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Pædagogisk tilsyn 2020 

 

Institutionens navn Fjordly 

Dato for tilsyn 20. november 2020 

Mødedeltagere • Leder Stine Værnbo 

• Fagligt fyrtårn Lisbeth Wind Nielsen 

• Bestyrelsesformand Rolf Henriksen 

• Konsulenterne Karin Mørk og Marianne 

Løjesbjerg 

Beskrivelse af intentionens 

legeplads og hus 

• Fjordlys legeplads er indrettet med mange 

legeredskaber som, klatrestativ, sandkasse, 

bålplads mv. der er placeret rundt om en stor 

bakke, der er i centeret af legepladsen. 

Legepladsen tæt på huset er primært indrettet 

til de yngste vuggestuebørn. 

”Komfutten” er et lille hus med en 

brændeovn, der benyttes hyppigt. Her kan 

børnene udfolde sig kreativt, læse bøger og 

trække ind for at beskæftige sig med mere 

rolige aktiviteter.   

I drivhuset dyrkes forskellige grøntsager og 

krydderurter, der indgår i tilberedningen af 

den mad der serveres i institutionen.  

• Fjordlys hus er indrettet i en vuggestue og 

børnehaveafdeling hver afdeling har 2 stuer. I 

midten af huset er der et større fællesrum i 

forlængelse af køkkenet. Grundet restriktioner 

omkring Covid-19 er børnene primært på 

legepladsen hvilket afspejles i indretningen af 

stuerne.  

 

Særligt fokus 2020  

Daginstitutionslederens arbejde 

med at få indsigt i 

evalueringskulturen i egen 

institution. 

• Leder har fortsat fokus på den strukturelle 

planlægning og udvikling af husets 

pædagogiske praksis. 

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. 

• Fjordlys leder og faglige fyrtårn er i gang med 

uddannelsesforløbet, der skal understøtte 

arbejdet med de styrkede læreplaner samt 

udviklingen af Kvalitets- og dialogguiden. 

Leder, fagligt fyrtårn og personalegruppen skal 

nu forme den rolle det faglige fyrtårn skal have 

fremadrettet. 

Den lærende organisation 

 

• De sidste par år har Fjordly haft fokus på den 

strukturelle planlægning af det pædagogiske 
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Institutionens navn Fjordly 

Konkret fokusområde som 

institutionen har været særlig 

optaget af at udvikle det sidste 

årstid.  

arbejde, bl.a. skal de pædagogiske resurser 

udnyttes bedre, og der skal være fokus på at 

højne kvaliteten i de pædagogiske aktiviteter.  

Eventuelt  • Der skal gennemføres et nyt legepladstilsyn. 

• Der skal være fokus på den pædagogiske 

refleksion og skriftlighed omkring mål, 

dokumentation og evaluering for 

børnegruppen, det enkelte barn og læringsmål 

for det overordnede tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


