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Pædagogisk tilsyn 2020 
 

Institutionens navn Børnehuset Den Grønne Kile 

Dato for tilsyn 19-11-2020 

Mødedeltagere • Leder Sonja Dreesen 

• Souschef Karina Themberg Ravn 

• Faglige fyrtårne Mette Roed Jensen, Gitte Hahn 

Petersen 

• Bestyrelsesmedlem Troels S. Winther 

• Konsulenterne Karin Mørk og Marianne 

Løjesbjerg. 

Beskrivelse af institutionens 

legeplads og hus 

• Den Grønne Kiles legeplads er opdelt fysisk i 2 

afdelinger, et område til børnehaven og et til 

vuggestuen. Legepladsen er indrettet med rum 

og legeredskaber der bl.a. understøtter 

børnenes motoriske udfoldelse og mulighed 

for fordybelse.  

Erfaringen fra de små gruppeopdelinger i 

foråret og sommeren viste at børnene 

profeterede af de visuelt mindre 

gruppeopdelinger, derfor skal legepladsen i 

nær fremtid fysisk opdeles med lave 

bøgehække for at skabe mindre læringsmiljøer. 

Legepladsen er bygget op om nye og gamle 

legeredskaber fra ophørte institutioner. 

• Den Grønne Kiles hus er opdelt i 5 

vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. 

Grupperummene er indrettet med forskellige 

læringsrum med stor variation, da rummene 

indrettes med udgangspunkt i den aktuelle 

børnegruppe for at understøtte børnegruppens 

behov.  

Centralt i institutionen er der et stort 

fællesrum, hvor mobile væge kan placeres, så 

der skabes mindre rum for både at kunne 

understøtte den fysiske aktivitet men også 

mulighed for fordybelse.  

 

Særligt fokus 2020  

Daginstitutionslederens arbejde 

med at få indsigt i 

evalueringskulturen i egen 

institution. 

• Lederen er opmærksom på at komme rundt i 

institutionen og mærke, hvad personalet er 

optaget af og sammen med personalet evaluere 

på de forskellige temaforløb. Derudover 

evalueres der også på stue og personalemøder. 



 

 

 

 

 

f 

Institutionens navn Børnehuset Den Grønne Kile 

Eks. blev organiseringen omkring storgruppen 

evalueret på et personalemøde hvor hele 

personalegruppen var involveret.  

• For at understøtte at evaluering og skriftlig 

dokumentation fremadrettet bliver integreret i 

det pædagogiske udviklingsarbejde i Den 

Grønne Kile, er der udarbejdet en skabelon til 

evaluering ud fra EVA´s evalueringsredskaber. 

 

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. 

• De faglige fyrtårne er optaget af hvordan 

forældresamarbejdet kan understøttes, 

udvikles og styrkes. 

• De faglige fyrtårne har på den pædagogiske 

lørdag holdt et oplæg omkring børnesyn og 

børneperspektiv for at igangsætte en proces 

omkring et fælles børnesyn for hele huset. 

• Arbejdet med Kvalitets– og dialogguiden er 

lige opstartet og de faglige fyrtårne og leder 

har især været optaget af børnenes perspektiv, 

at det skal inddrages i alt, hvad personalet 

laver sammen med børnene. 

Fremadrettet er håbet at analyse og 

dialogredskabet skal understøtte og kvalificere 

den pædagogiske drøftelse på den enkelte stue 

for derved at udvikle praksis med 

udgangspunkt i et forskningsbaseret grundlag. 

  

Den lærende organisation 

 

Konkret fokusområde som 

institutionen har været særlig 

optaget af at udvikle det sidste 

årstid.  

• Der har været særlig fokus på at understøtte 

børn i udsatte positioner, personalet har 

arbejdet målrettet på at involvere og inkludere 

børnene for bl.a. at understøtte barnets 

oplevelse af, -og være en del af fællesskabet.  

L-Sam modellen anvendes til at understøtte 

dette arbejde. Der er afsat pædagogiske 

ressourcer der understøtter arbejdet på tværs 

af alle stuer.  

• Personalet er i arbejdet med børn i udsatte 

positioner optaget af at bringe barnets 

perspektiv i spil.  

 

Eventuelt  • Vær opmærksom på, at børneperspektivet for 

hele institutionen indgår i den samlede 

børnemiljøvurdering for Den Grønne Kile. 
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