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Forord
Gennemførslen af det pædagogiske tilsyn i Sorø Kommunes dagtilbud har været præget
af Corona. De første tilsyn blev gennemført i det tidlige forår 2020, og de sidste i april
2021.
Institutionerne har været præget af situationen, og det ville derfor ikke være rimeligt, at de
skulle bedømmes i en hverdag, der slet ikke lignede den normale. Derfor er de sidste tilsyn først gennemført i foråret 2021.
I Sorø Kommune er der 11 kommunale institutioner fordelt på 6 institutioner i område Syd
og 5 i område Nord, en puljeinstitution og 2 private institutioner. Alle kommunale institutioner er integrerede og indskriver børn i alderen 3 – 6 år. Puljeinstitutionen er, i lighed med
den ene af de private institutioner, en ren børnehave hvor den anden af de to privatinstitutioner er en integreret institution med både vuggestue og børnehave.
Denne rapport omhandler daginstitutionerne i Område Nord.
Sorø Kommune er en forholdsvis lille kommune med få dagtilbud, og der er et tæt samarbejde mellem områdeledere, pædagogiske ledere og fagcenteret om dagtilbuddenes drift,
udvikling og pædagogiske praksis. Det betyder, at det pædagogiske tilsyn kontinuerligt
suppleres gennem fagcenterets medarbejdere og ledelses indgående kendskab til hver
enkelt institutions forcer og udfordringer. Det tætte samarbejde skaber på den ene side
grundlag for udvikling og fælles retning men forudsætter samtidig, at de tilsynsførende
kontinuerligt har opmærksomhed på dobbeltrollen som både sparringspartner og kontrollant i forhold til at sikre, at retningslinjer på området bliver fulgt.
I det følgende vil tilsynets grundlag såvel som rammen for de pædagogiske tilsyn i Sorø
kommune blive præsenteret. Rapporten afsluttes med vurdering og bedømmelse af dagtilbudsområdet.
De pædagogiske tilsyn er gennemført af to tilsynsførende fra Fagcenter Børn og Familier,
en pædagogisk konsulent og en udviklingskonsulent.
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Afsnit 1

1. Lovgrundlag og Sorø Kommunes rammer for pædagogisk tilsyn
Lovgrundlaget
Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår
som et led i kommunernes forpligtelse til at sikre og udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet. Dagtilbudslovens § 5 fastlægger, at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter dagtilbudsloven, herunder at den pædagogiske praksis lever op
til lovens formålsbestemmelser og til de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen selv
har lagt efter dagtilbudslovens § 3.
Kommunalbestyrelsen skal fastlægge rammerne for tilsynet, og i vejledningen til dagtilbudsloven udfoldes disse bestemmelser i en række punkter, hvoraf nogle er udformet som
”skal”bestemmelser og andre som ”bør”bestemmelser. Samlet set giver lovgrundlaget
imidlertid den enkelte kommunalbestyrelse udstrakt frihed til selv at fastlægge, hvordan
det pædagogiske tilsyn udmøntes.
Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre rammerne for tilsynet.
Sorø Kommunes rammer for pædagogisk tilsyn
Det pædagogiske tilsyn tager udgangspunkt i Dagtilbudsloven, Sorø Kommunes Børn og
Ungepolitik og den styrkede læreplans 5 centrale elementer:
 Børnesyn
 Dannelse og Børneperspektiv
 Leg
 Læring
 Børnefællesskaber.
Arbejdet med at sikre dagtilbud af høj kvalitet tilrettelægges og gennemføres af en bred
aktørgruppe. Det pædagogiske tilsyn er derfor et værdifuldt element i at styrke styring, ledelse, meningsfælleskaber og praksis og ikke mindst dialogen blandt politikere, forældre,
børn, fagcenter, ledere og pædagogisk personale om, hvordan kvaliteten af dagtilbud i
Sorø Kommune kan udvikles og sikres.
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Kvalitet i dagtilbuddene måles på flere parametre:

Struktur
Strukturel kvalitet kan forstås som de rammer og forhold, som den pædagogiske praksis arbejder inden for,
og som er påvirket af økonomi, organisering, ledelse m.m. i dagtilbuddet. Det er fx dagtilbuddets fysiske
rammer, normering og gruppestørrelse.

Proces
Proceskvalitet er udtryk for den kvalitet, der findes i det pædagogiske arbejde, og som opstår bl.a. i relationer mellem børn og voksne og gennem læringsmiljøets stimulering af børns sprog. Proceskvalitet omfatter
også kvaliteten af de pædagogiske kompetencer med hensyn til interaktion med børn i forbindelse med leg
og læring

Resultat
Resultatkvalitet handler om, hvad børnene får ud af at gå i dagtilbud, både her og nu og på længere sigt. Det
gælder børns trivsel, læring og udvikling og dannelse.; børnenes sociale kompetencer, motoriske udvikling
og formåen, kognitive færdigheder, sproglige kompetencer, kreative kompetencer og skoleparathed.

Sorø Kommunes pædagogiske tilsyn er generelt baseret på en fortløbende dialog mellem
forvaltning, områdeledere og pædagogiske ledere om, hvordan de opfylder og omsætter
dagtilbudslovens bestemmelser og de kommunalt fastsatte politikker og indsatsområder.
Det løbende tilsyn fungerer via det daglige samarbejde og den personlige kontakt mellem
forvaltning og institutioner, primært samarbejdet mellem forvaltningens ledelse, ansatte,
områdeledere og de pædagogiske ledere. Dertil kommer den mødevirksomhed, der eksisterer mellem forvaltning og ansatte i form af tværfaglige samarbejder, MED-struktur, kursusdeltagelse, samarbejde med bestyrelser og med de faglige organisationer.
De private daginstitutioner indbydes til et årligt dialogmøde med forvaltningen og deltager i
to årlige fælles ledermøder sammen med områdelederne og de pædagogiske ledere af de
kommunale institutioner.
Der gennemføres anmeldt pædagogisk tilsyn i dagtilbud hvert andet år. I Sorø Kommune
er det en pædagogisk konsulent og en udviklingskonsulent i Fagcenter Børn og Familier,
der udfører tilsyn i dagtilbuddene. Efter gennemført tilsyn i alle institutioner orienteres Børne- og Undervisningsudvalget om resultaterne af tilsynet og tilsynsrapporter for hvert område offentliggøres på Sorø Kommunes hjemmeside.

Uanmeldte pædagogiske tilsyn
Uanmeldt tilsyn gennemføres i forlængelse af det anmeldte tilsyn i de tilfælde, hvor det
anmeldte tilsyn har givet anledning til påtaler. Der ud over gennemføres uanmeldte tilsyn,
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hvis Fagcenter Børn og Familier modtager information om uhensigtsmæssige forhold i et
dagtilbud.
Dagtilbuddets ledelse vil blive orienteret om baggrundet for det uanmeldte tilsyn, og i selvejende og private dagtilbud, puljeordninger og private pasningsordninger vil bestyrelsen/ejeren ligeledes blive orienteret.
Der vil blive udarbejdet et notat, der både indeholder den information, Fagcenter Børn og
Familier har modtaget, og resultatet af det uanmeldte tilsyn.
Fagcenter Børn og Familier er forpligtet til at undersøge og følge op på informationer om
kritisable forhold, uanset om informationerne kommer fra andre forvaltninger, ansatte i
kommunen, brugere, pårørende eller andre personer.

2. Mål og formål
Mål med det pædagogiske tilsyn
Det pædagogiske tilsyn skal, ud over at sikre at
Dagtilbudsloven og de kommunalt fastsatte mål og
rammer efterleves, fungere som et værktøj til at
understøtte kvalitetsudviklingen i Sorø Kommunes
dagtilbud.

Tilsynet er en del af en sammenhængende indsats,
hvor det fælles læringssyn, de pædagogiske læreplaner, forældretilfredshedsundersøgelser, børneinterviews og det pædagogiske tilsyn danner et fælles
grundlag for et fortsat fokus på kvalitet og udvikling
af det samlede dagtilbudsområde.

Ambitionen er, at tilsynet:


Skaber værdi for dagtilbuddene – børn, forældre og medarbejdere



Skaber et samlet overblik over kvaliteten i
Sorø Kommunes dagtilbud



Udmøntes i en brugbar vejledning for fagcenter og dagtilbuds arbejde med kvalitetsudvikling



Skaber afsæt for dialog mellem børn, foræl-

Formål med det pædagogiske tilsyn
Det pædagogiske tilsyn skal:
 kontrollere, om dagtilbuddet udmønter lovgivningens bestemmelser
 kontrollere, om dagtilbuddet lever op til de
kommunalt fastsatte politikker, indsatsområder og mål
 kontrollere, om dagtilbuddets ansatte i deres
pædagogiske praksis arbejder ud fra de
mål, der er for dagtilbuddet og for det samlede dagtilbudsområde
 kontrollere, at det serviceniveau og den kvalitet, kommunalbestyrelsen har vedtaget for
dagtilbudsområdet overholdes
 vurdere, om dagtilbuddet er et sted, hvor
børnene respekteres, trives, er trygge og
glade for at være, og om børnene mødes
med respekt og forståelse
 vurdere, om dagtilbuddet er egnet i forhold
til målgruppen, herunder fysisk indretning,
det pædagogiske indhold og de sikkerhedsmæssige forhold
 vurdere, om der arbejdes inkluderende i
henhold til de 10 pædagogiske pejlemærker
 kontrollere, at personalet i daginstitutionerne
har de nødvendige kvalifikationer til at varetage de opgaver, der ligger i institutionen,
herunder at der er en hensigtsmæssig fordeling mellem pædagoger, pædagogiske
assistenter og pædagogmedhjælpere
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dre, politikere, ledelse og medarbejdere om
kvalitet i Sorø kommunes dagtilbud








danne grundlag for at drøfte udviklingsmuligheder for dagtilbuddets pædagogiske arbejde
sikre, at dagtilbuddets ansatte er opmærksomme på, hvordan de minimerer risikoen
for seksuelle og andre overgreb på børn i
dagtilbuddet
sikre, at loven om røgfri miljøer overholdes
skabe grundlag for at drøfte med ledelse,
medarbejdere og forældre, hvilke pædagogiske tiltag, det er væsentligt at have særlig
opmærksomhed på i fremtiden.

3. Procedure for tilsyn, metode og dokumentation
Det pædagogiske tilsyn er en proces inddelt i tre niveauer:

Inden tilsynet

Under tilsynet

Efter tilsynet

Inden tilsynet
Inden tilsynet har fagcenteret udsendt et tilsynsskema til hver institution. Tilsynsskemaet
indeholder en række spørgsmål, som den pædagogiske leder skal besvare. Spørgsmålene forholder sig til både struktur-, proces- og resultatkvalitet i den pædagogiske praksis og
har det formål, ud over at fungere som de tilsynsførendes forberedelse, at lederen – gerne
i samarbejde med medarbejdere og forældreråd – reflekterer over institutionens forcer og
udfordringer. Det besvarede tilsynsskema returneres til tilsynsførende i god tid inden det
egentlige pædagogiske tilsyn.
Under tilsynet
Hvert tilsyn varer strækker sig over 3 – 4 timer, afhængigt af institutionens størrelse og
varetages af en pædagogisk konsulent og en udviklingskonsulent i Fagcenter Børn og
Familier.
Tilsynet er inddelt i tre elementer:
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Rundvisning

• De tilsynsførende får en rundvisning af enten børn, medarbejder eller
leder. Institutionen bestemmer selv, hvem der står for rundvisningen.

• De tilsynsførende bevæger sig på egen hånd rundt i institutionen og
observerer den pædagogiske praksis ud fra de tre kvalitetsparametre Observation struktur, proced og resultat

• Tilsynet afsluttes med et dialogmøde med deltagelse af pædagogisk
leder, medarbejderrepræsentanter og repræsentanter for
forældreråd/forældrebestyrelse. her gennemgås besvarelserne i
Dialogmøde tilsynsskemaet og de observationer, tilsynsførende har foretaget under
tilsynet.

Efter tilsynet
Den pædagogiske konsulent udarbejder en tilsynsrapport, som underskrives af pædagogisk leder og områdeleder.
De tilsynsførende afholder et fællesmøde i hver institution med deltagelse af medarbejdere
og forældreråd, hvor tilsynsrapporten fremlægges. Forældreråd og medarbejdere opfordres til at komme med forslag til handleplaner på baggrund af rapporten. Pædagogisk leder og områdeleder udarbejder efterfølgende eventuelle handleplaner, som sendes til den
pædagogiske konsulent. Handleplanerne indgår i den samlede tilsynsrapport for området.
På grund af Corona har dette ikke på nuværende tidspunkt været muligt at gennemføre i
tilsynet 2020/2021.
Tilsynet afrundes med en samlet tilsynsrapport for hvert dagtilbudsområde. De private og
selvejende institutioner har selvstændige rapporter. Tilsynsrapporterne forelægges Børn
og Undervisningsudvalget til godkendelse, hvorefter de offentliggøres på Sorø Kommunes
hjemmeside.
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Afsnit 2
1. Daginstitutioner i område Nord
Område Nord består af 5 institutioner. De 5 institutioner er:
 Børnehuset Troldehaven
Lundtoftevej 35, 4293 Dianalund
 Natur-Børnehuset
Veddevej 19, 4190 Munke Bjergby
 Regnbuen
Rosenvænget 4, 4291 Ruds Vedby
 Sandlyng Børnehus
Omkørselsvej 2, 4295 Stenlille
 Ventemøllegården
Ventemøllevej 11, 4293 Dianalund

Området beskriver i den pædagogiske læreplan:
I Sorø Kommunes dagtilbud vil vi medvirke til dannelse af nye samfundsborgere ved at
bibringe børnene viden om ansvar, rettigheder og demokrati og inspirere til stillingtagen og
deltagelse.
Børn og unge skal indgå som aktive medspillere i samspil med civilsamfundet i sin helhed.
Det er Sorø Kommunes overordnede mål, at hvert barn og ung efter bedste evne bliver i
stand til at tage vare på sit eget liv som voksen. Udgangspunktet for at være barn og ung i
Sorø Kommune er individets udvikling inden for fællesskabet. De ansvarlige for dette er
forældre, netværk og fagprofessionelle – det vil sige alle omkring barnet og den unge.
Område Nord dækker den nordlige del af Sorø kommune dvs. fra Munke Bjergby, Stenlille,
til Dianalund og videre ud til Ruds Vedby. I området har vi 5 børnehuse, alle med både
vuggestue og børnehave tilbud. Børnehusene er: Naturbørnehuset i Munke Bjergby,
Sandlyng i Stenlille, Troldehaven og Ventemøllegråden i Dianalund og Regnbuen i Ruds
Vedby. Endvidere har vi 30 dagplejere fordelt ud over hele området.
Område Nord er organiseret med 1 Områdeleder, 1 Dagplejekonsulent, 5 Pædagogiske
leder, en adm. medarbejder og ca. 120 medarbejdere, pædagoger, PA (pæd. assistenter),
pædagogiske medhjælper og dagplejer.
Område Nord arbejder ud fra Kerneopgaven, der er defineret til: ”Vi lykkes, når vi sammen
styrker barnets udvikling. Det sker med afsæt i medarbejderens progressive faglighed,
brugen af læreplanstemaerne og fokus på barnets potentiale.” og vi tro på at skal vi lykkes
med at få implementeret Kerneopgaven i endnu større grad end nu, kan læreplanen være
et godt redskab. For som vi har skrevet tro vi at brugen af læreplanstemaerne kan være
med til at sætte rammen for at udvikle barnets potential.
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Vi har skabt et rum, hvor ledere og medarbejdere er en naturlig del af at skabe område
NORD sammen, og dermed også samskabe læreplanen. Når vi skal løfte læreplanen og
dermed Kerneopgaven - er det vigtig, at vi trækker samme vej og for en forståelse af hinandens verdensbilleder. Det er ikke sikkert vi altid er enige med hinanden, med så har vi
rum hvor vi kan folde det ud for hinanden – ledelsesteammødet, FUM (fælles udviklingsmøder for børnehusene), p-møder i dagplejen, MED og AMG (arbejdsmiljøgruppen). Dog
er det vigtig at alle har et billede af hvilken vej vi skal gå og her ser vi at læreplanen som
supplement til at skabe klarhed til gavn for voksne og børn.
Samarbejde i området bliver understøttet ved 5 årlige FUM (for børnehusene), hvor der er
fokus på fagligheden og fælles læring. Dette bakkes op af diverse ERFA (erfarings) grupper inden for sprog, motorik og natur. Her mødes medarbejderne i området og på tværs af
områderne for at vidensdele og løfte fagligheden.
. I hele området dvs. i alle husene er der uddannet faglige fyrtårne. De faglige fyrtårne arbejder på tværs af området for at vidensdele og skabe et god og solidt fundament for den
videre implementering af læreplanen i husene, hvilket understøttes af de pædagogiske
ledere der er aktiv deltagende for at sikre fælles retning i området og implementering i eget
hus.

