Tilsynsrapport 2022
Dagtilbuddets navn: Den Magiske Gryde
Dagtilbudstype: Integreret
Dato for tilsynsbesøget: 17. marts 2022
Tilsynsførende: Lise Skov
Deltagere fra dagtilbuddet: AMR/medarbejder Dorte Kruse Nielsen, leder Marianne Lebeck
Benneskov
Deltagere fra bestyrelsen: Bestyrelsesformand Bastian Fietje
Hvor mange børn er dagtilbuddet normeret til: 12 vuggestuebørn og 34 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 og de udendørs faciliteter fremstår indbydende og med gode udfoldelses- og
læringsmuligheder. Børnehuset er meget ude og bruger også de omkringliggende offentlige
arealer.

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 lokaler er af ældre dato men fremstår i velholdt stand og med læringsmiljøer i
børnehøjde. Børnehuset er i fortsat udvikling af læringsrum/-miljøer. Drøftet væghængte borde så
der gives plads til flere små læringsmiljøer evt. ved etablering af fleksible ”rum i rummet”.
Endvidere drøftet mulighed for renovering/afskærmning af toiletterne.
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Opsamling dialog vedr. faglig kvalitet og udvikling m.m.
Børnehuset har arbejdet godt med sidste års fokusområder. Et af fokusområderne var
dokumentations- og evalueringsarbejdet, hvor der bl.a. er gjort brug af videooptagelser i udvalgte
rutiner/pædagogiske sammenhænge, som f.eks. garderobe før legeplads, frugt og samlinger.
Videooptagelserne er med henblik på at etablere en reflekteret tilgang til den pædagogiske praksis
og på den måde få fokus på, om læringsmiljøet giver det ønskede udbytte for børnene.
Endvidere er der i børnehuset fokus på at få skabt en systematik omkring feedbackkultur. Når
medarbejdere har deltaget i kurser, uddannelse eller lign. skal de på et efterfølgende
personalemøde give et oplæg for kollegaerne.
Det pædagogiske tilsyn med det pædagogiske indhold i børnehuset skal fremover gennemføres
med inddragelse af både kvalitative og kvantitative data, hvorfor børnehuset bør være yderligere
undersøgende på, hvilke data de indsamler og om det i tilstrækkeligt omfang følger progressionen
i læringsmiljøet.
Et andet fokusområde har været indretning af de fysiske læringsrum- og -miljøer både ude og
inde. Børnehuset har sammen med bestyrelsen udarbejdet en strategi for fokusområder, som der
er arbejdet med, og som der fortsat skal arbejdes med i de kommende år mhp. at udvikle
kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø samt skabe de bedste betingelser for børnenes trivsel,
læring, udvikling og dannelse. Børnehuset er i den forbindelse ligeledes ved at ansøge om
byggetilladelse til to overdækninger på legepladsen.
Ifølge bestyrelsesformanden er der et godt samarbejde med forældrene, bestyrelsen og
børnehuset.
Frem til næste tilsynsbesøg vil Den Magiske Gryde have følgende fokusområder:

Børneperspektivet – i højere grad gå på opdagelse i og blive kloge på barnets oplevelse af
børnemiljøet
Strategiarbejdet – fortsæt udvikling af læringsrum/-miljøer
Sikre dialog blandt medarbejderne ift. at bruge hinandens erfaringer med læringsgruppearbejdet
Afprøvning af 2. version af dokumentations- og evalueringsskema
Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan
Det vurderes på baggrund af fremsendte tilsynsskema, den styrkede pædagogiske læreplan,
rundvisning 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
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retningslinjer for børns ophold i dagtilbud samt Odense Kommunes godkendelseskriterier og
retningslinjer for private leverandører af dagtilbud

Anbefalinger / Henstillinger
Anbefalinger:
Det anbefales, at Den Magiske Gryde
- fortsætter fokus på sammenhængskraft mellem vuggestue og børnehave evt. ved
feedbackkultur
- fortsætter udvikling af læringsmiljøerne
- undersøger muligheder for afskærmning af toiletter

Henstillinger: Der gives ingen henstillinger

Udfyldt af: Tilsynsførende Lise Skov
Dato: 18. april 2022
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