Tilsynet er ekstraordinært og udført ud fra et ønske fra ledelsen i Skovbørnehuset om, at der efter den store udbygning af Skovbørnehuset i 2019, er behov for en ny og mere aktuel tilsynsrapport.

Dialogmøde i forbindelse med ekstraordinært Pædagogisk tilsyn i Skovbørnehuset, tirsdag den 5. november 2019, kl. 12.30 – 14.00.
Deltagere: Henrik, Laila, Anne, Rikke, Randi, Anne-Mette og pædagogisk konsulent Helle Frimann (ref.)
1. Hvilken KIDS-profil (den samlede) har dagtilbuddet?
Fysiske omgivelser: 79 %
Relationer: 85 %
Leg og aktivitet: 72 %
Socio-emotionel udvikling: 79 %
Deltagelse og indflydelse: 67 %
Kritisk tænkning og erfaringsdannelse: 69 %
Selvudvikling: 82 %
Sprog og kommunikation: 71 %
Opmærksomhed: 67 %
2. Interne informanter, tilbagemelding
Det har været svært at få tid til at fortage målingerne ”godt nok”. Redskabet er godt, er fint til evaluering,
men det kan være svært at være objektiv, når man kender huset.
3. Pædagogisk konsulent, tilbagemelding
Fysiske omgivelser: Hos Krudtuglerne er det et opmærksomhedspunkt, at der ikke er direkte adgang til toiletter. Der opleves en markant forandring i forhold til legesteder med budskaber. Rummene er nu opdelte
med fleksible løsninger, bl.a. reoler med hjul, der appellere til lege i mindre grupper. Der fornemmes gode
muligheder for fordybelse. Der opleves venskaber og mange selvvalgte lege, hvor børnene er i flow. De
voksne er fordelt i de forskellige områder og guidning opleves. Der er mere ro i rummene.
Til refleksion: At udvikle børnene til nærmeste udviklingszone - hvordan holdes det fokus, når børnene vælger meget selv?
Fine legesteder med budskaber. Tydelig rumidentitet, fin fordeling i små grupper.
Relationer: Et enkelt barn opleves mere alene i fællesskabet end de andre, barnet legede alene og med det
legetøj som barnet plejede at lege med, og som barnet var tryg ved. Derfor til refleksion: De store rammer,
de mange børn og de mange muligheder kan være med til at de børn der ikke kalder, bliver overladt til sig
selv. Hvordan sikres det, at der i den pædagogiske praksis er et blik for de børn der har svært ved at gå ind i
ukendte sammenhænge? Hvornår præsenteres de børn for nærmeste udviklingszone?
Tydelig vuggestuepædagogik opleves. Dygtige relationspædagoger. Der opleves fine interaktive øjeblikke.
Til refleksion: Det store hus er en sårbar faktor for det helt lille barn. Der kan med fordel arbejdes målrettet
efter at undgå de store flokke.
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Leg og aktivitet: Der opleves en tydeligere "rød tråd" op igennem det store hus - en lang proces, som fornemmes at være godt i gang. Pædagogerne opleves generelt som ret som aktive, deltagende og nærværende, nyansatte som "gamle". Alligevel er det et opmærksomhedspunkt til refleksion: Har nye som
"gamle" ansatte blik for hinandens kompetencer - er der f.eks. plads til at nye ideer blomstre - hvornår træder "plejer" i kraft? Er der en selvevalueringskultur i Skovbørnehuset med blik for det 3. fælles, hvor de nye
medarbejdere får lov og plads til at afprøve og udvikle den pædagogik de brænder for? Hvis ikke, kan en
sådan (evalueringskultur)med fordel etableres - hvordan?
Et opmærksomhedspunkt: nye kollegaer - brug momentum og giv plads - inden det bliver “hverdag”.
Gode muligheder for fordybet leg.
Flot fællesareal indendørs, med mulighed for at bruge kroppen, morgenåbner. God funktionsopdeling af
personale i morgenstunden.
Sprog: Der opleves ikke stor sproglig opmærksomhed. Sproget opleves noget tilrettevisende og der anvendes ofte korte sætninger (voksen/barn), uden turtagning og ventetid. Til refleksion: Hvordan sikres det at
alle børn udfordres sprogligt?
4. Er der store forskelle på målingerne?
Der er nogen forskel på målingerne. Især ses det, at leder scorer lidt højere en de øvrige informanter. Det
drøftes, at lederen bevidst har en positiv tilgang i sine observationer og ser meget potentiale i personalet
og tror på det han ser.
5. Opfølgning på Udviklingspunkter fra sidste tilsyn februar 2018 – hvordan er det forløbet?
-

