• Personalet har efter den pædagogiske dag 

arbejdet med individuelle processer i 



 

 

 

 

 

f 

Institutionens navn Birken 

arbejdet med de pædagogiske 

læringsmiljøer. 

børnegrupperne. Hver gruppe har fordybet sig 

i forskellige punkter: 

-Minigruppen har arbejdet med ”Børn uden for 

fællesskaber”.  

-Maxigruppen har arbejdet med ”Samlinger – 

at alle børn bliver stimuleret”.  

-Naturgruppen har arbejdet med ”kreative 

inderum”.  

• I 2020 har der været særligt fokus på 

overgange og børneperspektiv for at udvikle 

den daglige pædagogiske praksis. 

 

Den lærende organisation 

 

Konkret fokusområde som 

institutionen har været særlig 

optaget af at udvikle det sidste 

årstid.  

• Institutionen har på personalemøder haft fokus 

på at udvikle pædagogikken i de 

rutineprægede overgange.  

• Institutionen har været optaget af at arbejde 

med overgange og brobygning for kommende 

skolebørn. Her har der været særlig 

opmærksomhed på at børnene bliver 

selvhjulpne, kunne modtage kollektive 

beskeder og handle på dem, løse konflikter og 

støtte børnene i legerelationer. 

 

 

Eventuelt  • Arbejd med at styrke den pædagogiske 

refleksion. 

• Arbejd med fokus på udviklingsmål for 

aktiviteten, børnegruppen og det enkelte barn. 

Mål, dokumentation og evaluering skal 

understøttes systematisk og skriftligt. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


