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Pædagogisk tilsyn 2020 
 

Institutionens navn Osted Børnehus 

Dato for tilsyn 26-10-2020 

Mødedeltagere • Leder Anne-Mette Hvas 

• Fyrtårn Samara Andersen 

• Forældrerepræsentant Katrine Frandsen 

• Konsulenter Marianne Løjesbjerg og Karin 

Mørk 

Beskrivelse af institutionens 

legeplads og huset 

• Børnehusets legeplads er opdelt i flere rum, 

med en flisebelægning, der binder huse og de 

forskellige rum sammen.  

Legeredskaber og elementer som sandkasse, 

klatrestativ, bålplads, buske og træer mv. er 

med til at understøtte børnenes leg.  

Udover motoriske udfordringer giver 

legepladsens indretning også mulighed for 

fordybelse.  

Centralt på legepladsen er et overdækket areal 

hvor børn og voksne arbejder fokuseret med 

mere stille aktiviteter i mindre grupper. 

Uderummet inkluderer også en 

naturlegeplads. 

• Vuggestuens legeplads, der er helt ny, er 

indrettet til meget små børn. I takt med at 

børnene bliver ældre, og har brug for større 

udfordringer, åbnes der op ud mod den store 

legeplads.  

• Selve huset består af 3 individuelle huse, 2 

huse til børnehaven og 1 til vuggestuen. Alle 

stuer er indrettet med forskellige læringsrum 

for at understøtte børnenes 

udviklingspotentialer.   

På grund af restriktioner omkring Covid-19 er 

meget legetøj pakket væk, men man kan godt 

fornemme at stuerne har forskellige 

læringsrum. 

 

Særligt fokus 2020  

Daginstitutionslederens arbejde 

med at få indsigt i 

evalueringskulturen i egen 

institution. 

• Leder og personale drøfter ofte om de 

fokuserer nok på at evaluere de pædagogiske 

aktiviteter de igangsætter. Når der arbejdes 

med mål, evaluering og dokumentation 

anvendes SMTTE-modellen. Institutionen er 

optaget af at udvikle en struktur, hvor fokus 

ikke kun er på aktiviteten men også på mål for 
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børnegruppen og det enkelte barn.  

For at målrette udviklingsarbejdet er 

analysemodellen L-SAM blevet et fast punkt 

på dagsordenen til personalemøder.  

 

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 planlægger at 

introducere og inddrage resten af 

personalegruppen på personalemøder, hvor 

Kvalitets- og dialogguiden skal afprøves i 

mindre grupper.  

Guiden skal fremover være et fast punkt på 

stue- og personalemøder, så det faglige værktøj 

aktivt kommer i spil.  

 

Den lærende organisation 

 

Konkret fokusområde som 

institutionen har været særlig 

optaget af at udvikle det sidste 

årstid.  

• Vuggestuen, der er etableret inden for det 

sidste år, og ansættelse af nye medarbejdere, 

har medvirket til, at der har været et stort 

fokus på, at alle medarbejdere oplever, at de er 

én samlet personalegruppe.  

• Vuggestuen og børnehaven har hen over året 

arbejdet tæt sammen omkring overgangen fra 

vuggestue til børnehave og videre til skole.  

• Naturlegepladsen har fået et større fokus det 

sidste årstid, særligt de ældste børn har fået 

større ejerskab til temaer som; fra jord til bord. 

• For alle børnegrupper er der fokus på, at 

børnene skal have et større ejerskab og passe 

på de ting, der er på legepladsen. 

 

Eventuelt   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


