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Pædagogisk tilsyn 2020 
 

Institutionens navn Hyllinge børnehave 

Dato for tilsyn 15.11.2020 

Mødedeltagere Leder Ulla Bang 

Fagligt fyrtårn Ann Jepsen 

Bestyrelsesrepræsentant Mike Christensen 

Tilsynsførende Jakob Vester-Tidemann og Karin Mørk 

Beskrivelse af institutionens  

legeplads og hus 

• Hyllinges legeplads er indrettet med et 

overdækket areal op til huset, hvor børnene 

kan sidde i læ og fordybe sig i mere rolige 

aktiviteter.  

Den store legeplads er grundet corona, zone 

opdelt. Legepladsen har mange legemoduler 

og redskaber som, bålhus, gynger, sandkasse 

mv. der kan understøtte børnenes fantasi, 

motoriske udvikling og fordybelse. 

• Huset er indrettet med 3 stuer, der er placeret 

ud fra en lang gang. Pt. er husets indretning 

præget af at meget legetøj er pakket væk.  

 

Særligt fokus 2020  

Daginstitutionslederens arbejde 

med at få indsigt i 

evalueringskulturen i egen 

institution. 

• I samarbejde med Rollingen har leder og 

personale valgt at arbejde med 7-kanten som 

arbejdsredskab når pædagogiske aktiviteter og 

temaer skal evalueres og dokumenteres. 

• Alle medarbejdere er introduceret til EVA´s 

materiale omkring; evaluering, 

dokumentation, læreplaner og 

forældresamarbejde. 

 

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. 

• Det faglige fyrtårn har på et personalemøde 

holdt et oplæg omkring børnesyn og 

børneperspektiv. 

På et kommende møde vil Kvalitets- og 

dialogguiden blive introduceret for at 

understøtte pædagogiske kvalitetsdrøftelser. 

 

Den lærende organisation 

 

Konkret fokusområde som 

institutionen har været særlig 

optaget af at udvikle det sidste 

årstid.  

• Det sidste årstid har der været fokus på 

udelivet. Retningslinjer omkring corona har 

understøttet en bevægelse mod at arbejde og 

være størstedelen af dagen på legepladsen. 

Personalet har fået ny opmærksomhed og 

indsigt i de mange og spændende 

læringsmiljøer, der er her.  
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Institutionens navn Hyllinge børnehave 

Der ses en udvikling hos børnene hvor 

fantasien og kreativiteten i legen bringes i spil. 

Denne udvikling vil personalet arbejde videre 

med samtidig med, at de enkelte 

læringsmiljøer understøttes. 

 

Eventuelt  • Vær opmærksom på at få gennemført et nyt 

legepladstilsyn. 

• Anvend rapporten fra sprogvurderingerne 

mere målrettet, hvor opmærksomhedspunkter 

herfra medtænkes i de daglige aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


