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Pædagogisk tilsyn 2020 
 

Institutionens navn Myretuen 

Dato for tilsyn 06-11-2020 

Mødedeltagere • Leder Randi Alban 

• Faglig fyrtårn Annette Ludvigsen 

• Deltagelse fra bestyrelsen  

• Konsulenterne Karin Mørk og Marianne 

Løjesbjerg 

Beskrivelse af institutionens 

legeplads og huset 

• Myretuens legeplads er opdelt i forskellige 

læringsrum med en afdeling til børnehaven og 

en til vuggestuen.  

• Vuggestuens legeplads er indhegnet med et 

mobilt hegn, for at skærme de små, når de 

store leger mere vildt på den store legeplads. 

På vuggestuens legeplads er der en sandkasse 

og et fliseareal med mulighed for at kører på 

scootere. 

• På den store legeplads er et hjørne indrettet 

med en sandkasse og et tilhørende 

mudderkøkken, sandkassen ligger for enden af 

en bygning, hvor væggen bliver brugt til 

ophængning af børnenes kunstværker. 

Flere steder på legepladsen er der mulighed for 

fordybelse i og ved de mange buske og små 

hytter. Legepladsen lægger også op til 

motorisk udfoldelse med klatrestativer og 

bakket terræn mv.   

• Et område midt på legepladsen er indhegnet 

med et lavt hegn, der omkranser 3 legehuse, 

plantekasser med krydderurter og bærbuske så 

de tilsammen indbyder til leg, der understøtter 

børnene i deres rollelege.  

• Med udgangspunkt i de mindre 

gruppeopdelinger fra foråret og sommeren har 

børnene vist flere veje for udvikling af 

legepladsens arealer. F.eks. er motoriske 

indendørs redskaber kommet i spil udenfor. 

• Myretuen er opdelt i to huse i det ene hus 

holder vuggestuen til og det andet børnehaven. 

Vuggestuen er indrettet med en stue og et 

køkken.  

Børnehaven er delt på 2 stuer, som begge er 

indrettet til at understøtte motorikken. Mange 

af de redskaber der understøtter den motoriske 

udfoldelse, er mobile. Muligheden for fleksibel 

placering af redskaberne gør, at de kan 
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placeres, hvor de understøtter et behov. Midt i 

huset er et større fællesrum i forlængelse af et 

lille køkken.  

• Generelt er meget legetøj pakket væk i begge 

huse grundet corona restriktioner. 

 

Særligt fokus 2020  

Daginstitutionslederens arbejde 

med at få indsigt i 

evalueringskulturen i egen 

institution. 

• Personalet og leder er meget optaget af at 

undersøge om de gør det, de tror de gør. Den 

skriftlige dokumentation har ikke været en fast 

rutine i institutionen, derfor har lederen på 

personalemøder introduceret flere 

evalueringsværktøjer bl.a. SMTTE-modellen, 

for at implementere en struktur hvor der 

arbejdes målrettet med evaluering og 

dokumentation. 

 

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 fagligt fyrtårn har introduceret 

Kvalitets- og dialogguiden på et 

personalemøde og har udvalgt 2 temaer fra 

guiden, de vil fordybe sig i. En del af arbejdet 

handler om at definere de begreber der knytter 

sig til guiden.  

De nye styrkede læreplaner er blevet et fast 

punkt på dagsorden til personalemøder. Her 

skal det faglige fyrtårn understøtte en mere 

fokuseret pædagogisk drøftelse og refleksion. 

 

Den lærende organisation 

 

Konkret fokusområde som 

institutionen har været særlig 

optaget af at udvikle det sidste 

årstid.  

• Det sidste årstid har institutionen været 

optaget af at skabe og arbejde i mindre 

aldersopdelt børnegrupper i børnehaven. 

Denne struktur giver børnene mulighed for 

tættere voksenkontakt med fokus på børnenes 

ønsker og interesse.   

• I vuggestuen har der været fokus på, at 

børnene bliver mere selvhjulpne, og personalet 

har, med udgangspunkt i tematiskarbejde, fået 

større indsigt i det enkelte barns trivsel og 

udvikling. 

• Hele børnegruppen har det sidste år været 

meget udenfor, derfor er der blevet 

introduceret mange nye lege, der skal styrker 

de nye fællesskaber. 

 

Eventuelt   
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