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Deltagere ved tilsynet: Bestyrelsesformand Merete Hove-Christensen,
medarbejderrepræsentant Anja Simonsen, leder Birthe Krøyer Jacobsen og
pædagogisk udviklings konsulent Tine Kleist Pedersen
Eventyrskoven Frederiksdal arbejder struktureret med læreplanstemaerne
både i aldersopdelte grupper og på tværs af alder samt med projekter over
længere perioder. Eksempelvis har Eventyrskoven i det forløbne år arbejdet
med ’skovens dyr’ i en periode på 6 uger, hvilket har været en god måde, at
arbejde på for både børn og voksne idet, det har givet ro til fordybelse. Der
evalueres løbende på arbejdet, dog er evalueringen mest knyttet til mundtlig
evaluering og institutionen har et ønske om at blive bedre til også at evaluere
skriftligt gennem eksempelvis EVA-materiale.
I relation til evalueringspraksis blev det drøftet, hvordan institutionen kan
arbejde med at integrere børneperspektivet og børnemiljøvurderingen, således
at børnenes perspektiver og oplevelser af projekter reflekteres i evalueringen.
Konkret kan det gribes an med en kombination af ’smilys’ samt fotos, hvor
børnene så, via disse, selv vurderer og evaluerer projektet.
Eventyrskoven har fokus på sprogudvikling og det blev drøftet, hvordan dette
arbejde kan kvalificeres yderligere eksempelvis med viden fra Sporgpakken.dk,
hvor der er mulighed for at hente konkret inspiration til, hvordan der kan
arbejdes med sprog i dagtilbud.
Det blev ligeledes drøftet, hvordan Eventyrskoven qua deres placering oplagt
kunne arbejde mere med afsæt i den kulturhistorie, der omgiver børnehaven.
Her ville det være oplagt at benytte sig af Kulturtjenestens mange tilbud for
derigennem at bygge et kulturhistorisk læringsforløb op for børnene.
Det anbefales at Eventyrskoven etablerer en veldefineret refleksionspraksis. På
tilsynsmødet drøftede vi konkrete eksempler på, hvordan Eventyrskoven kan
gribe denne proces an samt hvilke simple værktøjer, der kan anvendes til
dette. Herunder ’Stjernestundsskema’ samt ’Vendepunktsfortællinger’. Det er
aftalt, at den pædagogiske konsulent sender inspirationsmateriale til
institutionen således, at institutionen kan komme i gang med at etablere en
vigtig refleksionspraksis.
Eventyrskoven har et velfungerende samarbejde med eksterne
samarbejdspartnere.
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Notat
Der er et tæt samarbejde med forældrebestyrelsen og forældresamarbejdet er
velfungerende.
Det vurderes at Eventyrskoven lever op til retningslinerne for private dagtilbud og der
gives ingen henstillinger.
Ref.: Tine Kleist Pedersen
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