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Pædagogisk tilsyn 2020 

 

Institutionens navn Lærkereden 

Dato for tilsyn 10. november 2020 

Mødedeltagere • Leder Pernille Dyrvig 

• Faglig fyrtårn Kamilla Mahler 

• Bestyrelsesformand Anne-Mette Hedegaard 

• Tilsynsførende Jakob Vester-Tidemann og 

konsulent Marianne Løjesbjerg 

Beskrivelse af institutionens  

legeplads og huset 

• Lederen uddybede de pædagogiske 

overvejelser og brug af legepladsarealet og 

læringsrum. 

• På vuggestuens legeplads er en gammel 

liggehal blevet lavet om til et ”hyggehus”, hvor 

der står borde og stole med lyskæder i loftet. 

Her spiser børnene formiddags-

/eftermiddagsmad og der kan laves kreative 

ting eller læses historie.  

• Børnehavens legeplads har en stor bakke som 

børnene bruger til at træne motorikken på. 

Som noget nyt er der lavet en trivselsgårdhave, 

hvor børnene har været inddraget i at plante 

blomster og indrette med møbler, her kommer 

børnene i følgeskab med en voksen. 

• Der er gynger, sandkasse samt højbede til 

dyrkning af kartofler. 

• Institutionen er delt op i 2 plan, børnehaven er 

på øverste plan. Her er 2 børnehavegrupper, 

som er indrettet med forskellige læringsrum, 

dog er det begrænset med legetøj pga. covid-

19. I vuggestuen er der bl.a. læringsrum som 

understøtter og styrker børnenes motoriske 

udvikling. På samme etage er der et større 

fællesrum der bruges når børnene samles i 

ydertimerne. 

 

Særligt fokus 2020  

Daginstitutionslederens arbejde 

med at få indsigt i 

evalueringskulturen i egen 

institution. 

•  I Lærkereden har personalet de sidste 5 år 

arbejdet med forskellige former for evaluering, 

de har brugt IGLO modellen til evaluering af 

projekter og aktiviteter. IGLOmodellen har 

fokus på: 

Hvad kan individet gøre anderledes? 

Hvad kan gruppen gøre anderledes? 

Hvad kan ledelsen gøre anderledes? 

Hvad kan organisationen gøre anderledes? 
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Institutionens navn Lærkereden 

I øjeblikket deltager leder og fagligt fyrtårn i 

læringsforløb i forbindes med de styrkede 

pædagogiske læreplaner, og her bliver de 

præsenteret for flere forskellige 

evalueringsmodeller, som de vil tage i brug. 

 

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 fagligt fyrtårn har valgt at arbejde 

med følgende i Kvalitets – og dialogguiden: 

• ”understøtte børns tillid, selvtillid og 

selvstændighed gennem planlagt arbejde med 

overgange og ventetid”. Punktet er valgt ud 

fra, at det opleves, at der er mange overgange 

og meget ventetid i løbet af en dag. For at 

kvalificer emnet hat det faglige fyrtårn 

interviewet 2 kollegaer. Efterfølgende har 

personalet skulle læse forskellig litteratur mv. 

for at få et fælles udgangspunkt for det videre 

arbejde.  I fremtiden vil der blive arbejdet med 

forskellige fokusområder fra guiden alt efter 

hvilke behov stuerne har behov for at udvikle. 

• I Lærkereden arbejder de efter Marte meo 

metoden, den anerkendende tilgang til 

børnene hænger godt sammen med temaer fra 

Kvalitets– og dialogguiden. 

 

Den lærende organisation 

 

Konkret fokusområde som 

institutionen har været særlig 

optaget af at udvikle det sidste 

årstid.  

• I en gruppe har der været fokus på samling, da 

der ofte var en del uro både under samling, 

men også efter når der skulle ske et skift. Der 

har været fokus på pædagogisk indhold som 

sang, fortællinger og små lege i den forbindelse 

er der udarbejdet en SMTTE – model for 

arbejdet. 

• I en anden gruppe har der været fokus på at 

etablere en trivselsgårdhave. Børnene har 

deltaget i arbejdet, og når de fornemmer at den 

voksne har tid til at fordybe sig med dem, 

bliver de tillidsfulde og snaksalige, og fortæller 

om hvad de laver i deres egne haver og med 

hvem. Målet med gårdhaven er at der skal 

være blomster, at man kan gå på bare tæer, det 

skal være en sanselig oplevelse at være i 

gårdhaven.  

 

Eventuelt  Der skal gennemføres et legepladstilsyn 
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