Fokus på organisering på legepladsen så det giver mulighed for ledelse af børnegrupper, nærvær, leg, fordybelse for
som minimum nogle af voksne
Fokus på ventetid, hvad kan man lave med børnene når man skal til pause om 30 min i stedet for at gå rundt og vente?
Hvad kan man lave med børnene når man skal hjem om 30 min i stedet for at gå rundt og vente?
Fokus på hvordan personalet får understøttet ALLE børns (hele/alsidige) udvikling når der er så meget der er til frit valg

Der arbejdes fortsat på punkterne, arbejdet er i gang. Bl.a. er der ”vandrende pinde” og ”blæksprutter”,
hvis primære opgaver er at have et øje på de børn der ikke kalder. Souschef har bl.a. den opgave, at fordele
opgaverne i det store hus
6. Hvordan forløber implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan?
Processen er i gang. Uddrag fra en ny Evalueringsmode, se side 3.
Udviklingspunkter - skal danne udgangspunkt for dagtilbuddets pædagogiske arbejde det kommende år:
Organisering af samarbejdet afdelingerne imellem
Handleplan (side 4) udarbejdes og sendes til Helle Frimann. Frist uge 50, 2019
BUSSEN: Der skal fortages et pædagogisk tilsyn af bussen i forsommeren 2020 (ansvarlig: Helle Frimann)
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Materiale til Evaluering af egen praksis.
Du udvælger tre fokuspunkter som du kunne tænke dig at blive evalueret på. Du har de 20
nedenstående fokuspunkter at vælge imellem.

Uddrag fra
Skovbørnehusets
Ud af de tre vælger din kollega én som bliver den I skal arbejde med. Kollegaen
er en
slags
nye evalueringsmodel
observatør.
Alle medarbejdere kommer til både at prøve at være den der bliver evalueret og prøve at være
observatør.
Husk; det er ikke din person, men din praksis som pædagog/medhjælper der er i spil.
Pejlemærker for arbejdet:











Når dit fokuspunkt er fundet, er første opgave at tale med din kollega/observatør hvordan I
forstår teksten i materialet og hvilke situationer det kan udspille sig i.
Det handler ikke om, om man scorer højt eller lavt. Det handler om, at du selv får fat i
hvornår det lykkes for dig - og hvornår det ikke gør. Det vil give dig mulighed for at tænke
over hvorfor …
Du og din observatør skal afklare hvilket tidsrum og perioder I er på opgaven. Er det hele
tiden eller vælger I en form hvor I har aftalt at ”nu er det nu”.
Målet er at du finder veje til at gøre det som du gør godt, i flere sammenhænge.
Som observatør er din opgave at finde eksempler på hvornår det lykkes godt for din kollega og hvornår det ikke gør – og fortælle det. Det er en opgave der kræver mod, respekt og
gensidig tillid…
Jeg står til rådighed i alle aspekter og alle sammenhænge. Dette her er en helt ny måde at
arbejde på for os. Der er et stort udviklingspotentiale heri – både for os som enkeltpersoner
og som et pædagogisk fællesskab.
Jeg introducerer jer til forløbet på det førstkommende stuemøde.

Det at udvikle en evalueringskultur er en del af lovgivningen omkring ”Den ny styrkede Pædagogiske
Læreplan”.
Med håbet om et frugtbart arbejde
Henrik
Her er de Fokuspunkter som du skal vælge imellem – de er alle fundet i KIDS-materialet:
Fra KIDS 2; Relationer.
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Skema til handling – Dagtilbud:

Dato:

INDHOLD
Udviklingspunkt fra tilsynet

MÅL
Hvad vil vi gerne opnå?

TILTAG
Hvad vil vi gøre for at opnå målet - tidsplan?

ANSVARLIG
Hvem gør hvad?

TEGN
Hvad skal vi se efter om vi er på vej til målet?

OPFØLGNING
Hvordan og hvornår vil vurdere om vi har nået målet?

ANSVARLIG
Hvem gør hvad?

4

Side 5 / 5

5

