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Tilsynsrapport 2020 

 
 
Dagtilbuddets navn: Den Magiske Gryde 
 
Dagtilbudstype: Integreret børnehus 
 
Dato for tilsynsbesøget: 27. oktober 2020 
 
Tilsynsførende: Specialkonsulent Majbritt Skriver Laustsen 
 
Deltagere fra dagtilbuddet: Pædagog Dorte Nielsen (AMR) og leder Marianne Lebeck Bennekov 
 
Deltagere fra bestyrelsen: Bastian Fiettje 

 
Hvor mange børn er dagtilbuddet normeret til: 12 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn 

 

 
Rundvisning i dagtilbuddet 

 
Helhedsindtryk af de udendørs faciliteter og legepladsen: 
Fremvisning af den nyeste legepladsrapport – hvordan kontrolleres sikkerheden på legepladsen og hvordan 

følges der systematik op på denne? 
Er der alderssvarende, udfordrende og sikkerhedsmæssige forsvarlige legemuligheder for børnene? 

 

 

Legepladsen er i god stand men relativt lille, hvilket der i nogen grad kompenseres for ved at 

benytte de omkringliggende grønne områder. Der kunne med fordel være fokus på at indrette 

mindre og afskærmede læringsmiljøer på legepladsen. Dette med henblik på at styrke børnenes 

muligheder for at lege i mindre grupper og fordybe sig yderligere i såvel børne – som 

vokseninitierede aktiviteter på legepladsen. Dette også set i relief til Covid19, hvor børnene i 

højere udstrækning opholder sig udenfor.  

 

 

Helhedsindtryk af de indendørs faciliteter: 
Er der aldersvarende, udfordrende og sikkerhedsmæssige forsvarlige legemuligheder for børnegruppen?  

Hvordan er indretningen af lokalerne og hvordan er mulighederne ift. at lege, fordybe sig og lave aktiviteter? 

 

Børnehusets indendørs læringsmiljøer udfordres i nogen udstrækning af, at børnehuset holder til i 

en ældre villa, hvor grupperummene er rammen for de forskellige aktiviteter. Der er således ikke 

små lokaler til rådighed. Børnehuset har fokus på at udnytte de eksisterende rammer på bedste vis 

og har kontinuerligt fokus på at styrke de indendørs læringsmiljøer. 
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Opsamling dialog vedr. faglig kvalitet og udvikling m.m. 

 
Den Magiske Gryde har det sidste år haft fokus på at udarbejde og implementere den styrkede 

pædagogiske læreplan. De har ligeledes drøftet systematisk dokumentation af praksis som et 

element i forhold til at skabe en evalueringskultur i børnehuset. Børnehuset har også 

omorganiseret i forhold til sammensætningen af børnehave – grupperne.  

 

Arbejdet med udarbejdelsen og implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan har 

resulteret i nogle gode og relevante drøftelser og beskrivelser af den pædagogiske praksis og 

børnehusets pædagogiske grundlag. Et konkret tiltag i forhold til udmøntningen af 

læreplanstemaerne er ’aktivitetskasser’ med materialer, som kan være udgangspunktet for 

aktiviteter relateret til de forskellige læreplanstemaer. Den pædagogiske læreplan er rammen for 

den pædagogiske praksis, som skal sikre at børnehuset lever op til formålsparagraffen i 

dagtilbudsloven. Læreplanen vil således også være et væsentligt dokument for nye medarbejdere i 

Den Magiske Gryde.  

 

Den Magiske Gryde har iværksat flere initiativer med henblik på at styrke evaluerings- og 

feedbackkulturen blandt medarbejderne. Medarbejderne har bl.a. fået feedback – kort, som kan 

støtte den enkelte medarbejders fokus på og mod til at give kvalificeret feedback til kolleger samt 

reflektere over praksis.  

 

Børnehuset skal i gang med at afprøve forskellige skriftlige dokumentations – og 

evalueringsskemaer. Efterfølgende skal de drøfte, hvor ofte de vil evaluere praksis. Ambitionen er 

udvikle en systematisk evalueringskultur, som kan afstedkomme udviklingstiltag for at kvalificere 

læringsmiljøerne kontinuerligt. Det er væsentligt, at såvel dokumentation og evaluering af praksis 

giver mening for medarbejderne og at det ikke bliver for tidskrævende. 