2. Vurdering og bedømmelse

Det vurderes, at Område Nord praktiserer i overensstemmelse med lovgivningen på
dagtilbudsområdet samt de kommunale retningslinjer.
Tilsynet viser et dagtilbudsområde med store forskelle i de strukturelle og pædagogiske
muligheder funderet i demografiske og socioøkonomiske forskelligheder med indflydelse
på børnegruppen.
Område Nord fremstår som ét dagtilbud med 5 institutioner, der i praksis har hver deres
dagligdag. På ledelsesniveau, og med inddragelse af medarbejdere, arbejdes der med
fælles målsætning og udvikling af egne fælles pædagogiske metoder og værktøjer, unikke
for Område Nord.
Generelt ses der ved tilsynene og i de efterfølgende dialoger stort fokus fra medarbejderog ledelsesside på udvikling af værktøjer og metoder til kvalitetsudvikling af den pædagogiske praksis.
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Der arbejdes i området generelt med fokus på de 5 centrale elementer i den styrkede læreplan; Børnesyn, Dannelse og Børneperspektiv, Leg, Læring og Børnefællesskaber. Område Nord har valgt at have særligt fokus på dannelse og børnefællesskaber,
Peronsaleforeling mellem uddannede og ikke uddannede i Område Nord samlet:
Andel pædagoger: 0.59
Andel andre: 0.41
I Sandlyng Børnehus er der en afdeling, Sandlyng Supercenter, oprettet i henhold til Dagtilbudslovens § 4. Tilbuddet er normeret til 12 børn i alderen 3 – 6 år og er målrettet børn
med behov for specialpædagogisk bistand. Supercenteret drives i et tæt samarbejde med
fagpersoner fra Fagcenter Børn og Familier. Supercenteret har haft en større udskiftning i
personalegruppen, og der er igangsat et samarbejde om udvikling og strukturereing af den
pædagogiske indsats med henblik på at sikre kvaliteten i tilbuddet.

3. Tilsyn i de enkelte institutioner

Naturbørnehuset

Tilsynsskabelon for Sorø Kommune
Tilsyn gennem dialog
Skemaet udfyldes og returneres til tilsynsførende på mail: uspa@soroe.dk senest 7 dage før det planlagte
tilsynsbesøg.
Dato: 29. januar 2020
Institutionens navn: Naturbørnehuset
Tilsynsførende konsulent: Ulla Spangsberg og Dianna Britt Højgaard
Institutionsleder: Christian Wulff Ploug
Medarbejderrepræsentant: Thomas Østergaard Jensen
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Forældrerådsformand: Linda Nielsen
Andre:

Strategier/politikker
Er medarbejderne bekendt
med Sorø Kommunes politikker/strategier omkring:




Børne- og ungepolitiken er blevet præsenteret og drøftet hvor
vi i vores arbejde lever op til denne politik.
Her i forbindelse med tilsynet er politikken kigget igennem igen.

Børne- og Ungepolitik



Beredskabsplan for
vold og misbrug



Vision 2022



Stærke børnefællesskaber, herunder de
pædagogiske pejlemærker

Hvilke kurser/efteruddannelse
har personalet deltaget i det
sidste år?



På FUM har John Lykke Solfjeld gennemgået den reviderede
Beredskabsplan for vold og misbrug.



Vision 2022 har løbende været drøftet i MED og på FUM. Samtidig er der lavet koblinger til mellem visionens mål og den måde vi arbejder på, som er beskrevet i udviklingsaftalen.



Stærke børnefællesskaber og pejlemærkerne er et gennemgående mindset i vores pædagogiske praksis.
Vi har via faste strukturer som børnebeskrivelser og læreplans planlægningsskemaer inkorporeret dette mindset, som er med til at guide
os og præge vores pædagogiske overvejelser og handlemuligheder.

FUM
- Datasikkerhedskursus
- Det professionelle arbejdsfællesskab via MED.
- Proces i huset ift. det professionelle arbejdsfællesskab
- Den reviderede beredsskabsplan
- Kickoff til FLoSo
Faglige fyrtårne – fortsat i gang (2 pædagoger)

Hvordan ser institutionens
sygefravær ud?

Vi ligger pt. på 2,3%.
Vi havde en periode med langtidssygefravær tilbage i start 2019, som
vi er ved at være ude af.
Når det forsvinder ligger vi endnu lavere.

Øvrige tilsyn
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Har institutionen i det forløbne
år haft følgende tilsyn:



Brandtilsyn



Brandtilsyn - Ja



Legepladstilsyn



Legepladstilsyn - Ja



Bygningstilsyn



Bygningstilsyn - Ja



Økonomisk tilsyn



Økonomisk tilsyn – Ja, løbende med Britta



Tilsyn via lokal APV



Tilsyn via lokal APV - ?



Tilsyn med levnedsmidler



Tilsyn med levnedsmidler - Nej



Hygiejnetilsyn - Nej



Hygiejnetilsyn

Lovbestemmelser og kommunale rammer:

Hvordan sikrer I jer at alle
børn udvikles løbende?

Vi gør systematisk brug af vores redskabe i området ift. af skaffe viden
om børnenes udvikling, som danner grundlag for vores fremadrettede
handlinger.
Viden
Børnebeskrivelser
Via vores børnebeskrivelseskoncept sikre vi, at have overblik over alle
børns udvikling i samarbejde med forældrene
DPU
Ved hjælp at værktøjet DPU (dansk psykologisk udviklingsbeskrivelse)
har vi mulighed for, at genere yderligere viden om børnenes udvikling
ift. deres alder.
Sprogscreening
Frem til lukning af tjenesten blev der laves sprogscreening af børnene
når de er 3 og 5 år. Afventer pt. ny løsning.
Med hele kroppen
Der arbejdes med redskabet Med hele kroppen, hvor der laves en
screening af alle børn ved 4 års alderen.
SPU
Skole paratheds undersøgelse laves i det omfang at skolen finder det

12

Pædagogisk tilsyn 2021 Dagtilbudsområde Nord

nødvendigt. Grundet tidlig SFO start har testen ikke samme kvalitet
som tidligere.
Handleplaner
Handleplaner laves i samarbejde med forældrene, som led i at styrke
den helhedsorienterede indsats.
Tværfagligt samarbejde
Der inddrages tværfaglige samarbejdspartnere i det omfang det er
nødvendigt.
Handlinger
På baggrund af den indsamlede viden kan vi via vores læreplansplanlægningsskema, spiralmodel og handleplaner kan vi tilrettelægge og
evaluere vores pædagogiske indsats så den i højst mulig grad understøtter børnenes behov inden for den givne ramme.
Tværfaglige konferencer
Ved behov for tværfagligt samarbejde, benytter vi os af de tværfaglige
konferencer i samarbejde med forældrene.
I tilfælde hvor vi ikke kan løfte opgaven lokalt, laves der en indstilling til
visitationsudvalget.
Hvordan sikrer I jer at alle
børn trives?

Se ovenstående
Ydermere har vi haft særligt fokus på følgende:


Det pædagogiske personales handlemuligheder ift. at skabe en
understøttende stemning i læringsmiljøet i kraft af deres kommunikation både verbalt og nonverbalt.
Dette er selvfølgelig understøttet af Pejlemærkerne.


Vi har i samarbejde med forældrene sat fokus på gode omgangsformer, forældreaftaler og forældreinvolvering i de pædagogiske indsatser.



Vi har haft særligt fokus på, at støtte børnene i at udtrykke deres egne holdninger og meninger via en smiley aktivitet.



Vi har særligt haft fokus på en god opstart i huset for nye børn
og forældre.
Her har vi konkret lagt vægt på forventningsafstemning på et opstartsmøde inden opstart og kommunikationen i den første tids i huset, som
bliver fuldt op af en 3 månederssamtale.
Dette har givet gode tilbagemeldinger fra forældrene.
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Som noget nyt har hver gruppe fået udleveret inspiration til arbejdet med trivsels via metodehåndbogen ”40 veje til bedre
trivsels i dagtilbud”, som et supplement med konkret måder at
arbejde med trivsel.
https://dcum.dk/media/1330/40vejetilbedretrivseldagtilbud.pdf
Hvordan kan man se Sorø
Kommunes værdier hos jer?
Hvordan arbejder I med de
pædagogiske pejlemærker?

Via ovenstående beskrivelser sikre vi os, at alle børn og unge har ret til
et godt liv med en forståelse for at det enkelte barn er unik i fællesskabet.
Og med afsæt i Kerneopgaven har vi fokus på de enkelte barns ressourcer og potentiale.
Dette kommer blandt andet til udtryk i den pædagogiske praksis, hvor
vi ofte vælger at arbejde med udvikling med udgangspunkt i de ressourcer de har i forvejen.

Pejlemærker
De bruges som en overliggende paraply, som danner grundlag for vores tilgang til andre og i vores overvejelser ift. hvad de forskellige læringsmiljøer kræver for at være effektive.
Det bruges i forældresamarbejdet, hvor der er fokus på at have dem
med hele vejen og lykkes sammen. Både der hvor det lykkes og det
hvor det er svært.
Det bruges også aktivt i både læreplanstemaerne og i børnene beskrivelserne.
Samtidig bruger vi dem også til at orientere os efter, hvis der er noget
der bøvler.

Institutionens pædagogik
Hvad er I særlig optaget af i
jeres institution?

Kvalitet i pædagogisk praksis
- Faglige fyrtårne
- Målsætning
- Evalueringskultur
- Pejlemærker
Pædagogmøder og gruppebesøg og kollegial feedback.
Den naturfaglige vinkel – Vi lykkes i og med naturen – Naturen som
læringsrum.
En anerkendende og professionel tilgang til børn, forældre og kollegaer.
Man skal gribe før man kan begribe – Børnene er med til næsten alt.
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Børnene bliver medskaber af indholdet af institutionen. De er med til at
bygge og forme konkrete ting i institutionen.
En stærk tilknytning til lokalområdet og de interessenter, som er en del
af fællesskabet.
Fokus på successer
Forældresamarbejde og involvering.
Hvad kendetegner jeres institution?

Se vedhæftede wordcloud omhandlende hvorfor forældre vælger Naturbørnehuset.
Stemningen og livet i huset. Særligt fokus på relationerne mellem pædagogisk personale og børn og forældre.
Gennemgående fokus på natur, udeliv og science.
Store rammer både udendørs og indendørs.
Tæt samarbejde med lokale aktører:
Borgerforening
Frivillige
Kirken
Grusgraven
Spejderhytten
Mfl.

Hvad er I særlig gode til?

Relationsarbejdet er vægtet højt og et vedvarende fokus i huset.
Pædagogisk arbejde i og med naturen.
At skabe et forældresamarbejde af høj kvalitet.
- Forældretilfredshed.
- Inddragelse af forældreråd i institutionen fremtid og udvikling.
- Inddragelse af forældre i arbejdet med de pædagogiske mål.
Opstart for nye forældre.
Have forældrene med os i det tværfaglige samarbejde.

Læreplan og læringsmål
Læringsmål
Hvordan skaber I læringsmil-

Ved hjælpe af vores planlægningsskemaer og ad hoc vurderinger plan-
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jøer, der understøtter alle
børn?

lægges og justeres de pædagogiske læringsmiljøer så de tilpasses
gruppens mange forskellige behov og vores løbende evalueringer om
effekten af læringsmiljøet.
Vi lægger både vægt på hverdagslæring i rutine situationer og særligt
målrettede pædagogiske indsatser.

Læreplanen
Hvad betyder læreplanen for
den faglige kvalitet i jeres institution?

På hvilken måde har læreplanen medvirket til at fremme
børnenes trivsel, udvikling og
læring?

Den styrkede pædagogiske læreplan er med til at holde fokus på vores
lovmæssigt bestemte krav og mål for den pædagogiske praksis.
Den er retningsgivende ift. vores fokus på, hvad der er kvalitet i den
pædagogiske og dermed afgørende for, hvordan vi i sidste ende udfører den pædagogiske praksis.

Særligt det pædagogiske grundlag har været med til, at styrke det allerede eksisterende pædagogiske mindset i udførelse af den pædagogisk praksis og arbejdet med læreplanstemaerne og læringsmiljøer.
Derud over har de opdaterede læreplanstemaer er også med til at optimere arbejdet med disse.
Den har også understøttet et systematisk arbejde med evaluering –
Evalueringskultur.

Dokumentation
Hvilke dokumentationsformer
arbejder I med i den daglige
pædagogiske praksis?

Det er vigtigt for os at styrke børnene udvikling ved at inddrage forældrene og deres mulighed for at understøtte den udvikling og læring der
er i børnehuset.
Derfor skrives der daglig besked til forældrene om hvad vi har lavet og
hvad der har været fokus på.
Det dokumenteres yderligere med billeder.
Dette understøttes yderligere af ugeskemaer, læreplansskemaer og
spiralmodellen.
Via spiralmodellen og læreplansskemaer gives der konkrete tiltag til
forældrene, som kan understøtte børnenes udvikling og læring.
I de aktiviteter og temaer hvor det er relevant dokumenteres der også
med udarbejdelse af konkrete produkter.

Hvordan arbejder I med pæ-
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dagogiske handleplaner/udviklingsplaner for enkelte børn/alle børn?

Vi bruger som udgangspunkt vores børnebeskrivelseskoncept, som
udgangspunkt for den pædagogiske praksis.
Den kan yderligere understøttes af en DPU eller en SPU (skole parathedsundersøgelse).
I de tilfælde hvor der er behov for det, laves der en særskilt fokuseret
handleplan, som der typisk følges op på hver tredje måned eller efter
behov.
Den laves gerne i samarbejde med forældrene.

Evaluering
Hvilke evalueringsmetoder
anvendes i forhold til læringsmål og den pædagogiske læreplan?

Generelt i huset bruger vi den evalueringsmodel, som er en del af vores læreplans planlægningsskema, som bygger på en udvidet Smttemodel.
Vi har det sidste halve året afprøvet forskellige evalueringsmetoder, for
at blive skarpere på, hvilken type evaluering som er relevant ift. hvilken
indsats vi laver. Herunder:
- Aktionslæring
- Kvantitativ evaluering af tegn
- Kvalitativ videndeling på personalemøder
Dette arbejde skal være med til, at kvalificere de fremadrettede læreplansskemaer og spiralmodel.

Hvordan arbejder I med og
følger op på resultaterne af
evalueringen?

Evalueringen danner grundlag for den fremadrettede pædagogiske
praksis.
Dermed er der en løbende justering af kvaliteten i den pædagogiske
praksis.
Der arbejdes både med korte og langsigtede mål.
Der er også fælles opfølgning på personalemøderne, hvor vi samtidig
sikre fælles kompetenceudvikling ift. at bruge evaluering og drøftelse af
kvalitet i pædagogisk praksis.
Ovenstående understøttes af den pædagogiske leders tid i grupperne
og inspiration og feedback fra de faglige Fyrtårne.

Inklusion og børn med særlige behov
Hvordan arbejder I med inklusion?
Vi er optaget af at have øje for det enkelte barns perspektiv, kompetencer og ressourcer, som vi ser som afgørende for den konkrete pæ-
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dagogiske handling.
Vi er samtidig optaget af, at særlige indsatser bliver gjort til en del af
gruppens rammer og aktiviteter.
Vi er optaget af hvilke behov det enkelte barn har og om vi kan rumme
det som almen dagtilbud.
Hvordan kendetegner I børn
med særlige behov?

Vi er opmærksomme på at børn kan være i udsatte situationer, som i
en kortere eller længere periode af deres liv kan have brug for en særlig indsats.
Via vores børnebeskrivelser laver vi en vurdering af det enkelte barn
behov for indsatser.

Hvordan tilrettelægger I det
pædagogiske arbejde med
børn med særlige behov?

Omfanget af indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte
barns behov.
Der arbejdet med udgangspunkt i ressourcelandskabet og indsatstrappen i samarbejde med forældre og tværfaglige samarbejdspartnere.

Hvordan udfører I det i praksis?

Den pædagogiske praksis tilrettelægges ud fra handleplanen, som
giver 2-3 konkrete handlepunkter, som der arbejdes med både i institutionen og hjemme med løbende opfølgning. Typisk 2-3 måneder.
Indsatsen tilrettelægges inden for gruppen rammer og aktivteter.

Hvordan bruger I de tværfaglige samarbejdspartnere?

Vi tager udgangspunkt i ressourcer landskabet.
Afhængig af den konkrete situation inddrages de tværfaglige samarbejdsparterer forskelligt. Nogle gange kan det være en enkelte fagperson der tages kontakt til og andre gang bruger vi de tværfaglige konferencer.

Sprogarbejdet
Hvilke pædagogiske metoder
anvendes i sprogarbejdet?

Dialogisk læsning i nogen grad. Men vi kunne godt gøre det mere systematisk.
Vi bruger de metoder som vi har fået med os fra forskningsprojektet
VLS+ (Vi Lærer Sprog +).
 Indsatstrappen
 Billeder af målord
 Tur-tagning i dialog
Hverdags kommunikation og med udvidende nysgerrige dialoger

Hvordan udføres de i praksis –
og hvordan kan det ses?

