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• Bestyrelsesformand Michael B. Madsen 

• Konsulenterne Karin Mørk og Marianne 

Løjesbjerg 

Beskrivelse af institutionens 

legeplads og hus 

• Rollingens legeplads er indrettet i forskellige 

større læringsrum, rummene er markeret og 

afgrænset med lave hegn og beplantning.  

Rollingen har det sidste årstid, grundet 

restriktioner omkring Covid-19, fået gode 

erfaringer fra arbejde med børn i mindre 

grupper, hvor børne -og vokseninitierede lege 

har foregået ude. Erfaringerne her skal 

understøtte et fortsat fokus med at udvikle nye 

læringsrum, der inspirerer og udvikler 

udelivet på legepladsen.  

Personalet har set på, hvordan de kan være 

med til at udvikle og inspirere legen med nye 

konkrete tilbud. Samtidig har der også været 

fokus på de områder, der ikke fungerer.  

• Rollingens hus er indrettet med 3 stuer og et 

fællesrum midt i huset. I fællesrummet 

modtages børnene om morgen.  

Stuerne er aldersintegrerede, og de kommende 

skolebørn, fra hver stue, samles en gange om 

ugen for at arbejde med overgangen til skole.  

 

Særligt fokus 2020  

Daginstitutionslederens arbejde 

med at få indsigt i 

evalueringskulturen i egen 

institution. 

• Der arbejdes med at udvikle personalets 

kompetencer omkring evaluering og skriftlig 

dokumentation, både stuevis og i mindre 

grupper, med fokus på pædagogiske 

temaindsatser. På personalemøder drøftes 

arbejdet med evalueringer, hvor et af 

redskaberne er arbejds- og 

udviklingsredskabet 7-kanten. I processen 

omkring evaluering er der også blik for 

børnenes perspektiv og evaluering af selve 

temaforløbet.  

 



 

 

 

 

Institutionens navn Børnehaven Rollingen 

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 valgt at 

introducere begreberne børnesyn og 

børneperspektiv til det øvrige personale, og 

samtidig genbesøge beskrivelsen af Rollingens 

værdisæt. 

• Leder og fagligt fyrtårn arbejder på, at der skal 

skabes sammenhæng mellem læringsforløb, 

den styrkede pædagogiske læreplan og L-Sam. 

 

Den lærende organisation 

 

Konkret fokusområde som 

institutionen har været særlig 

optaget af at udvikle det sidste 

årstid.  

• Rollingen har arbejdet med de pædagogiske 

læreplaner, udvikling af læringsmiljøer både 

ude og inde og aktiviteter med fokus på 

børnenes sprogudvikling.  

• Fordybelsesprocesser i forbindelse med 

læreplansarbejdet har understøttet personalet i 

at følge børnenes spor og skabe tid og rum for 

fordybelse.  

 

Eventuelt   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