 

Børnehuset har lavet aldersintegrerede grupper for børnehavebørnene. Det har haft stor betydning 

for læringsmiljøet og særligt for børnegruppernes og det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. 

Medarbejderne oplever i højere grad, at børnene spejler sig i hinanden og hjælper hinanden. Det 

har bidraget til mere ro i grupperne og færre konflikter mellem børnene. Ydermere er 

børneperspektivet øget qua medarbejdernes muligheder for at møde børnene i deres nærmeste 

udviklingszone og ikke i forhold til deres biologiske alder. Medarbejdere bestræber sig på at skabe 

læringsgrupper og – miljøer på tværs af grupperne i børnehuset. 

 

Covid19 har betydet, at børnehuset har måtte prioritere i forhold til de mere overordnede 

udviklingsrettede tiltag i børnehuset. Fokus har været på at skabe meningsfulde og trygge 

læringsmiljøer for alle børn og voksne sideløbende med at der skulle/skal tages højde for diverse 

restriktioner. De nye måder at organisere og strukturere hverdagen på har givet medarbejderne 

nogle værdifulde erfaringer, som har styrket børneperspektivet. Bl.a. i forhold til forældrenes 

fysiske tilstedeværelse i børnehuset i forbindelse med aflevering og afhentning af deres børn.  
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Det har i alle henseender været et travlt år i Den Magiske Gryde. Børnehuset har arbejdet 

målrettet med de fokusområder, som de skitserede ved tilsynsbesøget i 2019. 

 

Den Magiske Grydes fokusområder vil frem mod næste tilsyn i 2021 være: 

 

1. Færdiggørelse og konsolidering af den styrkede pædagogiske læreplan. Herunder 

implementering af   dokumentations – og evalueringsmetoder. 

2. Etablering og udmøntning af feedbackkultur 

3. En styrkelse af de fysiske læringsrum og – miljøer.  

4. Bestyrelsen vil udarbejde en langsigtet strategi for Den magiske Gryde i samarbejde med den 

daglige ledelse og medarbejdere 

 

 

Det vurderes på baggrund af fremsendte tilsynsskema og dialogen på tilsynsmødet, at Den 

Magiske Gryde er et velfungerende dagtilbud med fokus på at fremme børnenes læring, udvikling, 

trivsel og dannelse samt udvikling af høj kvalitet i dagtilbuddet.  

 

Det konkluderes således, at Den Magiske Gryde praktiserer i overensstemmelse med gældende 

lovgivning på dagtilbudsområdet samt de til enhver tid gældende politikker, strategier og fælles 

retningslinjer for børns ophold i dagtilbud samt Odense Kommunes godkendelseskriterier og 

retningslinjer for private leverandører af dagtilbud. 

  

 
 

Anbefalinger / Henstillinger 

 
Anbefalinger: Den Magiske Gryde har som et af deres fokusområder for det kommende år at 

drøfte indretningen af de fysiske læringsrum og miljøer. I denne sammenhæng vil det være en 

anbefaling også at drøfte de udendørs læringsrum og miljøer særligt i forhold til legepladsen jf. 

”Helhedsindtryk af de udendørs faciliteter og legepladsen”. Daginstitutioners udendørsområder 

skal være af høj kvalitet for at have en positiv effekt for børns trivsel. Kvaliteten af udemiljøerne 

bør vurderes ud fra graden af potentielle legemuligheder. 

https://www.eva.dk/sites/eva/files/2018-

01/Vidensopsamling%20Kvalitet%20i%20dagtilbud.PDF 

 

Henstillinger: Der gives ingen henstillinger 

 

 
29. oktober 2020, Majbritt Skriver Laustsen, Børn- og Ungeforvaltningen 

 

https://www.eva.dk/sites/eva/files/2018-01/Vidensopsamling%20Kvalitet%20i%20dagtilbud.PDF
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