Individuelt niveau
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Fokus på den udvidende dialog i hverdagen og tur-tagning i dialogen
Højtlæsning
Gruppe niveau
Målord som passer til temaet og gerne med visuel understøttelse.
Dialog og kommunikation i grupper med fokus på at lytte på beskeder
og hinanden og selv stå frem og sige noget.
Ugens sang
Højt læsning
Rim og remser
Sprogansvarlig
Vi har to sprogansvarlige, som laver sprogscreening af børnene og
som er med til at sætte fokus på sprogindsatsen i huset.
Tale- hørekonsulent
Sparring og vejledning fra tale- hørekonsulenten.
Hvordan arbejder I med Sorø
kommunes sprogkanon?

Vi har jævnligt højtlæsning, men vi arbejder på, at det bliver en mere
fast del af hverdagen.
Pt. har vi ikke de bøger der bliver anbefalet i sprog kanonen, men burger bøger, som vi finder pædagogisk relevant.

Brobygning
Hvordan foregår brobygningen
fra vuggestue/dagpleje til børnehaven?

Vi prioriterer at børnene rykker med en ”ven” fra spirene.
Personalet hos spirene har sammen med de kommende børnehavebørn jævnlige besøg i de grupper de skal rykke op i.
Der afholdes overleveringsmøder sammen med forældrene og den
kommende gruppe.
Overlevering af viden i form af dialog og børnebeskrivelse.
Da vi er fælles om morgenen og om eftermiddagen er det med til at
øge kendskabet til rammer og personale i hele huset.

Hvordan er samarbejdet mellem jer og skolen tilrettelagt?

Vi har tæt samarbejde med Stenlille skole.
Dette samarbejde er rammesat via et årshjul, som blandt andet indeholder:
- Besøg på skolen for de kommende skolebørn
- Introduktions af skolen på forældremøde
- En pædagog der følger med op i SFO i forbindelse med tidlig
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-

SFO start.
Fælles pædagogisk mål og planlægning i den periode mellem
børnehaven og SFO.

Overleveringssamtaler ved børn med særlige behov.

Børnemiljø og børneinddragelse
Hvordan arbejder I med at
skabe et trygt og udviklende
Gennem vores arbejde med pejlemærkerne og fokus på børneperspekbørnemiljø?
tivet i vores daglige praksis tilrettelægger vi vores indsats med hensyntagen til de komplekse behov der kan være i en børnegruppe.
Ovenstående er med til at forme det psykiske læringsmiljø, hvor vi er
optaget af at skabe en stemning, som er understøttende i at give barnet mulighed for udvikling og læring.
Hverdagen tilrettelægges også sådan, at børnene deles op i mindre
grupper og der tages forskellige fysisk rum og arealer i brug.
Vi har også fået malet to stuer i samarbejder med Pædagogisk indretning for at kvalificerer stuernes æstetiske udtryk.
Vi har efter behov også benyttet os at redskabet trin for trin for, at styrke forståelsen for hinandens følelser og intentioner.
Vi har en ambitions for 2020 om at skabe endnu mere børneinddragelse og medindflydelse.
Der laves legepladstilsyn en gang om året.
Hvordan inddrages børnene i
det?

Helt konkret har børnene været med til at give feedback på deres oplevelser af forskellige aktivitet med smiley aktiviteten.
Børnene har også været med til at drøfte hvad man godt må gøre frem
for hvad man ikke må gøre. Dette i forbindelse med ny gruppestruktur
og omgangsformer.
Det kan også være i konflikter, hvor der løbende kan være inddragelse
af børnene ift. kulturen i gruppen.
Børnenes interesser inddrages i den pædagogiske praksis.

Har I nogen fokuspunkter i
forhold til forbedring af børnemiljøet?

Fokuspunkter for 2020
- Mere systematik
- Demokrati i børnehøjde
- Selvværd og dannelse
- Børnemøder
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- 40 veje til trivsel i dagtilbud

Digitale medier og forældreintra
Hvordan arbejder I med digitale medier?
Alle medarbejder har en ipad, som bruges i den pædagogiske praksis
efter behov f.eks.:
- Søgninger på google
- Bruge kortfunktionen
- Bruge læringsunderstøttende apps
- Bruge konkrete digitale redskaber til understøttende læring
Vi bruger også vores digitale redskaber til billeddokumentation
Hvordan arbejder I med forældreintra og hjemmesiden?

Lige pt. har vi ikke noget forældreintra til rådighed.
Hjemmeside er under opbygning.

Positive og negative oplevelser med MitBarn
Ikke relevant da vi ikke bruger det mere og ikke kommer til det.

Forældresamarbejde
Hvad kendetegner jeres samarbejde med forældrene?

Overordnet er vi optaget af et tæt gensidigt og fælles forligtende samarbejde med tilstrækkelig grad af forventningsafstemning og informationsdeling for at lykkes med børnene.
Det kommer blandt andet til udtryk ved:
- Opstartssamtaler
- Løbende faste forældresamtaler
- Hverdagssamtaler
- Forventningsafstemning
- Gensidigt ansvar for relationen
- Forældrearrangementer med fælles planlægning
- Daglige informationer om dagens aktiviteter mm.
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Hvordan fungerer samarbejdet
med forældrebestyrelsen/
forældrerådet?

Der er stor opbakning i forældrerådet, hvor vi drøfter aktuelle temaer og
inddrager forældrenes perspektiv og oplevelser ift. at kunne træffe beslutninger.
Forældrerådets arbejde har løbende udviklet sig med tiden og har pt. et
stærkt samskabende fokus på kvalitet i huset.
Her har vi på baggrund af en stor del forældres input har udvalgt forskellige temaer, som vi i samarbejde sætter fokus på.
Det første tema er selvværd.
Her bruger forældrerådet vores spiralmodel ift. hvordan de som forældre helt konkret kan være med til at understøtte arbejdet med selvværd.

Hvilke udfordringer er der i
forældresamarbejdet?

Forældre og børn er forskellige og har forskellige behov og ønsker og
det kan derfor være en udfordring af rumme alle de ønsker og temaer
som alle har.
Derfor har vi valgt at bruge redskabet Mentimeter for, at få et billede af
hvad de fleste mener er vigtigt, at det bliver arbejdet med.

Ledelse
Hvordan er ledelsen organiseret?
Hvilke ledelsesmæssige fokusområder arbejdes der med
i øjeblikket?

Personaleforhold
Hvordan har I fordelt forskelli-

Det er en områdeleder for 5 huse, som hver især har en pædagogisk
leder.
Fælles for området er vi optager af følgende:
- Fortsat arbejde med Kerneopgaven.
- Den styrkede pædagogiske læreplan
- Faglige fyrtårne
- Planlægning og evaluering – spiralmodel
- Dannelse
- Digitalisering
I huset er vi, ud over ovenstående, optaget af:
- Fælles insisterende optagethed af høj kvalitet og herunder kollegial feedback og videndeling
- Den professionelle arbejdsplads og hvad man selv kan gøre
anerledes.
- Oprettelse af kommende vuggestue.

22

Pædagogisk tilsyn 2021 Dagtilbudsområde Nord

ge arbejdsområder f.eks.
sprogarbejde, MitBarn m.m.?

Har I en tydelig forskel på
pædagogernes og pædagogmedhjælpernes opgaver?
Hvis ja, hvor står det beskrevet?

2 faglige fyrtårne
2 sprogansvarlige
1 motorikansvarlig
1 tværfaglig koordinator – leder

Der er laver separate stillingsbeskriver for alle stillinger, som er med til
at guide hvilket ansvar hvem har og hvilke opgaver de enkelte udfører.
Stillingsbeskrivelserne er beskrevet i medarbejder guiden og på Findus.
Dog er det altid variationer som afhænger og kompetencer og ønsker.

Hvordan følges der op på
MUS (medarbejder udviklings
samtaler)?

Der afholdes MUS 1 gang om året, hvor vi tager udgangspunkt i MUS
konceptet fra forvaltningen.
Vi har afholdt MUS primo januar.

Hvilke fokuspunkter har I arbejdet med i forbindelse med
jeres APV?

Vi har arbejdet med følgende:
1. At kunne udføre sit arbejde i en kvalitet man er tilfreds med.
2. Arbejdsmiljø og trivsels generelt.
Begge temaer blev i samarbejde med trivselsgruppen og Britta bearbejdet i en proces med Anders Seneca med fokus på successer i arbejdet ift. Kerneopgaven.
Derud over er der også arbejdet med emnerne i den fysisk APV og
ergonomi.

Sikkerhed og hygiejne
Hvad gør institutionen for at
forebygge ulykker?

Hvordan kontrolleres sikkerheden på institutionens legeplads, og hvordan følges der
op på det?







Løbende rundering af AMR, leder, medarbejdere og TMD.
Legepladstilsyn
Løbende udbedringer sllidtage
Bruger autoriserede håndværkere.
Kompetence løft ift. korrekte løft mm.

Der er dagligt tilsyn med legepladsen.
Fejl udbedres hurtigst muligt.
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Hvordan sikres det, at befordring sker efter gældende
regler og under betryggende
forhold jf. færdselssikkerhedsloven?

Der er køretilladelser
Oftest bruges der offentlig transport eller forældre transporterer eget
barn.
Hvis vi transporterer børnene, sker det efter gældende forskrifter.

Hvordan sikres det, at sikkerhedskravene til legetøj i institutionen overholdes?

Vi køber legetøjet via indkøbscentralen, som bruger godkendte leverandøre.

Hvordan sikres det, at soveseler anvendes i overensstemmelse med gældende regler?

Vi køber soveseler via indkøbscentralen, som bruger godkendte leverandøre og vi bruger dem ift. hvad de er godkendt til.
Derfor er vi også ved at oprette et soverum for de børn, som har brug
for at sove, men hvor der ikke kan købes godkendt udstyr til.

Hvordan sørger institutionen
for, at vejledning om sovestillinger efterleves (forebyggelse
af vuggedød)?
Hvad gør institutionen for at
opretholde og sikre en god
hygiejne?
-

Blandt børnene?
Blandt personalet?

Børnene lægges på ryggen og iklædes soveseler
Vi følger retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen.

Der gøres dagligt rent indenfor de kommunale retningslinjer
Derudover er der almen pædagogisk rengøring som blandt andet indeholder:
Fejning
Aftørring af borde og stole
Vask af legetøj
Vask af lagner mm.

Afrunding:Udfyldes på dialogmødet under det aktuelle tilsyn
Andre punkter der har indgået i dialogen på tilsynsbesøget, som ikke er nævnt i ovenstående:
Institutionen har tidligere (via Stenlille projektet) haft tværfaglige konferencer hver 14. dag, hvilket efter
projektstop er blevet til en gang pr. mdr. som resten af kommunens institutioner. Dette har givet venteliste til de tværfaglige konferencer.Pt. (januar) er næste ledige konferencetid i april.
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Hvad er jeres største udfordring lige nu?
At få den nye måde med de faglige fyrtårne til at fungere i praksis, og at få de nye arbejds- og evalueringsmetoder implementeret.

Hvad er jeres største succes i år?
Arbejdsmiljø – Professionelt arbejdsfællesskab og arbejdsglæde
Arbejdet med kerneopgaven – kan bruge den som argument
At få sat gang i det tværfaglige samarbejde.
Vi går på arbejde for at løse en opgave. Social kapital med arbejdet i fokus.

Afsluttende konklusion på tilsynsbesøget:
Pejlemærkerne er ikke synlige på institutionen, dette kan der arbejdes med.
Herunder bruge materiale og vise film vedr. pejlemærkerne til forældregruppen og børnene.
Pædagogisk konsulent Ulla Spangsberg følger op på hygiejnetilsyn.
Der er opmærksomhed på brugen af de mange forskellige redskaber til evaluering som er i institutionen,
dette struktureres og samles i takt med at de faglige fyrtårne er færdiguddannet.
Opmærksomhed på fortsat at se alle børn dagligt.
Institutionen har en del børn i øjeblikket som mangler legekompetencer. Børn der mangler vedholdenhed
og hvordan man forhandler i en leg. Der er opmærksomhed på dette.
Normering:
5 pædagoger
4 pædagogmedhjælpere
1 pædagog i støttefunktion i 25 timer

Der ses en velfungerende institution med en pædagogisk leder der har blik for ressourcer og udfordringer og evner at føre institutionen i en positiv retning.

Ventemøllegården
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Tilsynsskabelon for Sorø Kommune
Tilsyn gennem dialog
Skemaet udfyldes og returneres til tilsynsførende på mail: uspa@soroe.dk senest 7 dage før det planlagte
tilsynsbesøg.
Dato: 30 november 2020
Institutionens navn: Ventemøllegården
Tilsynsførende konsulent: Ulla Spangsberg, Dianna Britt Højgaard, Malene Härstedt
Institutionsleder: Inge H Jensen
Medarbejderrepræsentant: Kate Serup AMR og Helle Petersen koordinator
Andre:

Strategier/politikker
Er medarbejderne bekendt
med Sorø Kommunes politikker/strategier omkring:



Børne- og unge Politiken er blevet præsenteret på et personalemøde. Den er tilgængelig på vores personalestue.



Børne- og Ungepolitik



På FUM har John Lykke Solfjeld gennemgået den reviderede
Beredskabsplan for vold og misbrug.



Beredskabsplan for
vold og misbrug



Vision 2022 har løbende været drøftet i MED og på FUM. Samtidig er der lavet koblinger mellem visionens mål og den måde
vi arbejder på, som er beskrevet i udviklingsaftalen.



Vision 2022



Stærke børnefællesskaber, herunder de
pædagogiske pejlemærker



Stærke børnefællesskaber og pejlemærkerne er et gennemgående mindset i vores pædagogiske praksis.
Vi har via faste strukturer som børnebeskrivelser og læreplans planlægningsskemaer indarbejdet dette mindset, som er med til at guide os
og præge vores pædagogiske overvejelser og handlemuligheder.
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Stærke børnefællesskaber har formået at skabe, en sammenhæng i
vores arbejdsgange med andre tværfaglige samarbejdspartnere, som
har givet os en optimeret faglighed, bl.a. ved vores tværfaglige konferencer.

Hvilke kurser/efteruddannelse
har personalet deltaget i det
sidste år?

FUM
- Datasikkerhedskursus
- Det professionelle arbejdsfællesskab via MED.
- Den reviderede beredskabsplan
- Kickoff: Fælles læringssyn og Stærke overgange (FLoSO)
Faglige fyrtårne – 2 pædagoger
3 pædagoger starter i 2021 på nogle diplom moduler i bl.a. sprogpædagogik i vuggestuen, og børn i udsatte positioner.

Hvordan ser institutionens
sygefravær ud?

Vi ligger pt. på 6,6 %
Vi har haft 2 langtidssyge (Mere end 6 mdr.) og nogle lidt kortere perioder med operationer mv.
1 pædagog er blevet opsagt ifm. langtidssygdom
Vores fravær uden langtidssyge ligger normalt på ca. 1,4 %

Øvrige tilsyn
Har institutionen i det forløbne
år haft følgende tilsyn:



Brandtilsyn



Brandtilsyn – Ja - 4 marts 2020



Legepladstilsyn



Legepladstilsyn – Ja - 3 juni 2020



Bygningstilsyn



Bygningstilsyn – Ja – husker ikke dato, da jeg ikke deltager.



Økonomisk tilsyn



Økonomisk tilsyn – Ja, løbende med Britta



Tilsyn via lokal APV



2 handleplaner i 2019, som er afsluttet. Tilfredshed i arbejdet
og krænkende adfærd. TMD har en plan for træk i vuggestuen,
som ikke er afsluttet – forventes afsluttet i december 2020.



Tilsyn med levnedsmidler - Nej



Tilsyn med levnedsmidler


Hygiejnetilsyn - Nej



Hygiejnetilsyn
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Lovbestemmelser og kommunale rammer:

Hvordan sikrer I jer at alle
børn udvikles løbende?

