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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?

Myretuen Privat har en varieret legeplads med flere muligheder for fysisk udfoldelse og leg.
Børnehuset bør have en kontinuerlig opmærksomhed på at udvikle legepladsen og styrke dens
læringsmiljøer.

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?

Børnehavens lokaler er af ældre dato men fremstår varme og indbydende. Lokalerne er af
varierende størrelse, hvilket giver gode muligheder for alsidige aktiviteter i læringsmiljøet.
Børnehuset er optaget af at skabe mindre læringsrum i de store læringsrum for at imødekomme
børnegruppens behov samt understøtte strukturen og rutinerne i dagligdagen.

1

Opsamling dialog vedr. faglig kvalitet og udvikling m.m.
Myretuen Privat er godt i gang med at implementere og forankre den pædagogiske læreplan.
Børnehuset har særligt fokus på at udvikle selvhjulpenhed hos børnene samt opdeling af børnene i
mindre grupper i løbet af dagen. Selvhjulpenhed styrker børnenes selvværd, selvstændighed og
vedholdenhed, hvilket er centralt i arbejdet med dannelse. Dette fokus understøttes også af
børnehusets arbejde med at styrke børnenes samspil med omverdenen i en forståelse af, at børn
udvikler sig i relationer til andre børn og voksne, men også i en erkendelse af, at børns
forudsætninger er forskellige, hvorfor børnehuset naturligt differentierer indsatsen ift. alder,
udvikling og barnets hjemmemiljø.
Myretuen arbejder målrettet med sprogtilegnelse for børn gennem aktiviteter og værktøjer som:
piktogrammer, lyttetid/taletid, dialogisk læsning, tydeligt og understøttende kropssprog,
italesættelse af skrift – sprog, rim og remser mv.
Myretuen har ydermere et særligt fokus på at udvikle og etablere en systematisk
evalueringskultur. Børnehuset anvender pt. SMTTE modellen som værktøj. Derudover er de
undersøgende ift. de evalueringsredskaber som DCUM og EVA har udviklet.
Samarbejdet med forældrene har høj prioritet i Myretuen Privat. Der afholdes jævnligt
forældremøder og arrangementer. Forældregruppen i Myretuen Privat har varierende kendskab til
danske dagtilbud, hvorfor medarbejderne prioriterer at tale med forældrene om børnesyn og
understøttelse af børns udvikling generelt. Det er i overensstemmelse med Dagtilbudsloven, hvor
det fremgår, at den pædagogiske læreplan skal beskrive, hvordan dagtilbuddet samarbejder med
forældrene om børns læring fx ved at dagtilbuddet vejleder forældrene om, hvordan de kan
bidrage prositivt til barnets læring og udvikling.
Myretuen Privat blev privatiseret d. 1. marts 2021, således har tilsynsmødet ikke omhandlet
opfølgning af tidligere års fokusområder omkring udvikling af den pædagogiske kvalitet. Der er
ansat en ny leder i Myretuen Privat, som sammen med medarbejderne er i fuld gang med at
forandre, udvikle og kvalificere den pædagogiske praksis med afsæt i den pædagogiske læreplan,
som sætter rammen for kerneopgaven.
Myretuen Privat vil frem mod næste tilsynsbesøg have særligt fokus på: Dannelse, sprog og de
pædagogiske medarbejderes positionering i læringsmiljøet. Dertil kommer etablering af en
systematisk evalueringskultur.
Den tilsynsførende vurderer på baggrund af drøftelserne på tilsynsmødet, at Myretuen Privat er
inde i en god udvikling med fokus på udvikling af høj kvalitet i læringsmiljøet.
Det konkluderes således, at Myretuen Privat praktiserer i overensstemmelse med gældende
lovgivning på dagtilbudsområdet og fastlagte mål, principper og strategier i Odense kommune,

2

samt Odense Kommunes kriterier for ”godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Odense
Kommune”.

Anbefalinger / Henstillinger
Anbefalinger:
•

Det anbefales, at Børnehuset fortsat drøfter betydningen af hverdagens struktur og
daglige rutiner for derved at tage højde for alle børns udvikling og trivsel i relation til
deres nærmeste udviklingszone.

Henstillinger:
Der gives ingen henstillinger

Udfyldt af Konsulent Majbritt Skriver Laustsen d. 15. oktober 2021
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