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Tilsynsrapport 2022 

 
 
Dagtilbuddets navn: Idrætsinstitutionen Trekanten 
 
Dagtilbudstype: Integreret 
 
Dato for tilsynsbesøget: 25. marts 2022 
 
Tilsynsførende: Lise Skov 
 
Deltagere fra dagtilbuddet: Christian Juul Hansen (daglig leder), Jacob Jacobsen 
(afdelingsleder) 
 
Deltagere fra bestyrelsen: Gitte Lauridsen (formand) 
 
Hvor mange børn er dagtilbuddet normeret til:  36 vuggestuebørn og 83 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 udendørsfaciliteter fremstår indbydende og med gode udfoldelses- og 
læringsmuligheder. Børnehuset har herudover to busser, som hver dag kører på tur med flere 
grupper af børn.  
 

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? 
 

Institutionen har gennemgået en større renovering, hvilket har givet nogle dejlige store lokaler 
med mange mindre læringsmiljøer, så børnene har god mulighed for at lege i mindre grupper og 
med plads til fordybelse. 

 

 
 
 
 

Opsamling dialog vedr. faglig kvalitet og udvikling m.m. 
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Trekanten har arbejdet videre med sidste års anbefalinger og fokusområder.  

En af anbefalingerne var at børnehuset dels drøfter måden dels indholdet af den information de 

formidler til forældrene på daglig basis, så den får et mere fagligt fokus. 

Institutionen har sat fokus på dagbogen i IT-platformen Famly. Fx Hvad arbejder vi med lige nu, 

og hvad vil vi gerne have forældrene har fokus på derhjemme? Drøftet vigtigheden af, også at få 

formidlet, hvorfor der arbejdes med det ud fra et pædagogfagligt perspektiv. Herudover har der 

været gjort brug af plancher med forskellige temaer fx danske dyr, høst m.m. Disse temaer er 

samtidig formidlet ved se, smage og rører. 

Et af fokusområderne har været at få skabt en evalueringskultur. Her har institutionen arbejdet 

med, hver gang et projekt/forløb afsluttes, så har der været lavet en skriftlig eller mundtlig 

tilbagemelding medarbejderne imellem mhp. at styrke evalueringskulturen og fremme viden. 

Herudover har dagligleder foretaget løbende observationer i børnehuset. Drøftet vigtigheden af, at 

have fokus på det ikke bliver for ressourcetungt. Evt. brug videooptagelser, som efterfølgende 

drøftes på personalemøde bl.a. med fokus på, hvad var udbyttet for børnene, erfaringsudveksling 

og refleksion. 

Ifølge bestyrelsesformanden er der et godt forældresamarbejde (også under corona) med et godt 

informationsniveau både via forældresamtaler, Famly m.m. 

Institutionen er siden sidste tilsyn blevet certificeret idrætsinstitution. 

Frem til næste tilsynsbesøg vil Idrætsinstitutionen Trekanten have følgende fokusområder:   

 

Arbejder videre med udvikling af den pædagogiske kvalitet 

Arbejder videre med de 4 fokusområder Kost, Natur, Sprog og Idræt  

Fortsætte med implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan med fokus på økologi, 

bæredygtighed og idræt. 

 

Det vurderes på baggrund af fremsendte tilsynsskema, den styrkede pædagogiske læreplan, 

rundvisning og dialogen på tilsynsmødet, at Idrætsinstitutionen Trekanten 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 Idrætsinstitutionen Trekanten 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 
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Anbefalinger / Henstillinger 

 
Anbefalinger:  

Det anbefales, at Idrætsinstitutionen Trekanten 

 

• Fortsætter arbejdet med fokus på evaluering og dokumentation. 

Herunder feedback til hinanden med henblik på at styrke evalueringskulturen og fremme 

viden – og erfaringsdeling på tværs af børnehuset, samt involvering af børn og forældre. 

 

 

Henstillinger: Der gives ingen henstillinger 

 
Tilsynsrapporten skal offentliggøres på institutionens hjemmeside. 
 
 

 
 

Udfyldt af: Tilsynsførende Lise Skov, chefkonsulent  

Dato: 20. april 2022  
 

 
 

 