Vi har en koordinator som varetager opgaven i samarbejde med leder, i
hele huset, hvilket giver en større helhed. Koordinator i børnehaven,
leder i vuggestuen.
Tilrettelægger aktiviteter der kommer rundt om barnets generelle udvikling
Børnebeskrivelser
Via vores børnebeskrivelseskoncept sikre vi, at have overblik over alle
børns udvikling i samarbejde med forældrene.
Beskrivelserne er bygget op over læreplanstemaerne, så vi kommer
hele vejen rundt om barnet.
DPU
Ved hjælp at værktøjet DPU (dansk psykologisk udviklingsbeskrivelse)
har vi mulighed for, at genere yderligere viden om børnenes udvikling
ift. deres alder. Denne test er meget brugbar i samarbejdet med forældrene, da den er visuel nem at gå til.
Sprogscreening
Frem til lukning af tjenesten blev der laves sprogscreening af børnene
når de er 3 og 5 år. Vi er i gang med at implementere den nye sprogtest.
Med hele kroppen
Der arbejdes med redskabet Med hele kroppen, hvor der laves en
screening af alle børn ved 4 års alderen.(der mangler opfølgning på
dette i 2020)
SPU
Skole paratheds undersøgelse laves med alle børn, året før de skal
starte i skole.
Handleplaner
Handleplaner laves i samarbejde med forældrene, som led i at styrke
den helhedsorienterede indsats.
Tværfagligt samarbejde
Der inddrages tværfaglige samarbejdspartnere i det omfang det er
nødvendigt.
Læreplaner.
Via vores læreplansplanlægningsskema, spiralmodel og handleplaner
kan vi tilrettelægge og evaluere vores pædagogiske indsats, så den i
højst mulig grad understøtter børnenes behov, inden for den givne
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ramme.
Tværfaglige konferencer
Ved behov for tværfagligt samarbejde, benytter vi os af de tværfaglige
samarbejdspartnere i samarbejde med forældrene. Vi har konferencer
1 gang om måneden. Ved behov planlægger vi yderligere konferencer.
I tilfælde hvor vi ikke kan løfte opgaven lokalt, laves der en indstilling til
visitationsudvalget.
Hvordan sikrer I jer at alle
børn trives?

Se ovenstående


Vi når rundt om alle børn, så der ikke er børn der bliver overset. Dette foregår både i dialog på stuemøder med koordinator,
og i et samarbejde mellem koordinator og leder.
 Vi sætter ikke børnene i kasser. Vi ser det bedste i barnet, og
vi ser altid udvikling som mulighed, vi er gode til skulder og
skulder og vi har arbejdet meget med, at vi er selv en del af ligningen
 Vi bruger den narrative tilgang, og Marte Meos metoder omkring anerkendende tilgang til børnene.
 Vi øver os i den gode historie, og er kommet langt med at tage
udgangspunkt i børneperspektivet
Ydermere har vi haft særligt fokus på følgende:


Hvordan kan man se Sorø
Kommunes værdier hos jer?

Hvordan arbejder I med de
pædagogiske pejlemærker?

Understøttet af Pejlemærkerne, skaber det pædagogiske personale en både verbal og nonverbal understøttende stemning i
læringsmiljøet.
 Vi er bevidste omkring børnenes medbestemmelse og inddrager dem hvor det er muligt.
 Vi har særligt fokus på en god opstart i huset for nye børn og
forældre.
Vi lægger vægt på forventningsafstemning på et møde inden opstart og
samarbejdet i den første tid i huset, som bliver fuldt op af en 3 måneders samtale.
Via ovenstående beskrivelser sikre vi os, at alle børn og unge har ret til
et godt liv med en forståelse for at det enkelte barn er unik i fællesskabet.
Og med afsæt i Kerneopgaven har vi fokus på det enkelte barns ressourcer og potentiale.

Pejlemærker
De bruges som Grundlag for vores samarbejde i huset, med tværfaglige kollegaer og i forældresamarbejdet.
Det bruges i forældresamarbejdet, hvor der er fokus på at have dem
med hele vejen og lykkes sammen. Både der hvor det lykkes og det
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hvor det er svært.
Det bruges også aktivt i både læreplanstemaerne og i børnene beskrivelserne.

Institutionens pædagogik
Hvad er I særlig optaget af i
jeres institution?

Kvalitet i pædagogisk praksis, og tilfredshed i arbejdet.
Faglige fyrtårne
Evalueringskultur
Pejlemærker
En anerkendende og professionel tilgang til børn, forældre og kollegaer.
Fokus på successer
Forældresamarbejde og involvering.

Hvad kendetegner jeres institution?

Vi har en god stemning og imødekommenhed i huset, som bemærkes
af folk som kommer første gang. Vi har særligt fokus på relationerne
mellem pædagogisk personale og børn og forældre.
Gode rammer både udendørs og indendørs.

Hvad er I særlig gode til?





Vi er gode til at slå den dårlige historie ned. Vi husker hinanden
på det.
Gode til struktur, nødvendigt når huset er så stort. Her inddrages medarbejderne altid.
Gode til at komme omkring det enkelte barn så de er klar til at
komme videre
Vi laver særlige overleveringer for en del børn til skolen. Her
deltager forældrene, og evt. andre fagpersoner.

Relations arbejdet er vægtet højt i huset. Både relationen mellem børnene, voksen-barn og mellem de voksne.
Vi arbejder på, at skabe et forældresamarbejde af høj kvalitet.
- Forældretilfredshed.
- Inddragelse af forældreråd i institutionen fremtid og udvikling.
- Inddragelse af forældre i arbejdet med de pædagogiske mål.
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Have forældrene med os i det tværfaglige samarbejde.

Læreplan og læringsmål
Læringsmål
Hvordan skaber I læringsmiljøer, der understøtter alle
børn?

Vi lægger både vægt på hverdagslæring i rutine situationer og særligt
målrettede pædagogiske indsatser.
Vi indretter stuerne i mindre miljøer, som lægger op til leg i mindre
grupper.
Vi ændrer på stuens miljøer, alt efter den aktuelle børnegruppes behov.

Læreplanen
Hvad betyder læreplanen for
den faglige kvalitet i jeres institution?

Den styrkede pædagogiske læreplan er med til at holde fokus på vores
lovmæssigt bestemte krav og mål for den pædagogiske praksis.
Den er retningsgivende ift. vores fokus på, hvad der er kvalitet i det
pædagogiske arbejde og dermed afgørende for, hvordan vi i sidste
ende udfører den pædagogiske praksis.

På hvilken måde har læreplanen medvirket til at fremme
børnenes trivsel, udvikling og
læring?

Særligt det pædagogiske grundlag har været med til, at styrke det allerede eksisterende pædagogiske mindset i udførelse af den pædagogisk praksis og arbejdet med læreplanstemaerne og læringsmiljøer.
Derud over har de opdaterede læreplanstemaer er også med til at optimere arbejdet med disse.
Den har også understøttet arbejdet med evaluering – Evalueringskultur. Det er i øvrigt noget vi skal have mere fokus på fremadrettet.
Grundstenen til dette, bliver i øjeblikket lagt, i fællesskab med alle fyrtårne i Område Nord.
Vi er ved at udvikle ”spiral” modellen, hvor der er evaluering inkluderet.

Dokumentation
Hvilke dokumentationsformer
arbejder I med i den daglige
pædagogiske praksis?

Derfor skrives der daglig besked til forældrene om hvad vi har lavet og
hvad der har været fokus på. Dette står på tavlerne ved stuerne.
Det dokumenteres yderligere med billeder.
Dette understøttes yderligere af månedsplaner, læreplansskemaer og
spiralmodellen.
Via spiralmodellen og læreplansskemaer gives der konkrete tiltag til
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forældrene, som kan understøtte børnenes udvikling og læring.
Vi glæder os meget til vi får Aula, da vi ikke har haft elektronisk dokumentation og kommunikation med forældrene, i et år.
Hvordan arbejder I med pædagogiske handleplaner/udviklingsplaner for enkelte børn/alle børn?

Vi bruger som udgangspunkt vores børnebeskrivelseskoncept, som
udgangspunkt for den pædagogiske praksis.
Den kan yderligere understøttes af en DPU eller en SPU (skole parathedsundersøgelse).
I de tilfælde hvor der er behov for det, laves der en særskilt fokuseret
handleplan, som der typisk følges op på efter behov.
Den laves gerne i samarbejde med forældrene, og andre samarbejdspartnere.

Evaluering
Hvilke evalueringsmetoder
anvendes i forhold til læringsmål og den pædagogiske læreplan?

I Området bruger vi den evalueringsmodel, som er en del af vores læreplans planlægningsskema, som bygger på en udvidet Smtte-model.
De fælles læreplanstemaer vi har i huset, bliver evalueret på personalemøder.
Vi benytter også hverdagsevaluering via tæt dialog på stuerne. Både i
dagligdagen og til stuemøder.

Hvordan arbejder I med og
følger op på resultaterne af
evalueringen?

Evalueringen danner grundlag for den fremadrettede pædagogiske
praksis.
Dermed er der en løbende justering af kvaliteten i den pædagogiske
praksis.
Der er fælles opfølgning på personalemøderne, hvor vi samtidig sikrer
fælles kompetenceudvikling ift. at bruge evaluering og drøftelse af kvalitet i pædagogisk praksis.

Inklusion og børn med særlige behov
Hvordan arbejder I med inklusion?
Vi har øje for det enkelte barns perspektiv, kompetencer og ressourcer.
Vi deler børnene op i mindre grupper hver formiddag, så det enkelte
barn til gode ses.
Med det for øje, forsøger vi at gøre særlige indsatser til en del af gruppens rammer og aktiviteter.
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Vi er optaget af hvilke behov det enkelte barn har og om vi kan rumme
det som almen dagtilbud.
Hvordan kendetegner I børn
med særlige behov?

Vi er opmærksomme på at børn kan være i udsatte situationer, som i
en kortere eller længere periode af deres liv kan have brug for en særlig indsats.
Via vores børnebeskrivelser laver vi en vurdering af det enkelte barn,
og behov for indsatser.

Hvordan tilrettelægger I det
pædagogiske arbejde med
børn med særlige behov?

Omfanget af indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte
barns behov.
Det tværfaglige samarbejde kører godt, vi bruger vores eksterne samarbejdspartnere til sparring omkring, hvordan vi bedst kan involvere
barnet i gruppen.
Vi har godt fokus på ressourcelandskabet
Koordinator er med til, at have overblik over arbejdet med børn, der har
brug for noget særligt.

Hvordan udfører I det i praksis?

Den pædagogiske praksis tilrettelægges ud fra de aftaler vi har lavet
med forældre og tværfaglige samarbejdspartnere.
Indsatsen tilrettelægges inden for gruppens rammer og aktiviteter.

Hvordan bruger I de tværfaglige samarbejdspartnere?

Vi tager udgangspunkt i ressourcer landskabet.
Afhængig af den konkrete situation inddrages de tværfaglige samarbejdsparterer forskelligt. Nogle gange kan det være en enkelte fagperson der tages kontakt til og andre gang bruger vi de tværfaglige konferencer.

Sprogarbejdet
Hvilke pædagogiske metoder
anvendes i sprogarbejdet?

Vi har haft sprogprojekt i både vuggestue og børnehave, og medarbejderne bruger de erfaringer som det har givet.
De små ordkort bruges ex. i vuggestuen med god effekt. Ligeledes
brug af:
 Indsatstrappen
 Billeder af målord
 Tur-tagning i dialog
Vi har dialogisk læsning på stuerne.
Hverdags kommunikation og med udvidende dialoger, hvor vi spørger
nysgerrigt ind til det barnet fortæller.
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Hvordan udføres de i praksis –
og hvordan kan det ses?

Individuelt niveau
Fokus på den udvidende dialog i hverdagen og tur-tagning i dialogen
Højtlæsning
Gruppe niveau
Samling på stuerne, hvor der øves, at lytte på beskeder og hinanden
og selv stå frem og sige noget. Vente på tur.
Vi synger.
Højt læsning
Rim og remser
Sprogansvarlig
Vi har to sprogansvarlige i vuggestuen og børnehaven, som laver
sprogstimulering i mindre grupper, på tværs af stuerne.
Sprogtest
Pædagogerne sprogtester børnene når de fylder 3 år og starter i børnehave.
Pædagogerne i store børns gruppen tester børnene når de fylder 5 år.
Tale- hørekonsulent
Sparring og vejledning fra tale- hørekonsulenten.

Hvordan arbejder I med Sorø
kommunes sprogkanon?

Brobygning
Hvordan foregår brobygningen
fra vuggestue/dagpleje til børnehaven?

Den er ikke aktiv mere, men der arbejdes med dialektisk læsning og
bøgerne er på stuen





Ca. 4 årlige møder med dagplejekonsulent, Troldehaven og
Ventemøllegården. Vi snakker overlevering af børn, og generelt samarbejde.
Vi deltager i dagplejens tværfaglige konferencer, når det er relevant.



Vi prioriterer en god brobygning mellem vuggestue og børnehave, med hyppige besøg på stuen op til barnet starter.



Vi har en pædagog med i SFOén når børnene starter 1. april. I
månederne op til, mødes vi med Troldehaven en gang om
ugen, så børnene lærer hinanden at kende på tværs af husene.



Overlevering af viden i form af dialog og børnebeskrivelse, både i overgangen fra vuggestue til børnehave, og fra børnehave
til skole.
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Hvordan er samarbejdet mellem jer og skolen tilrettelagt?

Vi har tæt samarbejde med Holbergskolen.
Pæd. leder i Troldehaven og Ventemøllegården har møde med Skolens SFO og indskolingsleder 4 gange om året, hvor vi planlægger og
følger op på samarbejdet. Vi har medarbejdermøder op til
SFO/skolestart hvor de fælles måneder planlægges og evalueres.
Samarbejdet er rammesat via et årshjul, som hele tiden justeres og
forbedres.
Overleveringssamtaler ved børn med særlige behov, hvor forældrene
deltager. Her deltager også tværfaglige samarbejdspartnere efter behov.

Børnemiljø og børneinddragelse
Hvordan arbejder I med at
skabe et trygt og udviklende
børnemiljø?






Vi er gode til at kunne se børnene og til at se, hvis børnene er
triste eller glade og spørger ind til det. Vi afleder ikke, vi spørger ind til det.
Vi har øje for det enkelte barn, bl.a. fordi vi arbejder i mindre
grupper.
26 – 27 børn i børnehavestuerne når vi når til marts 2021

Fysisk læringsmiljø:
 Stuerne bruger piktogrammer, hvor børnene får visuel guidning
i, hvad dagen indeholder.
 Vi opdeler børnene i mindre grupper hvor der også er fokus på
de fysiske rammer
 Fokus på at der ikke er for meget legetøj
 Har rum med ”tema” fx legorum, dukkerum, rum for biler dvs.
der er legestationer
 Der er fokus på at børnene kender hvilke lege de kan lege de
forskellige steder ift. at det skaber mindre konflikter, når børnene ved hvad de skal, og hvilke lege der kan leges hvor.
Gennem vores arbejde med pejlemærkerne og fokus på børneperspektivet i vores daglige praksis, tilrettelægger vi vores indsats med hensyntagen til de komplekse behov der kan være i en børnegruppe.
Ovenstående er med til at forme det psykiske læringsmiljø, hvor vi er
optaget af at skabe en stemning, som er understøttende i at give barnet mulighed for udvikling og læring.
Hvordan inddrages børnene i
det?

Der er fokus på, at børnene ved hvad de skal i løbet af dagen (piktogrammer og dialog).
Dialog med det enkelte barn.
Børnenes interesser inddrages i den pædagogiske praksis.
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Har I nogen fokuspunkter i
forhold til forbedring af børnemiljøet?

Øge medbestemmelsen hos børnene, i overensstemmelse med den
nye styrkede læreplan.

Digitale medier og forældreintra
Hvordan arbejder I med digitale medier?
Alle stuer har en ipad, som bruges i den pædagogiske praksis efter
behov f.eks.:
- Søgninger på google
- Bruge læringsunderstøttende apps
- Bruge konkrete digitale redskaber til understøttende læring
Vi bruger også vores digitale redskaber til billeddokumentation.
Kommunikation med forældre.
Hvordan arbejder I med forældreintra og hjemmesiden?

Lige pt. har vi ikke noget forældreintra til rådighed.
Hjemmeside er under opbygning.

Positive og negative oplevelser med MitBarn
Ikke relevant da vi ikke bruger det mere og ikke kommer til det.

Forældresamarbejde
Hvad kendetegner jeres samarbejde med forældrene?

Vi har opstartssamtaler når barnet starter hos os, og derefter samtale
en gang årligt, eller hyppigere efter behov.
Vi er:





Lydhør overfor forældrene
Inges kontor er altid åbent, man er altid velkommen
Forældrebestyrelsen er engageret og byder ind
Vi øver i, at inddrage forældre i børnenes læring og trivsel,
bla. Ved at bruge forældresnippen, i vores læreplansskema
Når vi har forældresamtaler, er det forældrene der er i centrum ift.
hvad de gerne vil fortælle om barnet, så det er deres fortælling, samtalen tager udgangspunkt i.
Vi inddrager forældrene:
 Via daglig kontakt (hente/bringe situation)
 Tværfaglige konferencer
 Generelt indkaldes hurtigt til møde omkring barnet efter behov.
Vi er optaget af et tæt gensidigt og fælles forpligtende samarbejde
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med en god grad af forventningsafstemning og informationsdeling for
at lykkes med børnene.
Vi har dagligt informationer om aktiviteter mm. på tavlerne ved stuerne.
Hvordan fungerer samarbejdet
med forældrebestyrelsen/
forældrerådet?

Der er god stemning i forældrerådet, hvor vi drøfter aktuelle temaer
og inddrager forældrenes perspektiv og oplevelser. Forældrene er
aktive til at arrangere arrangementer som bl.a. sommerfest.
Pt. har vi både en forældrerepræsentant og suppleant og en medarbejderrepræsentant i Områdebestyrelsen..

Hvilke udfordringer er der i forældresamarbejdet?

