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Konklusion (offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside)

Børneinstitutionen Frydenhøj lever på alle måder op til gældende lovgivning og forventninger til en 
veldrevet institution med varierende god til høj pædagogisk kvalitet. 

Der arbejdes systematisk og professionelt med at udvikle den pædagogiske faglighed og -praksis, 
som en del af møde- og ledelsesstrukturen, hvor ledelsen bl.a. følger praksis tæt og går i dialog 
med medarbejderne, på en anerkendende men også tilpas udfordrende måde, der understøtter 
faglige refleksion og udvikling af kvalitet i den pædagogiske praksis.

Der er en god og stabil medarbejdergruppe der, ligesom ledelsen, har fokus på organisering, 
indretning og læringsmiljøer der stimulerer børnenes deltagelse og trivsel. Dette er et fokus som 
medarbejderne selv er optaget af og som fortsat ønskes udviklet. Der arbejdes bl.a. med 
Aktionslæring som metode til at udvikle den pædagogiske praksis, samt brug af video og 
praksisfortællinger, der drøftes og analyseres på stuemøder m.m. 

I forbindelse med implementering af ”Den styrkede læreplan”, har 5 medarbejdere, en medarbejder 
fra hver afdeling, deltaget på et kompetenceforløb for ”faglige fyrtårne” på Københavns 
Professionshøjskole. De faglige fyrtårne skal fremover, i samarbejde med deres kollegaer, være 
frontløbere ift. at sætte fokus på faglig udvikling baseret på Aktionslæring og faglig refleksion og – 
evaluering. De faglige fyrtårne har derfor en særlig rolle ift. at formidle og sætte faglige temaer på 
dagsordenen i egen afdeling og på tværs af hele institutionen. Ledelsen følger denne proces tæt 
og Frydenhøj er allerede kommet godt fra start. 

Der er et godt og tæt forældresamarbejde og en åben tilgang til forældres spørgsmål og behov for 
drøftelser om stort og småt. 

 


