
 

 

 

 

 

f 

 

 

Pædagogisk tilsyn 2020 

 

Institutionens navn Møllebjerghave 

Dato for tilsyn 26-01-2021  

Mødedeltagere • Leder Kirsten Varming Hansen, 

• Faglige fyrtårne Camilla Olsen, Dorthe Aabo 

• Konsulenter Karin Mørk og Marianne 

Løjesbjerg 

Beskrivelse af institutionens 

legeplads og huset 

• Møllebjerghaves legeplads er inddelt med et 

afgrænset område til vuggestuens børn og et 

større område til børnehaven.  

Børnehavens legeplads er opdelt i 3 zoner, 

hvor børnegrupperne skiftes til at være. I hver 

zone er der forskellige læringsrum og 

legemuligheder, hvor motorikken bliver 

udfordret med klatrestativ, gynger, 

kælke/rullebakke, fodboldbane mv. Buske og 

krat inddeler legepladsen i mindre læringsrum 

der bl.a. understøtter børnenes mulighed for ro 

og fordybelse.  

• På vuggestuens legeplads er der pt. stort fokus 

på den målrettede motoriske udvikling. På 

legepladsen er der bl.a. rutchebane, sandkasse, 

cykelbane samt fyrretræer, og bakket terræn 

der kan udfordres og understøtte den 

motoriske udvikling.   

• Møllebjerghaves hus er opdelt i en vuggestue 

afdeling med 2 stuer og en børnehave afdeling 

med 3 stuer. 

Midt i huset er et stort fællesrum omkranset af 

stuer og et køkken.  

Mange rum i institutionen er mobile og 

fleksible i forhold til indretning, hvilket giver 

gode muligheder i forhold til den planlagte og 

spontane pædagogiske aktivitet. Morgenen 

starter i fællesrummet med morgenmad og 

mere stille aktiviteter som tegning og læsning.  

• De 2 vuggestuegrupper har egen indgang og 

garderobe. Hver gruppe har et rum med høje 

borde og stole og forskellige læringsrum til 

mere fokuseret leg som køkkenleg, bilbane og 

højtlæsning mv. På stuerne er det prioriteret at 

indrette rum der udfordrer børnene motorisk.  

• I børnehaveafdelingen er alle stuer indrettet 

med mulighed for at sidde ved større og 

mindre borde og stole. Der er lagt vægt på, at 

rummene er indrettet, så børnene selv kan nå 



 

 

 

 

 

f 

Institutionens navn Møllebjerghave 

det legetøj, der eks. er placeret på reoler, for 

derved at inspirere og udvikle børnenes leg. 

For at markere og afgrænse det område, hvor 

der holdes samling, er der placeret et tæppe på 

gulvet, hvilket hjælper børnene til at holde 

fokus ved samlingen.   

• Grundet Covid-19 restriktioner er meget 

legetøj pakket væk. 

 

Særligt fokus 2020  

Daginstitutionslederens arbejde 

med at få indsigt i 

evalueringskulturen i egen 

institution. 

• Lederen har gennem interview og samtaler 

med de 2 fyrtårne fået indsigt i, at der skal 

fokus på skriftlighed i forhold til mål, 

evaluering og dokumentation. Pædagogerne 

skal være mere bevidste og fagligt 

argumenterende i deres valg og beslutning 

omkring pædagogiske aktiviteter. F.eks. 

hvordan profeterer børnene, når de deltager i 

en pædagogisk aktivitet og ikke mindst 

personalets løbende refleksion ved et 

igangværende projekt eller tema.   

• Lederen vil fremadrettet, hver 14. dag, etablere 

et mødeforum, med deltagelse af pædagoger 

fra alle stuer, til at understøtte det videre 

arbejde med den styrkede læreplan. 

 

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 og leder vil til marts, på 

deres pædagogiske dag, arbejde med et emne 

fra Kvalitets- og dialogguiden.  

• Der er generelt en fælles forståelse for, at de 2 

faglige fyrtårne skal være med til at vise vej i 

processen og stille udviklende spørgsmål til 

kollegaer.  

 

Den lærende organisation 

 

Konkret fokusområde som 

institutionen har været særlig 

optaget af at udvikle det sidste 

årstid.  

• Institutionen har påbegyndt arbejdet omkring 

børnesyn og børneperspektiv.  

På et personalemøde har alle medarbejdere 

læst og drøftet artikel og case om emnet.  

• Når der skal udarbejdes en ny 

børnemiljøvurderingen, har leder og fyrtårne 

overvejet, om børnene skal udstyres med et 

kamera for derved at få indblik i barnets 

perspektiv.  

 

Eventuelt   

 

 

 