Ledelse
Hvordan er ledelsen organiseret?
Hvilke ledelsesmæssige fokusområder arbejdes der med
i øjeblikket?

Personaleforhold
Hvordan har I fordelt forskellige arbejdsområder f.eks.
sprogarbejde, MitBarn m.m.?

Har I en tydelig forskel på
pædagogernes og pædagogmedhjælpernes opgaver?
Hvis ja, hvor står det beskre-

Forældre og børn er forskellige og har forskellige behov og ønsker.
Det kan derfor være en udfordring, at rumme alle ønsker.

Det er en områdeleder for 5 huse, som hver især har en pædagogisk
leder.
Fælles for området er vi optager af følgende:
- Fortsat arbejde med Kerneopgaven.
- Den styrkede pædagogiske læreplan
- Faglige fyrtårne
- Planlægning og evaluering – ny ”spiralmodel”
- Dannelse
- Demokrati
- Digitalisering

2 faglige fyrtårne
2 sprogansvarlige
3 motorikansvarlige
2 naturansvarlige
2 it-ansvarlige
1 tværfaglig koordinator

Der er lavet stillingsbeskriver for alle stillinger, som er med til at guide
ansvarsområder og hvilke opgaver de enkelte udfører.
Stillingsbeskrivelserne er beskrevet i medarbejder guiden på persona-
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vet?

lestuen, og på Findus.
Der er mulighed for variationer som afhænger af kompetencer og ønsker.

Hvordan følges der op på
MUS (medarbejder udviklings
samtaler)?

Der afholdes MUS hvert andet år, hvor vi tager udgangspunkt i MUS
konceptet fra forvaltningen.
Der holdes TUS hvert andet år. Dette år er der mulighed for en MUS
hvis medarbejder eller leder har behov for det.
I 2020 skulle vi have TUS. Det har ikke kunnet lade sig gøre som planlagt i efteråret, da vores medhjælpere fra alle stuer er på kursus.
Trivselsgruppen har accepteret det, og vi tager fat på det i 2021.
Der er opfølgning på et personalemøde, hvor der følges op på tendenser og ønsker.

Hvilke fokuspunkter har I arbejdet med i forbindelse med
jeres APV?

Vi har arbejdet med følgende:
1. At kunne udføre sit arbejde i en kvalitet man er tilfreds med.
2. Krænkende adfærd på arbejdspladsen
3. Træk i vuggestuen
Temaerne blev til i samarbejde med trivselsgruppen og derefter drøftet
på personalemøder.
TMD har ansvar for nummer 3.

Sikkerhed og hygiejne
Hvad gør institutionen for at
forebygge ulykker?

Hvordan kontrolleres sikkerheden på institutionens legeplads, og hvordan følges der
op på det?
Hvordan sikres det, at befordring sker efter gældende
regler og under betryggende
forhold jf. færdselssikkerheds-







Løbende rundering af AMR, leder, medarbejdere og TMD.
Vi har ikke åben legeplads
Vi tjekker legepladsen hver morgen
Årligt tilsyn
Løbende udbedringer af slitage

Der er dagligt tilsyn med legepladsen.
Fejl udbedres hurtigst muligt.
Der er køretilladelser
Oftest bruges der offentlig transport eller forældre transporterer eget
barn.
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loven?
Hvis vi transporterer børnene, sker det efter gældende forskrifter.
Hvordan sikres det, at sikkerhedskravene til legetøj i institutionen overholdes?

Hvordan sikres det, at soveseler anvendes i overensstemmelse med gældende regler?
Hvordan sørger institutionen
for, at vejledning om sovestillinger efterleves (forebyggelse
af vuggedød)?
Hvad gør institutionen for at
opretholde og sikre en god
hygiejne?
-

Blandt børnene?
Blandt personalet?

Vi køber legetøjet via indkøbscentralen, som bruger godkendte leverandøre.

Vi bruger godkendte soveseler.

Børnene lægges på ryggen og iklædes soveseler
Vi følger retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen.

Der gøres dagligt rent indenfor de kommunale retningslinjer
Derudover er der almen pædagogisk rengøring som blandt andet indeholder:
Fejning
Aftørring af borde og stole
Vask af legetøj
Vask af sengetøj mm.
Alle børn trænes i håndvask.
Medarbejderne bruger håndsprit efter næsetørring, ved bleskift osv.
Vi overholder sundhedsstyrelsens retningslinjer ift. Corona.

Afrunding: Udfyldes på dialogmødet under det aktuelle tilsyn

Hvad er jeres største udfordring lige nu?





Faglige fyrtårne – implementering af arbejdsmetoder.
Sammenhæng mellem kvalitet og ressourcer
Vænne os til færre hænder, skulle overskue flere ting med færre mennesker, og at der ikke er
økonomi til vikar.
Mange børn på stuerne i børnehaven.

Hvad er jeres største succes i år?
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At vi er et stort hus, med dygtige medarbejdere og god stemning.
Det udvidede tværfaglige samarbejde er en stor succes
Får spottet udfordringer og gjort noget ved det
Fokus på relationer.

Afsluttende konklusion på tilsynsbesøget:
Tilsynsførende oplever en institution, der er beslastet af mange rotationsmedarbejdere i forbindelse med
uddannelse af de pædagogiske medhjælpere. Vi er opmærksomme på, at dette er et øjebliksbillede, og
forældrerepræsentanten oplever, at institutionens personale på trods af 7 faste medarbejdere på uddannelse, fungerer godt.
Institutionen er bevidst indrettet i minimalistisk stil, hvilket kan give en oplevelse af manglende dokumentation i børnehøjde og læringsmiljøer, der ikke fremstår helt tydeligt. Dette indtryk forstærkes sandsynligvis af, at institutionen er præget af de aktuelle coronarestriktioner i forhold til mængden af legtøj osv.
Læringsmiljøerne i institutionen er generelt aktivitetsbestemte.
Tilsynsførende oplever en institution, der er præget af et fast personale, der har været ansat i mange år,
hvilket giver sig udslag i en atmosfære af aftemthed på tværs i huset.

Sandlyng Børnehus og Supercenter

Tilsynsskabelon for Sorø Kommune
Tilsyn gennem dialog
Skemaet udfyldes og returneres til tilsynsførende på mail: uspa@soroe.dk senest 7 dage før det planlagte
tilsynsbesøg.
Dato: 4.5.2021
Institutionens navn: Sandlyng Børnehus
Tilsynsførende konsulent: Ulla Spangsberg
Institutionsleder: Charlotte Olsen
Medarbejderrepræsentant: Line og Malene.
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Andre: Forældrerepræsentant

Strategier/politikker
Er medarbejderne bekendt
med Sorø Kommunes politikker/strategier omkring:


Børne- og Ungepolitik



Beredskabsplan for
vold og misbrug

Sorø Kommunes børne- og ungepolitiken er blevet præsenteret og
drøftet hvor vi i vores arbejde lever op til denne politik.
På FUM i område nord, har John Lykke Solfjeld gennemgået Beredskabsplan for vold og misbrug.



Vision 2022

Vision 2022 har løbende været drøftet i område MED og på FUM.
Samtidig er der lavet koblinger til mellem visionens mål og den måde vi
arbejder på, som er beskrevet i udviklingsaftalen.



Stærke børnefællesskaber, herunder de
pædagogiske pejlemærker

Stærke børnefællesskaber og pejlemærkerne ligger implicit i vores
pædagogiske praksis fx er de indskrevet i vores børnebeskrivelser.
Der er planlagt en gennemgang af pejlemærkerne for alle medarbejdere i Sandlyng Børnehus og Supercenter den 11.05.21.
Ressourcelandskab er gennemgået på personalemødet den 25.03.21.

Hvilke kurser/efteruddannelse
har personalet deltaget i det
sidste år?

FUM
- Datasikkerhedskursus
- Det professionelle arbejdsfællesskab via MED.
- Den reviderede beredsskabsplan
- Kickoff til FLoSo
(grundet Covid 19 har vi ikke afholdt FUM møder det sidste år – derfor
er ovenstående fra 2019- forår 2020)
Lige inden nedlukning var 2 medarbejdere på Faglige fyrtårne uddannelsen. 1 fra vuggestuen og 1 fra supercenteret. (Medarbejderen fra
børnehaven som var afsted har fundet andet arbejde)
Der arbejdes på en intern uddannelse til Faglige Fyrtårne.
6 medhjælpere har været afsted på kompetence udvikling i 7 uger i
efteråret 2020 – lavet i samarbejde med FOA.
Der er planlagt førstehjælps kursus for alle medarbejdere den 2. juni
2021.
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Hvordan ser
institutionens
sygefravær
ud?

Vi har fortsat et højt sygefravær, det er dog faldene.

Øvrige tilsyn
Har institutionen i det forløbne
år haft følgende tilsyn:



Brandtilsyn

Brandtilsyn - Ja



Legepladstilsyn

Legepladstilsyn – Det er planlagt til 2021.



Bygningstilsyn

Bygningstilsyn - Ja



Økonomisk tilsyn

Økonomisk tilsyn – Ja, løbende med område leder Britta



Tilsyn via lokal APV

Tilsyn via lokal APV – Nej



Tilsyn med levnedsmidler

Tilsyn med levnedsmidler - Nej

42

Pædagogisk tilsyn 2021 Dagtilbudsområde Nord

Hygiejnetilsyn – Nej


Hygiejnetilsyn

Lovbestemmelser og kommunale rammer:

Hvordan sikrer I jer at alle
børn udvikles løbende?

Vi sikre at vi lever op til lovgivningen og vores kerneopgave ved at arbejde systematisk med flere værktøjer. Vi laver børnebeskrivelser,
sprog screeninger, spiralmodellen, handleplaner og DPU. I de tilfælde
hvor vi har brug for mere viden og sparring ude fra inddrager vi de
tværfaglige teams og i særlige tilfælde PPV.
Vi benytter vores beredskab og kontakter distriksrådgiver for råd og
vejledning eller underretninger.
Børnebeskrivelserne understøtter den styrkede læreplan og pejlemærkerne. DPU er mere dybdegående beskrivelse af børnenes udvikling
og sætter fokus på de steder vi skal sætte ind og lave en indsats således børnene forsat udvikles.
Vi sparre omkring børnene, hvis vi oplever børnene ikke udvikles, trives
eller dannes aftaler vi i samarbejde med forældrene, at børnene kommer på tværfagligt møde. Her sidder der en vifte af fagligheder der
giver os og forældre god råd og muligheder for faglige imput. Hvis vi
allerede der kan se det giver mening sætter vi i gang med DPU eller
PPV.
Vi laver handleplaner således vi sikre vi kan støtte op om barnet og
dets udvikling.
I helt særlige tilfælde, hvor vi ikke kan understøtte barnet udvikling,
laves der en indstilling til visitationsudvalget til Sandlyng Supercenter.

Hvordan sikrer I jer at alle
børn trives?

Se ovenstående svar.

Hvordan kan man se Sorø
Kommunes værdier hos jer?

Vores børnebeskrivelses guide og skema er bygget på de styrkede
læreplaner samt de pædagogiske pejlemærker. Derfor benyttes de
løbende i Sandlyng.

Hvordan arbejder I med de
pædagogiske pejlemærker?

Institutionens pædagogik
Hvad er I særlig optaget af i
jeres institution?

Vi er særlig optager af arbejdet med de pædagogiske læreplaner –
herunder særligt på læringsmiljøerne og evalueringskulturen.
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Vi arbejder med demokrati, struktur og synlighed – Børnene er med til
at bestemme og stemme om de 4 aktiviteter der sættes på tavlen i
børnehaven. Derefter kan de vælge sig på aktiviteter med deres billede. Derefter skal de være i aktiviteten i vis tid (denne bestemmes af
medarbejderne) timetimer sættes således alle børn ved hvor længe der
tilbage af aktiviteten. Dette bevirker at vi ikke har så mange børn der
zapper fra aktivitet til aktivitet.
Vi har duks ordning i vuggestuen, hvor børnene hjælper med at dele
madpakker ud til de andre børn.
Hvad kendetegner jeres institution?

Vores kendetegn er børneperspektiv og demokratisk dannelse. Vi arbejder meget med børnenes imput og demokratiske stemme.(se ovenstående)
Vi har netop lavet en ny struktur hvor børnehave og vuggestue ligger
meget tæt på hinanden – en klynge. Medarbejdere var medbestemmende til to mulige strukturer. Forældrerådet besluttede denne endelige struktur.
Den nye struktur skal sikre en større sammenhæng for børnene. Børnene fra vuggestuen skal gå i børnehave på stuen ved siden af. Alle
har gennemgang mellem toiletterne samt i de små rum, således vi let
kan skabe sammenhæng mellem vuggestue og børnehave. Børnehave
børn kommer på besøg i vuggestuen og omvendt. Det betyder at når
barnet fylder 3 år kender de allerede alle børn og voksen på den børnehavestue de skal gå på.
Stuerne skulle have nye navne. Forældrene blev inddraget med forslag
til navne. I børnehaven fik hver stue 3 mulige navne. Charlotte kom
rundt og alle børn stemte om hvilke stuenavn de skulle have. På alle 3
stuer var der stemmelighed mellem 2 navne – her var der omvalg. Børnene var virkelig engageret og overvejede deres kryds/stemme nøje.
Fx en dreng på 3,1 år ville gerne have en kopi af ”stemmesedlen” for at
vise sin mor og far sin streg (som var hans stemme) Stemmesedlen var
et billede af fx skarnbasse, myrer, bænkebidder osv.

Hvad er I særlig gode til?
Se ovenstående

Læreplan og læringsmål
Læringsmål
Hvordan skaber I læringsmiljøer, der understøtter alle
børn?

Vi arbejder med spiralmodellen hvor vi både hive perspektiver op i meta samt gå helt i dybden med vores læringsmiljøer.
Hver medarbejder har valgt et læringsmiljø de arbejder med og analysere. Det kan være mellemrummene – altså garderobe, toilet eller vente på tur ind fra legepladsen. Vi analyserer på hvorfor er det vi gør som
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vi gør? Hvad får barnet ud af det.?
(se vedhæftet)

Læreplanen
Hvad betyder læreplanen for
den faglige kvalitet i jeres institution?

På hvilken måde har læreplanen medvirket til at fremme
børnenes trivsel, udvikling og
læring?

Den styrkede pædagogiske læreplan har biddraget til læring sker hele
dage, gennem leg og relationer.
Den har biddraget til at vi har fokus på vores lovmæssigt bestemte krav
og mål for den pædagogiske praksis.
Se ovenstående omkring demokratisk dannelse.

Ved at lave strukturerede aktiviteter er det tydeligere for os hvornår
barnet har brug for voksen initieret leg/aktivitet, således vi kan støtte op
om det enkelte barn, deres muligheder for trivsel, læring og udvikling.
Børnene er meget bevidste om at de har en stemme og kan benytte
den – og at det desværre ikke altid er deres valg som vælges. Men de
bliver hurtigt stolte af at have været med. Fx valg af stuenavne – her
fortalte børnene med stolthed at ”jeg har valgt navnet – ikke de voksne”
og dette kunne være børn som havde stemt på modkandidaten (fx
Mariehøne) og flertallet bestemte det blev Skarnbasse.

Dokumentation
Hvilke dokumentationsformer
arbejder I med i den daglige
pædagogiske praksis?

Vi arbejder på der skrives daglige besked til forældrene på AULA, om
hvad vi har lavet og hvad der har været fokus på. I vuggestuen er der
lavet en månedsplan.
Det dokumenteres yderligere med billeder eller produkter. Vi er i opstarten og øge hele tiden vores brug af AULA
Dette understøttes yderligere af læreplansskemaer og spiralmodellen.
Via spiralmodellen og læreplansskemaer gives der konkrete tiltag til
forældrene, som kan understøtte børnenes udvikling og læring.

Hvordan arbejder I med pædagogiske handleplaner/udviklingsplaner for enkelte børn/alle børn?

Evaluering

Se tidligere:
Hvordan sikrer i jer, at alle børn udvikles løbende
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Hvilke evalueringsmetoder
anvendes i forhold til læringsmål og den pædagogiske læreplan?

Hvordan arbejder I med og
følger op på resultaterne af
evalueringen?

Generelt bruger vi den evalueringsmodel, som er en del af vores læreplans planlægningsskema. Dette arbejde skal være med til, at kvalificere de fremadrettede læreplansskemaer og spiralmodel.

Vi arbejder med op følende evaluering på stuemøderne og i daglige
dagen via spiral modellen der er præsenteret på FUM møde.
Vi kan dog blive langt bedre til at benytte disse redskaber.

Inklusion og børn med særlige behov
Hvordan arbejder I med inklusion?
Vi er optaget af at have øje for det enkelte barns perspektiv, kompetencer og ressourcer, vi tilpasser pædagogiske tiltag således barnet
kan deltage og udvikles.
Vi støtter barnet ved at lave en overskuelig stuktur, med en tavle med
billeder af aktiviteter og timetimer som visuel viser tiden.

