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Pædagogisk tilsyn 2020 
 

Institutionens navn Møllehuset 

Dato for tilsyn 1.december 2020 

Mødedeltagere Leder Kristian E Mortensen 

Deltagelse fra bestyrelsen 

Tilsynsførende Christina Egholm og Karin Mørk 

Beskrivelse af institutionens 

legeplads og huset 

• Møllehusets legeplads er inspireret af naturen 

og indrettet i forskellige større rum, de 

forskellige rum er markeret og afgrænset med 

hegn af træer og buske med gode muligheder 

for fordybelse. Tæt på huset er etableret en 

urtehave, hvor målet er, at der fremover skal 

arbejdes med; fra jord til bord. 

• Huset er opdelt i en vuggestueafdeling og en 

børnehaveafdeling med to stuer der er 

aldersopdelte.   

For at lette overgangen, for kommende 

børnehavebørn, og understøtte børnenes 

trivsel ved overgangen, har institutionen valgt 

at oprette en gruppe med de ældste 

vuggestuebørn.  

 

Særligt fokus 2020  

Daginstitutionslederens arbejde 

med at få indsigt i 

evalueringskulturen i egen 

institution. 

• Lederens arbejde med at få indsigt i 

evalueringskulturen skal fortsat være i fokus. 

Derfor arbejdes der på at finde en form, der 

kan understøtte muligheden for at arbejde med 

mål, evaluering og dokumentation. 

 

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 for sine kollegaer holdt 

et oplæg omkring børneperspektiv og 

børnesyn, drøftelsen har bl.a. handlet om at 

definere begreberne og komme med 

praksiseksempler.  

Den lærende organisation 

 

Konkret fokusområde som 

institutionen har været særlig 

optaget af at udvikle det sidste 

årstid.  

• Der arbejdes på at finde en struktur, hvor det 

kan lade sig gøre at afholde stuemøder i 

dagtimerne på alle stuer, og ikke om aftenen 

der er praksis nu. Hvor personalet kan drøfte 

børnenes udvikling og derved understøtte 

børnenes nærmeste udviklingszone.  

Målet er, at der skal være tid til at planlægge 
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Institutionens navn Møllehuset 

aktiviteter hvor børnenes spor følges og 

inddrages.  

 

Eventuelt  • Sikre at der gennemføres et legepladstilsyn.  

• Genbesøg de enkelte elementer på legepladsen, 

fabriksskabte som naturlige, og se på hvilke 

læringsmiljøer I kan skabe og understøtte. 

Understøtter rummene børnegruppens behov? 

• Anvend de rapporter I har fra 

sprogvurderingerne og medtænk mål og 

indsatser herfra, når I planlægger temaarbejde 

og pædagogiske aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


