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Pædagogisk tilsyn 2020 

 

Institutionens navn Skovvejens Børnehave 

Dato for tilsyn 18. januar 2021 

Mødedeltagere Leder Bente Brøndsted 

Fagligt fyrtårn Mette Bertram 

Konsulenter Marianne Løjesbjerg og Karin Mørk 

Beskrivelse af institutionens 

legeplads og huset 

• Skovvejens legeplads er inddelt i 3 zoner med 

forskellige udfordringer, som bålhus, 

sandkasse, legehuse, buske og bakket terræn. 

Der er stort fokus på, at legepladsen udvikles 

så den styrker børnenes motoriske udvikling. 

Zoneopdelingen har givet mere ro i 

børnegruppen, ro til fordybelse med mere 

stillesiddende aktiviteter, hvor mere forsigtige 

børn tør udfolde sig, når der er færre 

forstyrrelser.   

• Skovvejens hus er inddelt i flere mindre rum 

og stuer, med et større fællesrum midt i 

bygningen, der benyttes af de ældste børn. 

• Den samlede børnegruppe er inddelt i 3 

grupper.  

• Institutionen arbejder også indendørs på at 

understøtte udviklingen af motoriske 

kompetencer. 

 

Særligt fokus 2020  

Daginstitutionslederens arbejde 

med at få indsigt i 

evalueringskulturen i egen 

institution. 

• Analysemodelen L-SAM er gennemgået på en 

personaleweekend for efterfølgende at 

konkretisere og arbejde med en aktuel 

problemstilling. 

• Fremadrettet vil lederen gerne deltage på de 

enkelte stuemøder og understøtte det videre 

arbejde med L-SAM.  

 

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 fyrtårn har endnu ikke arbejdet med 

et specifikt tema fra Kvalitets- og dialogguiden. 

• Leder og fagligt fyrtårn har på et 

personalemøde haft et oplæg omkring 

børnesyn og refleksion over egen praksis. 

• Medarbejdere fra hver gruppe gennemfører 

sprogvurderinger, derved får flere 

medarbejdere indsigt i den samlede 

børnegruppes kompetencer og mål for 

udvikling. 
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Institutionens navn Skovvejens Børnehave 

Den lærende organisation 

 

Konkret fokusområde som 

institutionen har været særlig 

optaget af at udvikle det sidste 

årstid.  

• I starten af året oplevede personalet, at der var 

megen uro i børnegrupperne, og derfor har der 

været fokus på den samlede struktur i huset. 

Der arbejdes bl.a. med samling for at 

tydeliggøre dagens aktiviteter og overgange 

mellem forskellige rutiner og aktiviteter.   

 

Eventuelt  • Vær opmærksom på at understøtte den 

pædagogiske refleksion skriftligt. Hvad er 

målet med de læringsmiljøer og pædagogiske 

aktiviteter I igangsætter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