Hvordan kendetegner I børn
med særlige behov?

Hvordan tilrettelægger I det
pædagogiske arbejde med
børn med særlige behov?

Hvordan udfører I det i praksis?

Hvordan bruger I de tværfaglige samarbejdspartnere?

Børn med særlige behov er børn som har brug for en særlig/fokuseret
indsats.

Vi arbejder helheds orienteret hvor vi er i dialog med forældrene. Vi
arbejder på en tidlig og forebyggende indsats. Vi inddrager forældre og
deres ressourcer i den fokuseret indsats omkring barnet. Vi benytter
tværfaglige konferencer og arbejder ud fra ressourcelandskabet.

FX Hvis et barn har brug for mindre grupper, arrangere vi mindre grupper i en periode, hvor vi arbejder fokuseret med det som står i fx PPV
eller DPU.
Vi kan fx lave lomme pictogrammer, således et barn kan overskue en
aktivitet.

Vi har et tæt samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere. Vi
søger sparring hvis vi er i tvivl om hvad der er den bedste løsning for
barnet.
Vi har søgt om undervisning til et p møde i juni, i fx spejling af vores
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dygtige psykolog.
Vi kontakter distrikt rådgiver/vagten første gang vi hører et barn fortælle
om slag eller psykisk overgreb. Vi er undervist på FUM af John og
Nedda. Derfor reagere vi med det samme vi hører en af overstående
udsagn.

Sprogarbejdet
Hvilke pædagogiske metoder
anvendes i sprogarbejdet?

Dialogisk læsning i nogen grad. Men vi kunne godt gøre det mere systematisk.
Vi bruger de metoder som vi har fået med os fra forskningsprojektet
VLS+ (Vi Lærer Sprog +).
 Indsatstrappen
 Billeder af målord
 Turtagning i dialog
Hverdags kommunikation og med udvidende nysgerrige dialoger.
Vi ønsker at arbejde med små sprog grupper, som arrangeres efter
sprog niveau og ikke alder. Vores nye pædagog er også Logopæd, og
vi ønsker at ekstraordinært fokus på sprog arbejde. Vores udfordringer
er at vi pt ikke kan lave små grupper på tværs af stuerne pga. covid 19.

Hvordan udføres de i praksis –
og hvordan kan det ses?

Individuelt niveau
Fokus på den udvidende dialog i hverdagen og turtagning i dialogen
Højtlæsning
Gruppe niveau
Målord som passer til temaet og gerne med visuel understøttelse.
Dialog og kommunikation i grupper med fokus på at lytte på beskeder
og hinanden og selv stå frem og sige noget.
Ugens sang
Højt læsning
Rim og remser
Sprogansvarlig
Vi har 2 sprogansvarlige, 1 i vuggestuen og 1 i børnehaven.
Primær voksen i vuggestuen laver sprogscreening af børnene lige inden de starter i børnehaven, da vi oplever det er vigtigt barnet er kender personen godt for at få et retvisende resultat. Primær voksen på
stuen laver sprogscreening af børn fra dagplejen kort tid efter opstart i
børnehaven. Børnehave personale laver sprogscreening af børnehave
børn når barnet fylder 5 år.
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Vores sprogansvarlige er tovholdere og er med til at sætte fokus på
sprogindsatsen i huset. Resten af personalet skal følge op.
Tale- hørekonsulent
Sparring og vejledning fra tale- hørekonsulenten.
Hvordan arbejder I med Sorø
kommunes sprogkanon?

Vi har jævnligt højtlæsning, men vi arbejder på, at det bliver en mere
fast del af hverdagen.
Pt. har vi ikke de bøger der bliver anbefalet i sprog kanonen, men bruger bøger, som vi finder pædagogisk relevant.

Brobygning
Hvordan foregår brobygningen
fra vuggestue/dagpleje til børnehaven?

Den nye struktur gør at vi meget tidligt sikre børnene kender de voksne
på nabo stuen hvor de skal gå. Vi sikre ligeledes at deres venskaber
opretholdes selv om ”bedste vennen” fortsat går i vuggestuen.
Overleveringsmøder, hvor 1 medarbejder fra vuggestuen, 1 medarbejder fra børnehaven sammen med forældrene, deltager.
Overlevering af viden i form af dialog og børnebeskrivelse.
Børnene fra dagplejen kommer på besøg og forældre inviteres til et
opstartsmøde. Overlevering af viden i form af dialog og børnebeskrivelse.

Hvordan er samarbejdet mellem jer og skolen tilrettelagt?

Vi har tæt samarbejde med Stenlille skole.
Dette samarbejde er rammesat via et årshjul, som blandt andet indeholder:
- Besøg på skolen for de kommende skolebørn
- Introduktions af skolen på forældremøde
- En pædagog der følger med op i SFO i forbindelse med tidlig
SFO start.
- Fælles pædagogisk mål og planlægning i den periode mellem
børnehaven og TIDLIG SFO.
Overleveringssamtaler ved børn med særlige behov.
Dette samarbejder har været stærkt udfordret i forhold til Covid 19,
men vi starter op på samme procedure når der åbnes op igen.
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Børnemiljø og børneinddragelse
Hvordan arbejder I med at
skabe et trygt og udviklende
Se tidligere beskrevet:
Hvad er I særlig optager af i jeres institution.
børnemiljø?
Hvordan inddrages børnene i
det?
Har I nogen fokuspunkter i
forhold til forbedring af børnemiljøet?

Digitale medier og AULA
Hvordan arbejder I med digitale medier?

Hvordan arbejder I med forældreintra og hjemmesiden?

Børnene er med til at bestemme og stemme om dagens aktiviteter.

Fokuspunkter for 2021
- Mere systematik – genkendelighed gennemdagen.
- Demokrati i børnehøjde
- Selvværd og dannelse. Således alle børn oplever deres mening og
holdninger har værdi. At alle børn tør sige noget i fællesskabet.
- Børnemøder hvor børnenes er med til at evaluere vores aktiviteter.
- læringsmiljøer i garderoberne, hvor i løbet af 2021 skal lave små læringsrum mellem garderoberne.

Alle stuer har en ipad, som bruges i den pædagogiske praksis efter
behov f.eks.:
- Søgninger på google
- Bruge kortfunktionen
- Bruge læringsunderstøttende apps
- Bruge konkrete digitale redskaber til understøttende læring
Vi bruger også vores digitale redskaber til billeddokumentation.

Vi har op startet AULA den 25.01.21, hvilket er fantastisk. Vi oplever
lidt udfordringer – men vi løser dem løbende.
Hjemmeside er godt på vej og vi glæder os.

Positive og negative oplevelser med MitBarn
Vi har ikke MitBarn, men startet AULA ultimo januar 2021.
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Forældresamarbejde
Hvad kendetegner jeres samarbejde med forældrene?

Overordnet er vi optaget af et tæt gensidigt og fælles samarbejde med
tilstrækkelig grad af forventningsafstemning og informationsdeling for at
lykkes med børnene.
Det kommer blandt andet til udtryk ved:
- Opstartssamtaler
- Løbende forældresamtaler
- Hverdagssamtaler herunder daglige informationer om dagen
(dog kun korte samtaler i covid 19 tiden).
- Gensidigt ansvar for relationen
- Forældrearrangementer med fælles planlægning

Hvordan fungerer samarbejdet
med forældrebestyrelsen/
forældrerådet?

Der er stor opbakning i forældrerådet, hvor vi drøfter aktuelle temaer og
inddrager forældrenes perspektiv og oplevelser ift. at kunne træffe beslutninger.
Forældrerådets arbejde har løbende udviklet sig med tiden og har pt. et
stærkt samskabende fokus på kvalitet i huset.
Her har vi på baggrund af en stor del forældres input har udvalgt forskellige temaer, som vi i samarbejde sætter fokus på.
I vigtigt aspekter har forældrerådet en afgørende stemme i den beslutning der træffes.

Hvilke udfordringer er der i
forældresamarbejdet?

Forældre og børn er forskellige og har forskellige behov og ønsker og
det kan derfor være en udfordring af rumme alle de ønsker og temaer
som alle har.

Ledelse
Hvordan er ledelsen organiseret?

Det er en områdeleder for 5 huse, som hver især har en pædagogisk
leder.

Hvilke ledelsesmæssige fokusområder arbejdes der med
i øjeblikket?

Fælles for området er vi optager af følgende:
- Fortsat arbejde med Kerneopgaven.
- Den styrkede pædagogiske læreplan
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- Faglige fyrtårne
- Planlægning og evaluering – spiralmodel
- Dannelse
- Digitalisering
I huset er vi, ud over ovenstående, optaget af:
- Fælles insisterende optagethed af høj kvalitet og herunder kollegial feedback og videndeling
- Den professionelle arbejdsplads og hvad man selv kan gøre
anerledes.
- Oprettelse af kommende vuggestue.
Personaleforhold
Hvordan har I fordelt forskellige arbejdsområder f.eks.
sprogarbejde, MitBarn m.m.?

Har I en tydelig forskel på
pædagogernes og pædagogmedhjælpernes opgaver?
Hvis ja, hvor står det beskrevet?

2 faglige fyrtårne
2 sprogansvarlige
1 motorikansvarlig
1 tværfaglig koordinator – leder.
1 superbruger AULA

Der er laver separate stillingsbeskriver for alle stillinger, som er med til
at guide hvilket ansvar hvem har og hvilke opgaver de enkelte udfører.
Stillingsbeskrivelserne er beskrevet i medarbejderguiden og på Findus.
Dog er det altid variationer som afhænger og kompetencer og ønsker.

Hvordan følges der op på
MUS (medarbejder udviklings
samtaler)?

Der afholdes MUS 1 gang om året, hvor vi tager udgangspunkt i MUS
konceptet fra forvaltningen.
Vi holder primært MUS den måned medarbejderne har fødselsdag.

Hvilke fokuspunkter har I arbejdet med i forbindelse med
jeres APV?

Vi har modtaget den i ultimo marts – og er allerede i gang med at analysere den.
Vi kommer til at arbejde med et fælles vi, fokus op kerneopgaven, at
kunne udføre sit arbejde i en kvalitet man er tilfreds med, arbejdsmiljø
og trivsels generelt.
Begge temaer bliver i samarbejde med trivselsgruppen og Britta bearbejdet og vi skal have en proces med Anders Seneca med fokus på
successer i arbejdet ift. Kerneopgaven, og det fælles vi.
Derud over er der også arbejdet med emnerne i den fysisk APV og
ergonomi.
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Sikkerhed og hygiejne
Hvad gør institutionen for at
forebygge ulykker?

Hvordan kontrolleres sikkerheden på institutionens legeplads, og hvordan følges der
op på det?
Hvordan sikres det, at befordring sker efter gældende
regler og under betryggende
forhold jf. færdselssikkerhedsloven?







Løbende rundering af AMR, leder, medarbejdere og TMD.
Legepladstilsyn
Løbende udbedringer slitage
Bruger autoriserede håndværkere.
Kompetence løft ift. korrekte løft mm.

Der er dagligt tilsyn med legepladsen.
Fejl udbedres hurtigst muligt.
Der er køretilladelser
Oftest bruges der offentlig transport eller forældre transporterer eget
barn.
Hvis vi transporterer børnene, sker det efter gældende forskrifter.

Hvordan sikres det, at sikkerhedskravene til legetøj i institutionen overholdes?

Hvordan sikres det, at soveseler anvendes i overensstemmelse med gældende regler?

Hvordan sørger institutionen
for, at vejledning om sovestillinger efterleves (forebyggelse
af vuggedød)?
Hvad gør institutionen for at
opretholde og sikre en god
hygiejne?
-

Blandt børnene?
Blandt personalet?

Vi køber legetøjet via Rakat, som bruger godkendte leverandøre.

Vi køber soveseler via Rakat, som bruger godkendte leverandøre og vi
bruger dem ift. hvad de er godkendt til.

Børnene lægges på ryggen og iklædes soveseler
Vi følger retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen.

Der gøres dagligt rent indenfor de kommunale retningslinjer
Derudover er der almen pædagogisk rengøring som blandt andet indeholder:
Fejning
Aftørring af borde og stole
Vask af legetøj
Vask af lagner mm.
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Afrunding:Udfyldes på dialogmødet under det aktuelle tilsyn
Andre punkter der har indgået i dialogen på tilsynsbesøget, som ikke er nævnt i ovenstående:
Leder og medarbejdere giver udtrk for, at de oplever et godt samarbejde med de forskellige samarbejdsparter i de tværfaglige teams.
Der arbejdes lige nu på at opnå en fast struktur for samarbejdet i de tværfaglige teams.
Der er etableret en ny struktur i børnehuset, hvor vuggestuer og børnehaver er koblet i teams om børnene. Formlet er at styrke overgange og samarbejde. Det ser ud til at fungere, selvom det kun har været i
gang i en kortere periode.
Der samarbejdes p.t. med psykologer og tale-hørekonsulenter om udvikling af den pædagogiske indsats
i Supercenteret. Et samarbejde som leder og medarbejdere er glade for og som opleves som givende i
forhold til praksis.
Forældrerepræsentanten fra forældrerådet, som har haft børn i institutionen gennem de sidste 5 år, oplever en positiv udvikling i forældresamarbejdet. Forældresamarbejdet er virkelig godt, og forældrerådet
oplever sig hørt og taget med på råd i et ligeværdigt samarbejde.
Der er et forholdsvis stort sygefravær, selvom det er faldende. Der arbejdes p.t. på at nedbringe det
yderligere.

Hvad er jeres største udfordring lige nu?
Faglige fyrtårne
Få nye arbejdsmetoder ind under huden
Kollegial feedback

Hvad er jeres største succes i år?
Arbejdsmiljø – Professionelt arbejdsfællesskab og arbejdsglæde
Arbejdet med kerneopgaven – kan bruge den som argument

Afsluttende konklusion på tilsynsbesøget:
Det vurderes, at Sandlyng Børnehus praktiserer i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsom-
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rådet samt, at de kommunale politikker og retningslinjer overholdes.
Sandlyng Børnehus opleves som velstruktureret med engagerede medarbejdere og gode fysiske faciliteter både ude og inde.
Børnehuset har gennem de sidste 5 år været igennem en del lederskift, og der er en del nye medarbejdere. Det medfører, at der p.t. er behov for fokus på trivsel og samarbejde både eksternt og internt hos
både tværfaglige samarbejdspartnere, ledelse og medarbejdere. Der ud over er Sandlyng Supercenter
er i gang med efteruddannelse og kurser til medarbejderne med henblik på at udvikle den pædagogiske
indsats i børnegruppen.

Troldehaven

Tilsynsskabelon for Sorø Kommune
Tilsyn gennem dialog
Skemaet udfyldes og returneres til tilsynsførende på mail: uspa@soroe.dk senest 7 dage før det planlagte
tilsynsbesøg.
Dato: 17.2.2020
Institutionens navn: Børnehuset Troldehaven
Tilsynsførende konsulent: Ulla Spangsberg
Institutionsleder: Charlotte Kupiec Olsen
Medarbejderrepræsentant: Kirsten Røbke
Andre:

Strategier/politikker
Er medarbejderne bekendt
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med Sorø Kommunes politikker/strategier omkring:




Børne- og ungepolitiken er blevet præsenteret og drøftet hvor
vi i vores arbejde lever op til denne politik.
Her i forbindelse med tilsynet er politikken kigget igennem igen.

Børne- og Ungepolitik



Beredskabsplan for
vold og misbrug



Vision 2022



Stærke børnefællesskaber, herunder de
pædagogiske pejlemærker

Hvilke kurser/efteruddannelse
har personalet deltaget i det
sidste år?



På FUM har John Lykke Solfjeld gennemgået den reviderede
Beredskabsplan for vold og misbrug.



Vision 2022 har løbende været drøftet i MED og på FUM. Samtidig er der lavet koblinger til mellem visionens mål og den måde vi arbejder på, som er beskrevet i udviklingsaftalen.



Stærke børnefællesskaber og pejlemærkerne er et gennemgående mindset i vores pædagogiske praksis.
Vi har via faste strukturer som børnebeskrivelser og læreplans planlægningsskemaer inkorporeret dette mindset, som er med til at guide
os og præge vores pædagogiske overvejelser og handlemuligheder.

FUM
- Datasikkerhedskursus
- Det professionelle arbejdsfællesskab via MED.
- Proces i huset ift. det professionelle arbejdsfællesskab
- Den reviderede beredsskabsplan
- Kickoff til FLoSo
Faglige fyrtårne – fortsat i gang (2 pædagoger)

Hvordan ser institutionens
sygefravær ud?

Vi ligger pt. på 2,6%.

Øvrige tilsyn
Har institutionen i det forløbne
år haft følgende tilsyn:



Brandtilsyn



Brandtilsyn - Ja



Legepladstilsyn



Legepladstilsyn - Ja



Bygningstilsyn



Bygningstilsyn – Ja 26/2-20



Økonomisk tilsyn



Økonomisk tilsyn – Ja, løbende med Britta
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Tilsyn via lokal APV



Tilsyn via lokal APV - Ja



Tilsyn med levnedsmidler



Tilsyn med levnedsmidler - Nej



Hygiejnetilsyn - Nej



Hygiejnetilsyn

Lovbestemmelser og kommunale rammer:

Hvordan sikrer I jer at alle
børn udvikles løbende?

