
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kontaktperson: Lotte Tangaa Tjalve 

Referat 

Kvalitetssamtale – Gustavsminde 

1. Velkomst og præsentation 

2. Rundvisning i børnehuset 

• Dialog undervejs om de fysiske rammer (inde og ude) og læringsmiljøer 

Det er meget spændende og velholdte rammer – både ude og inde. Selv om institutionen er 

stor, bærer den præg af hjemmelig hygge. 

Der er mange små grupper af børn sammen med nærværende voksne – i gang med 

forskelligartede aktiviteter. 

Livet med de forskellige dyr i institutionen er med til at give børnene et naturlig indblik i, 

hvordan dyrene skal passes, hvordan dyrene kan indgå i madlavningen osv. 

 

3. Dialog om kvalitetsaftalen 

• Kort opfølgning på kvalitetsaftalen fra 2014-2015 

Fokus på digitalisering.  

I samarbejde med forældrene er det besluttet, at det ikke er det område, der får mest 

opmærksomhed i hverdagen i institutionen. Bestyrelsen arbejder på at understøtte 

personalet i at afdække, hvordan teknologien kan indgå konstruktiv i pædagogikken, så det 

understøtter det liv, der er i institutionen. 

 

• Pædagogiske læreplaner 

Der udarbejdes årshjul, som er koblet op til de seks læreplanstemaer. Der er fokus på 

børneperspektivet og læringsmiljøet samt inddragelse af forældrene i det daglige 

pædagogiske arbejde. 

Fokus er nu flyttet mod den mere brede læring i børnegruppen, fremfor den meget 

individuelle læring for det enkelte barn. 

Personalegruppen har arbejdet med det pædagogiske grundsyn fra den styrkede 

pædagogiske læreplan. 

Der er en systematik i at følge det enkelte barns udvikling bl.a. ved forældresamtalerne. Der 

arbejdes på at lave handleplaner på alle børn i de enkelte grupper løbende. 
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• Sprogvurderinger 

Der laves sprogvurdering af alle børn omkring tre årsalderen 

Tidligere har der været delt oplysninger om børnenes sproglige udvikling på 

personalemøder og teammøder. Der arbejdes også her på, at børns behov for 

sprogstimulering skal fremgå af barnets handleplan. 

 

• Sammenhænge i børns overgange 

Dagpleje/vuggestue: Der er et tæt samarbejde med de kommunale dagplejere, som kommer 

løbende i institutionen. Der anvendes dels overgangspapirer, dels samarbejdsmøder når der 

er behov for det – med de kommunale dagplejere. Der er også et samarbejde med de private 

passere, men her anvendes ikke overgangspapirer.  

Overgangen fra egen vuggestue til børnehave tilrettelægges sammen med forældrene og 

sker ud fra et individuelt behov. 

Skole: Der er et tættere samarbejde med Ebberup Skole og Strandmølle Skolen, da det er 

her de fleste børn starter. Men børnene starter i mange forskellige skoler, og institutionen 

har ikke ressourcer til at deltage i aktiviteter på alle skolerne. Der anvendes også her 

overgangsskemaer i samarbejdet med den kommende skole.  

Arbejdet med de ældste børn i børnehaven er struktureret, så børnene løbende har 

aktiviteter, der giver dem en god forberedelse til skolestarten. 

 

4. Kompetenceudvikling af medarbejdere  

Personalet er optaget af et-to temaer ad gangen, som alle medarbejdere så fordyber sig i og 

uddanner sig sammen i. Det giver bedre mulighed for at holde fast i en retning eller nyt 

input. 

 

Personalet flyttes rundt én gang om året på tværs af børnehave og vuggestue. Det giver 

personalet en helhedsforståelse for arbejdet i institutionen. 

 

På personalemøder bruger man hinanden til at blive inspireret af hinandens måde at 

arbejde på. Der arbejdes med reflekterende teams, når personalet ind imellem står med en 

udfordring – enten ift. et barn eller en forælder. Der er en kultur blandt medarbejderne, 

hvor man undrer sig i det daglige ift. til hinandens pædagogiske praksis – ’højlydt undren’. 

Ledelsen føler sig forpligtet til at forholde sig til dét, de oplever i hverdagen og reagerer, hvis 

det kræver det. 

 

5. Institutionens fokusområde 

• Læringsmiljøer med fokus på børneperspektivet. 

Det handler om at holde kvaliteten i læringsmiljøerne, som er præget af livet på gården, 

samt at holde øje på børneperspektivet. 
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6. Afrunding 

Lederen giver udtryk for, at personalet er ambitiøst og har positive forventninger til 

hinanden, som gør, at hverdagen fungerer godt. Endvidere er lederen tilfreds med 

udviklingen af institutionen, både de fysiske rammer og det pædagogiske arbejde. 

Administrationen kan kun være enig; vi ser en meget velfungerende institution, hvor såvel 

leder som medarbejderne er engagerede og nærværende i samspillet med børnene. 

Yderligere oplever vi en faglig kompetent leder, der har ambitioner for det pædagogiske 

arbejde og for institutionen generelt. 


