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Pædagogisk tilsyn 2020 
 

Institutionens navn Børnehuset Tusindfryd 

Dato for tilsyn 08-12-2020 og 01-02-2021 (Første møde blev afbrudt og 

fortsatte den 1. februar) 

Mødedeltagere • Leder Eva Duus Hedengran 

• Pædagog Nanna Fonager Kristensen 

• Bestyrelsesformand Maria Claumarch (deltog i 

mødet 08-12-2020) 

• Konsulenter Karin Mørk og Marianne 

Løjesbjerg 

Beskrivelse af institutionens 

legeplads og huset 

• Vi startede med en rundvisning på legepladsen 

og inde i huset. Vi startede på vuggestuens 

legeplads, den er indrette med forskellige 

læringsrum, så som ”trommer” på hegnet, på 

væggen er der sat billeder op af pindsvin, som 

var et projekt der blev arbejdet med i efteråret. 

Bagved bygningen er der et bord, hvor der kan 

foregå kreative projekter i fred og ro. 

Derudover er der sandkasse, legetårn og 

gynger. Der er et lavt hegn indtil børnehavens 

legeplads, så de små kan følge med i, hvad der 

foregår derinde. Når de når tiden, hvor de skal 

skifte til børnehave, får de lov til at lege på 

børnehavens legeplads. 

• Børnehavens legeplads er opdelt i 2 zoner, 

hvor de 2 børnehavegrupper er. Under 

halvtaget langs med bygningen er mulighed 

for at lave kreative ting eller lægge puslespil 

m.m. legepladsen er inddelt i forskellige 

læringsrum. Personalet har oplevet at børnene 

trives med de små læringsrum, så til foråret 

bliver der plantet hække rundt omkring på 

legepladsen, for at markere de forskellige 

læringsrum. 

• Inde i selve børnehaven er der 2 grupperum til 

børnehaven og et til vuggestuen derudover er 

der nogle ekstrarum til hver grupperum. 

Rummene er indrettet med forskellige 

læringsmiljøer, både til leg og fordybelse. 

• Den nye tilbygning til børnehaven, er endnu 

ikke helt færdig. Byggeriet forventes færdig i 

januar.  

 

Særligt fokus 2020  
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Institutionens navn Børnehuset Tusindfryd 

Daginstitutionslederens arbejde 

med at få indsigt i 

evalueringskulturen i egen 

institution. 

• På personalets pædagogiske lørdag i efteråret 

blev evalueringskulturen drøftet. Personalet 

øver sig på at evaluere både projekter, enkelt 

børn og børnegruppen. Personalet har besluttet 

at de vil anvende et evalueringsskema, men 

har ikke haft den nødvendige tid til arbejdet. 

• I vuggestuen er der kommet fokus på at den 

aktuelle børnegruppe profeterede af at blive 

opdelt i mindre grupper derfor et endnu et 

lokale inddraget.  

 

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. 

• Der er endnu ikke arbejdet med temaer fra 

Kvalitets- og dialogguiden. 

 

Den lærende organisation 

 

Konkret fokusområde som 

institutionen har været særlig 

optaget af at udvikle det sidste 

årstid.  

• Personalet har arbejdet med børneperspektivet, 

børn i udsatte positioner og alle børns 

deltagelse i børnefællesskabet. De har arbejdet 

med at understøtte børnene i deres lege ved at 

gå foran, ved siden af eller bagved. Personalet 

støtter hinanden i arbejdet og drøfter løbende, 

hvordan de bedst kan understøtte børnene. 

• Der arbejdes løbende med visionen for 

Tusindfryd med fokus på læringsmiljøer og 

understøtte børnenes leg. Arbejdet startede op 

på den pædagogiske lørdag hvor personalet 

sammen beskrev visionen for institutionen. 

 

Eventuelt  • Stil skarpt på at de løbende evalueringer 

skriftliggøres. 
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