Viden
Vi gør systematisk brug af vores redskabe i området ift. af skaffe viden
om børnenes udvikling, som danner grundlag for vores fremadrettede
handlinger.
(tværfaglige samarbejdspartnere)
Børnebeskrivelser
Via vores børnebeskrivelseskoncept sikre vi, at have overblik over alle
børns udvikling i samarbejde med forældrene
DPU
Ved hjælp at værktøjet DPU (dansk psykologisk udviklingsbeskrivelse)
har vi mulighed for, at genere yderligere viden om børnenes udvikling
ift. deres alder.
Sprogscreening
Frem til lukning af tjenesten blev der laves sprogscreening af børnene
når de er 3 og 5 år. Afventer pt. ny løsning.
SPU
Skole paratheds undersøgelse laves i det omfang at skolen finder det
nødvendigt. Grundet tidlig SFO start har testen ikke samme kvalitet
som tidligere.
Handleplaner
Handleplaner laves i samarbejde med forældrene, som led i at styrke
den helhedsorienterede indsats.
Tværfagligt samarbejde
Vi er meget opmærksomme på at have vores tværfaglige samarbejdspartnere tæt på, da de besidder nogle andre kompetencer end os.
Handlinger
På baggrund af den indsamlede viden kan vi via vores læreplansplanlægningsskema, spiralmodel og handleplaner kan vi tilrettelægge og
evaluere vores pædagogiske indsats så den i højst mulig grad under-
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støtter børnenes behov inden for den givne ramme.
Tværfaglige konferencer
Ved behov for tværfagligt samarbejde, benytter vi os af de tværfaglige
konferencer i samarbejde med forældrene.
I tilfælde hvor vi ikke kan løfte opgaven lokalt, laves der en indstilling til
visitationsudvalget.
Hvordan sikrer I jer at alle
børn trives?


Hvordan kan man se Sorø
Kommunes værdier hos jer?
Hvordan arbejder I med de
pædagogiske pejlemærker?

Vi har særligt haft fokus på en god opstart i huset for nye børn
og forældre, som bliver fuldt op af en 3 måneders-samtale.

Via ovenstående beskrivelser sikre vi os, at alle børn og unge har ret til
et godt liv med en forståelse for at det enkelte barn er unik i fællesskabet.
Og med afsæt i Kerneopgaven har vi fokus på de enkelte barns ressourcer og potentiale.
Dette kommer blandt andet til udtryk i den pædagogiske praksis, hvor
vi ofte vælger at arbejde med udvikling med udgangspunkt i de ressourcer de har i forvejen.

Pejlemærker
De bruges som en overliggende paraply, som danner grundlag for vores tilgang til andre.
Det bruges i forældresamarbejdet, hvor der er fokus på at have dem
med hele vejen og lykkes sammen. Både der hvor det lykkes og det
hvor det er svært.
Det bruges også aktivt i både læreplanstemaerne og i børnene beskrivelserne.
Samtidig bruger vi dem også til at orientere os efter, hvis der er noget
der bøvler.

Institutionens pædagogik
Hvad er I særlig optaget af i
jeres institution?

Kvalitet i pædagogisk praksis
- Faglige fyrtårne (især legemiljøer på stuerne, legens betydning når
den voksne er medskabende).
- Evalueringskultur
- Pejlemærker
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-Vi får fortalt den gode historie om Troldehaven, at vi ser muligheder
frem for begrænsninger.
Pædagogmøder og gruppebesøg og kollegial feedback.
En anerkendende og professionel tilgang til børn, forældre og kollegaer.
Fokus på successer
Forældresamarbejde og involvering.
Hvad kendetegner jeres institution?

Stemninger i huset, særligt fokus på relationerne mellem pædagogisk
personale men også mellem pædagogisk personale, børn og forældre.
-Omstillingsparate
-Favner ift. børn og familier, i udsatte positioner.
Ser muligheder frem for begrænsninger.

Hvad er I særlig gode til?

Relations-arbejdet er vægtet højt og et vedvarende fokus i huset.
At skabe et forældresamarbejde af høj kvalitet.
- Forældretilfredshed.
- Inddragelse af forældreråd i institutionen fremtid og udvikling.
- Inddragelse af forældre i arbejdet med de pædagogiske mål.
Opstart for nye forældre.
Have forældrene med os i det tværfaglige samarbejde.

Læreplan og læringsmål

Læringsmål
Hvordan skaber I læringsmiljøer, der understøtter alle
børn?

Pædagogiske læringsmiljøer tilpasses gruppens mange forskellige
behov og løbende evalueringer om effekten af læringsmiljøet.
Vi lægger både vægt på hverdagslæring i rutine situationer og særligt
målrettede pædagogiske indsatser.

Læreplanen
Hvad betyder læreplanen for

Den styrkede pædagogiske læreplan er med til at holde fokus på vores
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den faglige kvalitet i jeres institution?

lovmæssigt bestemte krav og mål for den pædagogiske praksis.
Den er retningsgivende ift. vores fokus på, hvad der er kvalitet i den
pædagogiske og dermed afgørende for, hvordan vi i sidste ende udfører den pædagogiske praksis.

På hvilken måde har læreplanen medvirket til at fremme
børnenes trivsel, udvikling og
læring?

Særligt det pædagogiske grundlag har været med til, at styrke det allerede eksisterende pædagogiske mindset i udførelse af den pædagogisk praksis og arbejdet med læreplanstemaerne og læringsmiljøer.
Derud over har de opdaterede læreplanstemaer også med til at optimere arbejdet med disse.

Dokumentation
Hvilke dokumentationsformer
arbejder I med i den daglige
pædagogiske praksis?

Hvordan arbejder I med pædagogiske handleplaner/udviklingsplaner for enkelte børn/alle børn?

Det er vigtigt for os at styrke børnene udvikling ved at inddrage forældrene og deres mulighed for at understøtte den udvikling og læring der
er i børnehuset.
Derfor skrives der daglig besked til forældrene om hvad vi har lavet og
hvad der har været fokus på.

Vi bruger som udgangspunkt vores børnebeskrivelseskoncept, som
udgangspunkt for den pædagogiske praksis.
Den kan yderligere understøttes af en DPU eller en SPU (skole parathedsundersøgelse).
I de tilfælde hvor der er behov for det, laves der en særskilt fokuseret
handleplan, som der typisk følges op på hver tredje måned eller efter
behov.
Den laves gerne i samarbejde med forældrene.

Evaluering
Hvilke evalueringsmetoder
anvendes i forhold til læringsmål og den pædagogiske læreplan?

Hvordan arbejder I med og
følger op på resultaterne af
evalueringen?

Generelt i huset bruger vi den evalueringsmodel, som er en del af vores læreplans planlægningsskema, som bygger på en udvidet Smttemodel.
Fremadrettede skal der meget mere fokus på læreplansskemaer og
spiralmodel.

Der vil både skulle arbejdes med korte og langsigtede mål.
Der er også fælles opfølgning på personalemøderne, hvor vi samtidig
sikre fælles kompetenceudvikling.
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Inklusion og børn med særlige behov
Hvordan arbejder I med inkluVi er optaget af at have øje for det enkelte barns perspektiv, kompesion?
tencer og ressourcer, som vi ser som afgørende for den konkrete pædagogiske handling. Vi inddrager PPV fra psykologer, høre-tale konsulenter, sundhedscenter m.m. derved har vi fokus på, særlige indsatser
bliver gjort til en del af gruppens rammer og aktiviteter.
Vi er optaget af hvilke behov det enkelte barn har og om vi kan rumme
det som almen dagtilbud, og vi har derved vores tværfaglige samarbejdspartnere med på sidelinien.
Hvordan kendetegner I børn
med særlige behov?

Vi er opmærksomme på at børn kan være i udsatte situationer, som i
en kortere eller længere periode af deres liv kan have brug for en særlig indsats.
Via vores børnebeskrivelser laver vi en vurdering af det enkelte barns
behov for indsatser.

Hvordan tilrettelægger I det
pædagogiske arbejde med
børn med særlige behov?

Omfanget af indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte
barns behov.
Der arbejdet med udgangspunkt i ressourcelandskabet og indsatstrappen i samarbejde med forældre og tværfaglige samarbejdspartnere.

Hvordan udfører I det i praksis?

Den pædagogiske praksis tilrettelægges ud fra handleplanen, som
giver 2-3 konkrete handlepunkter, som der arbejdes med både i institutionen og hjemme med løbende opfølgning. Typisk 2-3 måneder.
Indsatsen tilrettelægges inden for gruppen rammer og aktiviteter.

Hvordan bruger I de tværfaglige samarbejdspartnere?

Vi tager udgangspunkt i ressourcer landskabet.
Afhængig af den konkrete situation inddrages de tværfaglige samarbejdsparterer forskelligt. Nogle gange kan det være en enkelte fagperson der tages kontakt til og andre gang bruger vi de tværfaglige konferencer.

Sprogarbejdet
Hvilke pædagogiske metoder
anvendes i sprogarbejdet?

Vi har samlinger hver dag på stuerne, hvor der sætte fokus sprog, via
bevægelse, rim og remser og dialogisk læsning.
Tur-tagning i dialog
Hverdags kommunikation og med udvidende nysgerrige dialoger

Hvordan udføres de i praksis –
og hvordan kan det ses?

Individuelt niveau
Fokus på den udvidende dialog i hverdagen og tur-tagning i dialogen
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Højtlæsning
Gruppe niveau
Dialog og kommunikation i grupper med fokus på at lytte på beskeder
og hinanden.
Højt læsning
Rim og remser
Sprogansvarlig
Vi har 3 sprogansvarlige, som laver sprogscreening af børnene og som
er med til at sætte fokus på sprogindsatsen i huset.
Tale- hørekonsulent
Sparring og vejledning fra tale- hørekonsulenten.
Hvordan arbejder I med Sorø
kommunes sprogkanon?

Vi har hver dag højtlæsning/dialogisk læsning, og det er en fast del af
hverdagen.
Vi har bøgerne som blev anbefalet i sprog kanonen, men vi bruger
også bøger, som vi finder pædagogisk relevant. Vi benytter biblioteket
meget.

Brobygning
Hvordan foregår brobygningen
fra vuggestue/dagpleje til børnehaven?

Personalet hos Skovtroldende går sammen barnet på besøg i børnehaven, hvor der bliver leget og med tiden også spist madpakke, derved
bliver der dannet relationer mellem personale og barn.
Der afholdes overleveringsmøder sammen med forældrene og den
kommende gruppe, hvis der er noget helt specielt som skal tages højde
for.
Overlevering af viden i form af dialog og børnebeskrivelse.
Da vi er fælles om morgenen og om eftermiddagen er det med til at
øge kendskabet til rammer og personale i hele huset.

Hvordan er samarbejdet mellem jer og skolen tilrettelagt?

Vi har tæt samarbejde med Holbergskolen, en rigtig fin brobygning
Dette samarbejde er rammesat via et årshjul, som blandt andet indeholder:
- Besøg på skolen for de kommende skolebørn
- Introduktions af skolen på forældremøde
- En pædagog der følger med op i SFO i forbindelse med tidlig
SFO start.
- Fælles pædagogisk mål og planlægning i den periode mellem
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børnehaven og SFO.
Udvidet overleveringssamtaler ved børn med særlige behov.

Børnemiljø og børneinddragelse
Hvordan arbejder I med at
skabe et trygt og udviklende
Gennem vores arbejde med pejlemærkerne og fokus på børneperspekbørnemiljø?
tivet i vores daglige praksis tilrettelægger vi vores indsats med hensyntagen til de komplekse behov der kan være i en børnegruppe.
Ovenstående er med til at forme det psykiske læringsmiljø, hvor vi er
optaget af at skabe en stemning, som er understøttende i at give barnet mulighed for udvikling og læring.
Hverdagen tilrettelægges også sådan, at børnene deles op i mindre
grupper og der tages forskellige fysisk rum og arealer i brug.
Vi har en ambitions for 2020 om at skabe endnu mere børneinddragelse og medindflydelse.
Der laves legepladstilsyn en gang om året.
Hvordan inddrages børnene i
det?

Helt konkret er børnene med til at give feedback på vores morgen samlinger, der bliver lyttet til børnene og der ændres retning, hvis børnene
kommer med initiativer ift, den igang værende aktivitet.
- Børnenes interesser inddrages i den pædagogiske praksis
Børnene har også været med til at drøfte hvad man godt må gøre frem
for hvad man ikke må gøre. Det kan være i konflikter, hvor der løbende
kan være inddragelse af børnene.
.

Har I nogen fokuspunkter i
forhold til forbedring af børnemiljøet?

Fokuspunkter for 2020
- Mere systematik
- Demokrati i børnehøjde
- Selvværd og dannelse

Digitale medier og forældreintra
Hvordan arbejder I med digitale medier?
Hver stue har en ipad som bruges i den pædagogiske praksis efter
behov f.eks.:
- Søgninger på google
- Bruge kortfunktionen
- Bruge læringsunderstøttende apps
- Bruge konkrete digitale redskaber til understøttende læring
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Vi bruger vores digitale redskaber til billeddokumentation
Hvordan arbejder I med forældreintra og hjemmesiden?

Lige pt. har vi ikke noget forældre-intra til rådighed.
Hjemmeside er under opbygning.

Positive og negative oplevelser med MitBarn
Ikke relevant da vi ikke bruger det mere og ikke kommer til det.

Forældresamarbejde
Hvad kendetegner jeres samarbejde med forældrene?

Overordnet er vi optaget af et tæt gensidigt og fælles forpligtende samarbejde med tilstrækkelig grad af forventningsafstemning og informationsdeling for at lykkes med børnene.
Det kommer blandt andet til udtryk ved:
- Opstartssamtaler
- Løbende faste forældresamtaler
- Hverdagssamtaler
- Forventningsafstemning
- Gensidigt ansvar for relationen
- Forældrearrangementer med fælles planlægning
- Daglige informationer om dagens aktiviteter mm.

Hvordan fungerer samarbejdet
med forældrebestyrelsen/
forældrerådet?

Der er stor opbakning i forældrerådet, hvor vi drøfter aktuelle temaer og
inddrager forældrenes perspektiv og oplevelser ift. at kunne træffe beslutninger.
Forældrerådets arbejde har løbende udviklet sig med tiden og har pt. et
stærkt samskabende fokus på kvalitet i huset.
De arrangerer forskellige arrangementer b.la. disco-fest og sommerfest.

Hvilke udfordringer er der i
forældresamarbejdet?

Forældre og børn er forskellige og har forskellige behov og ønsker og
det kan derfor være en udfordring at rumme alle de ønsker og temaer

63

Pædagogisk tilsyn 2021 Dagtilbudsområde Nord

som alle har.
Derfor har vi en tæt dialog med forældrene, og drager nytte af vores
tværfaglige samarbejdspartnere.

Ledelse
Hvordan er ledelsen organiseret?
Hvilke ledelsesmæssige fokusområder arbejdes der med
i øjeblikket?

Personaleforhold
Hvordan har I fordelt forskellige arbejdsområder f.eks.
sprogarbejde, Mit Barn m.m.?

Det er en områdeleder for 5 huse, som hver især har en pædagogisk
leder.
Fælles for området er vi optager af følgende:
- Fortsat arbejde med Kerneopgaven.
- Den styrkede pædagogiske læreplan
- Faglige fyrtårne
- Planlægning og evaluering – spiralmodel
- Dannelse
- Digitalisering
I huset er vi, ud over ovenstående, optaget af:
- Fælles insisterende optagethed af høj kvalitet og herunder kollegial feedback og videndeling
- Den professionelle arbejdsplads og hvad man selv kan gøre
anerledes.
- Byggeproces/flytte proces

2 faglige fyrtårne
3 sprogansvarlige
2 motorikansvarlig
1 tværfaglig koordinator – leder (indtil videre)
7 pædagoger
1 pæd. studerende
2 medhjælper
2 flex

Har I en tydelig forskel på
pædagogernes og pædagogmedhjælpernes opgaver?
Hvis ja, hvor står det beskrevet?

Der er lavet separate stillingsbeskriver for alle stillinger, som er med til
at guide hvilket ansvar hvem har og hvilke opgaver de enkelte udfører.
Stillingsbeskrivelserne er beskrevet i medarbejder guiden og på Findus.
Dog er det altid variationer som afhænger og kompetencer og ønsker.

Hvordan følges der op på
MUS (medarbejder udviklings
samtaler)?

Der afholdes MUS 1 gang om året, hvor vi tager udgangspunkt i MUS
konceptet fra forvaltningen.
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Vi har afholdt MUS primo januar.
Hvilke fokuspunkter har I arbejdet med i forbindelse med
jeres APV?

Vi har arbejdet med følgende:
1. At kunne udføre sit arbejde i en kvalitet man er tilfreds med.
2. Arbejdsmiljø og trivsels generelt.
Begge temaer blev i samarbejde med trivselsgruppen og Britta bearbejdet i en proces med Anders Seneca med fokus på successer i arbejdet ift. Kerneopgaven.
Derud over er der også arbejdet med emnerne i den fysisk APV og
ergonomi.

Sikkerhed og hygiejne
Hvad gør institutionen for at
forebygge ulykker?

Hvordan kontrolleres sikkerheden på institutionens legeplads, og hvordan følges der
op på det?
Hvordan sikres det, at befordring sker efter gældende
regler og under betryggende
forhold jf. færdselssikkerhedsloven?







Løbende rundering af AMR, leder, medarbejdere og TMD.
Legepladstilsyn
Løbende udbedringer slidtage
Bruger autoriserede håndværkere.
Kompetence løft ift. korrekte løft mm.

Der er dagligt tilsyn med legepladsen.
Fejl udbedres hurtigst muligt.

Oftest bruges der offentlig transport eller forældre transporterer eget
barn.
Hvis vi transporterer børnene, sker det efter gældende forskrifter.

Hvordan sikres det, at sikkerhedskravene til legetøj i institutionen overholdes?

Vi køber legetøjet via indkøbscentralen, som bruger godkendte leverandøre.

Hvordan sikres det, at soveseler anvendes i overensstemmelse med gældende regler?

Vi køber soveseler via indkøbscentralen, som bruger godkendte leverandøre og vi bruger dem ift. hvad de er godkendt til.
Vi har et soverum til de børn, som har brug for at sove, men hvor der
ikke kan købes godkendt udstyr til.

Hvordan sørger institutionen

65

Pædagogisk tilsyn 2021 Dagtilbudsområde Nord

for, at vejledning om sovestillinger efterleves (forebyggelse
af vuggedød)?
Hvad gør institutionen for at
opretholde og sikre en god
hygiejne?
-

Blandt børnene?
Blandt personalet?

Børnene lægges på ryggen og iklædes soveseler
Vi følger retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen.

Der gøres dagligt rent indenfor de kommunale retningslinjer
Derudover er der almen pædagogisk rengøring som blandt andet indeholder:
Fejning
Aftørring af borde og stole
Vask af legetøj
Vask af lagner mm.

Afrunding:Udfyldes på dialogmødet under det aktuelle tilsyn
Andre punkter der har indgået i dialogen på tilsynsbesøget, som ikke er nævnt i ovenstående:
Ny pædagogisk leder

Fysiske rammer.
Etablering af Vuggestue/legetøj og –redskaber ude og inde
Arbejdet i praksis med Marte Meo og de pædagogiske pejlemærker

Hvad er jeres største udfordring lige nu?
Ny leder skal lige lande, og have hele huset ind under huden, ift. stemninger, og personale grupperinger.
Faglige fyrtårne
Få nye arbejdsmetoder ind under huden
Kollegial feedback

Hvad er jeres største succes i år?
Arbejdsmiljø – Professionelt arbejdsfællesskab og arbejdsglæde
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Opstart af vuggestue
Arbejdet med kerneopgaven

Afsluttende konklusion på tilsynsbesøget:
Tilsynet er udført under hensyntagen til, at der netop er ansat en ny pædagogisk leder, at børnehuset
har haft tre pædagogiske ledere indenfor kort tid, at børnehuset har en nyligt oprettet vuggestuegruppe,
at børnehuset står midt i en overgangsperiode med sammenlægning af to huse og dertilhørende samarbejde mellem to personalegrupper, og at børnehuset står midt i en proces med flytning til ny lokalitet.
Troldehaven er udfordret på de fysiske rammer ift. børnetallet. Der arbejdes tydeligt med at etablere
forskellige læringsmiljøer, men plads og den bygningsmæssige indretning sætter begrænsninger. Der er
ikke plads til, at børnene kan lege i ro nogen steder, og den ene stue er både opholdssted for børnene,
gennemgangsrum og køkken. Børnehuset rykker efter planen til ny lokation i 2021.
1. august 2019 etableredes en vuggestuegruppe i Troldehaven. Vuggestuen er indrettet med meget lidt
legetøj og -redskaber. Der er ikke etableret udendørs legeredskaber målrettet aldersgruppen 0 – 3 år.
Det er en udfordring i forhold til ovenstående, at institutionen i 2021 skal flyttes til nye lokaler i samlokation med Holbergskolen, hvorfor nyanskaffelser af faste legeredskaber vil medføre en yderligere ekstraudgift i forhold til flytning af disse.
Det er planen, at motorikrummet skal genetableres efter 1.4, hvor storegruppen overgår til SFO. Det vil
skabe mere fysisk rum til børnehavebørnene.
Der kan med fordel arbejdes i dybden med de pædagogiske pejlemærker, og det anbefales at få institutionens Marte Meo-terapeut inddraget i højere grad.
Børnehuset Troldehaven har siden sidste pædagogiske tilsyn været igennem flere forandringsprocesser
med skift i ledelse og sammenlægning af to huse.
Den pædagogiske leder er nyansat. Hun har været i institutionen i ca 1 måned dags dato, hvilket indtænkes i tilsynet .
Den nyansatte pædagogiske leder fremstår som fagligt kompetent – både pædagogisk og ledelsesmæssigt – med gode overvejelser og refleksioner i forhold til rammer og retning for Troldehaven.

Regnbuen
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Tilsynsskabelon for Sorø Kommune
Tilsyn gennem dialog
Skemat udfyldes og returneres til tilsynsførende på mail: uspa@soroe.dk senest 7 dage før det planlagte
tilsynsbesøg.
Dato: 2.3.2020
Institutionens navn: Daginstitution Regnbuen
Tilsynsførende konsulent: Ulla Spangsberg, Dianna Britt Højgaard
Institutionsleder: Pædagogisk leder, Yvonne Clemmensen
Medarbejderrepræsentant: mangler
Andre: mangler.

Strategier/politikker
Er medarbejderne bekendt
med Sorø Kommunes politikker/strategier omkring:


Børne- og Ungepolitik



Beredskabsplan for
vold og misbrug



Vision 2022



Stærke børnefællesskaber, herunder de
pædagogiske pejlemærker

Vi har gennemgået den på P.møde og på FUM møde.

Vi havde en pæd. der deltog i kursus. Herefter formidlede hun
opmærksomhedspunkerterne på et P.møde i efteråret 2019.

Vi har haft besøg fra kommunen på FUM møde hvor der blev talt
om stærke børnefælleskaber.
Vi har haft 2 medarbejder til interview omkring stærke børnefæl-
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lesskaber.
Alt ældre pers. har deltaget i undervisning omkring pædagogiske
pejlemærker.
Vi arbejder med dialogisk læsning i hverdagen, hvor børnene fortæller om hvad de oplever i historierne og hvordan vi kan relatere
det til os selv i hverdagen.
Vi bruger P.P. når vi evaluere vores møder efter hvert Tværfaglige
teams. Indtil videre bliver forældrene spurgt om hvordan det har
været at deltage men ikke decideret været end del af den fælles
evaluering. Det er vores mål at de skal være en del af evalueringen.

Hvilke kurser/efteruddannelse
har personalet deltaget i det
sidste år?

Faglige fyrtårne er under uddannelse lige nu.
Vi har i personalegruppen haft en aften med Louise Friis: hvordan
kombinerer vi læringsmiljøer / Zoner med de styrkede lærerplaner.
På FUM: har vi haft fælles udviklingskursus om Trivsel, kommunikation og konflikthåndtering.
FUM: Beredskab og retningsliner, mistanke om vold.
FUM: Kerneopgaven
FUM: læreplaner – Verdensmålene ( Dannelse ) ( bæredygtighed )
FUM: datasikkerhed

Hvordan ser institutionens
sygefravær ud?

Vores sygefravær har været højt grundet en nyansat medarbejder
har været syg hele graviditeten. Vores fravær faldt  desværre har
vi p.t. en langtidssygemelding.

Øvrige tilsyn
Har institutionen i det forløbne
år haft følgende tilsyn:



Brandtilsyn

Ja.



Legepladstilsyn

Ja.



Bygningstilsyn

Ja.



Økonomisk tilsyn

?



Tilsyn via lokal APV

APV ja.



Tilsyn med levnedsmidler

Nej.
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Hygiejnetilsyn
Nej.

Lovbestemmelser og kommunale rammer:

Hvordan sikrer I jer at alle
børn udvikles løbende?

Vi laver børnebeskrivelser – hvor vi sammenliner med mestringsmål. Vi arbejder med DPU´er.
Vi har to koordinatoer der deltager på de tværfaglige møder, laver
opfølgninger, deltager i stuemøderne hvor vi taler om børn.

Hvordan sikrer I jer at alle
børn trives?

Oplever vi et barn der mistrives – kigger vi først og fremme på
vores egen praksis – vi tager det op på stuemøde.
Har vi mistanke om at det er andet der er årsag til mistrivsel- taler
vi med forældre.
Og så følger vi anvisningerne på ressourcemodelle.
Vi arbejder anerkendende og er bevidste på at alle børn skal ses
og høres.
Vi deler børnene op efter hvad de kan (alders opdelt grupper)
Vi understøtter forældrene i at hjælpe deres barn til at være selvhjulpen.
Vi er meget rummelige og ser hvad det enkelte barn har brug for /
med hensyntagen til det daglige pædagogiske arbejde.
Vi arbejder med børne – pejlemærkerne.
Vi arbejder med miljøer / Zone har mulighed for at udvikle sig ud
fra hvor de er henne på deres udviklingstrin.
Vi arbejder med udviklingsstien.
Vi er begyndt at arbejder med selvevaluering i hverdagen –
Hvordan behandler vi hinanden i hverdagen:
- Vi arbejder med dialogisk læsning i hverdagen, hvor børnene
fortæller om hvad de oplever i historierne og hvordan vi kan relatere det til os selv i hverdagen.

Hvordan kan man se Sorø
Kommunes værdier hos jer?
Hvordan arbejder I med de
pædagogiske pejlemærker?

Vi bruger P.P. når vi evaluere vores møder efter hvert Tværfaglige
teams. Indtil videre bliver forældrene spurgt om hvordan det har
været at deltage men ikke decideret været end del af den fælles
evaluering. Det er vores mål at de skal være en del af evalueringen.

Institutionens pædagogik
Hvad er I særlig optaget af i
jeres institution?

Vi er optaget af lærings miljøer / Zoner.
Hverdags evaluering
Faglige Fyrtårne og hvordan vi kan forene faglig sparring med tid i
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hverdagen.

Hvad kendetegner jeres institution?

Hvad er I særlig gode til?

At vi arbejder med læringsmiljøer.
At vi vægter sprog arbejdet højt.
Vi er rummelige – tager hensyn til de enkeltes udvikling og behov.
God atmosfære og imødekommende overfor børn / forældre
Vi er gode til inklusion.
Rummelighed i hverdagen og aktiviteterne.
Gode til vores samlinger der køre efter Theraplay principperne.

Læreplan og læringsmål
Læringsmål
Hvordan skaber I læringsmiljøer, der understøtter alle
børn?

Læreplanen
Hvad betyder læreplanen for
den faglige kvalitet i jeres institution?

Struktur i hverdagen. Samlinger – de voksne fortæller hvad der
skal arbejdes med. Eller man skal være nysgerrig på ( dyr ) når vi
går tur.
Det skal være tydeligt hvad der arbejdes med i den enkelte lærings Zone.
Vi arbejder med piktogrammer.
Den voksne som selv er en del af læringsmiljøet – hvordan bruger
jeg mig selv i aktiviteten og hvordan har det indvirkning på børnene.
Hverdags evaluering.

Vi har ændret vores pædagogisk praksis i nogle af vores hverdagssituationer.
Morgenmadssituationen er blevet behagelig at være i, de voksne
har mere kontakt med børnene. Det er pæd. der giver morgenmad
og snakker med børnene. Når vi skal i vuggestue bestemme børnene nogle af de 4 ting som der sættes gang i når de går ned i
børnehaven.
Vi få talt mere om vores pædagogik i hverdagen fordi vi har læringsmiljøet inde over.
Vi er ved at arbejde os igennem hverdagslæringen. Og hvordan vi
kan tilgå og støtte barnet igennem hverdagen. Det giver mange
faglige snakke i hverdagen.

På hvilken måde har lærepla-

Hverdags læring.
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nen medvirket til at fremme
børnenes trivsel, udvikling og
læring?

Dokumentation
Hvilke dokumentationsformer
arbejder I med i den daglige
pædagogiske praksis?

Hvordan arbejder I med pædagogiske handleplaner/udviklingsplaner for enkelte børn/alle børn?

Vi spørger os selv om hvad får vores børn netop ud af det vi har
gang i.
Evalueringsbøger – hvad fungerer ikke i hverdagen og hvad kan
der laves om – laver det om og evaluerer efter 1-2 uger.

Billede information er det vi på nuværende tidspunkt bruger mest.
Hverdagsevaluering er vi lige begyndt på.
Evaluering ved Spiralen er brugt til at ændre hverdags situationer
og tilgang.
Anbefalinger fra PPV/ tværfaglige møder, bliver der talt om på
stuemøder og her bliver man enige om en tilrettelæggelse af hvordan vi arbejder med handleplanen i hverdagen.
En medarbejder har haft grupper af børn der skulle støttes i deres
sociale kompetencer – lege relationer o.l.

Evaluering
Hvilke evalueringsmetoder
anvendes i forhold til læringsmål og den pædagogiske læreplan?

Vi bruger spiralen til fælles pædagogisk planlægning. Smtte modellen har vi brugt tidligere, men vi ikke brugt den så meget de
sidste par år.

Hvordan arbejder I med og
følger op på resultaterne af
evalueringen?

Vi tager det op på stue møder eller på personalemøder.
Vi er så små ved at blive mere fortrolige med evalueringen.

Inklusion og børn med særlige behov
Vi giver børn tid til at se tingene an.
Hvordan arbejder I med inkluVi fortæller alle børn, hvad der forventes af dem i den givne situasion?
tion.
Vi arbejder med piktogrammer til alle børn
Vi øver os sammen i samlinger.
Vi oversætter fra et barn til et andet – hvis barnet har brug for det.
Vi udfordre til at gå lidt længere op af lærings stien.
Vi sætter ord på børns følelser – vi spørg børnene hvordan har du
det inden i – vi bruger piktogrammer med ansigter fødselsmæssige udtryk.
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Hvordan kendetegner I børn
med særlige behov?

Børn der er fysisk og psykisk udsatte og som ikke er en del af
fælleskabet.
Børn der har behov for ekstra støtte i og med udfordringer i relationer til andre børn og voksne.

Hvordan tilrettelægger I det
pædagogiske arbejde med
børn med særlige behov?

Det taler vi om på p. møder eller på stuemøder, når vi tilrettelægger aktiviteter for hverdagen.

Hvordan udfører I det i praksis?

Det gør vi ved, at følge den handleplan som er blevet aftalt indbyrdes på stuemøde og med forældrene.
Det kan være alt fra at barnet skal deltage i en bestemt gruppe, at
barnet skal have tid til at se tingene ad. Det kan være at barne skal
fremhæves ved at barnet leg bliver gjort interessant så de andre
børn bliver interesseret i barnet og legen. Osv.

Hvordan bruger I de tværfaglige samarbejdspartnere?

Vi holder møde hver 4 torsdag i mdr.
Vi har børnemøder hvor vi har anonym sparring hver 4 torsdag i
måneden.
Vi har 4 møder pr år om særlig indsats i Ruds Vedby
Vi har kontakt med: distrikt rådgiver en gang i huset om måneden.
Vi kontakter sundhedsplejerske ad hoc hvis vi har spørgsmål til
en bestemt situation.
Vi har skolen med ved TVR. Fra børnene bliver 4 år.

Sprogarbejdet
Hvilke pædagogiske metoder
anvendes i sprogarbejdet?

Vi bruger dialogisk samtale og læsning.
Vi beskæftiger og gentager
Sætter ord på tingene
Vi har et tydeligt og korrekt sprog
Vi er nysgerrige og spørger ind til barnets fortælling

Hvordan udføres de i praksis –
og hvordan kan det ses?

Det kan ses og høres når vi taler med børnene
Når vi læser med børnene
I vores daglige arbejde hvor vi er i dialog med børnene ( gaderøbe,
toilet, bordækning ) o.l.
Nogle gange tilfører

Hvordan arbejder I med Sorø
kommunes sprogkanon?

Vi har bøgerne tilgængeligt i læsehjørnet.
De bliver læse som andre bøger –
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Brobygning
Hvordan foregår brobygningen
fra vuggestue/dagpleje til børnehaven?

Forældre til vuggestue. Vi er startet med at Sundhedsplejersken
fortæller om dagplejen og vuggestuen. Hun har dialog med forældrene om hvad der er bedst for netop deres barn. Forældrene bliver tilbudt besøg i vuggestuen – her er der en pædagog der viser
forældrene rundt i huset og fortæller om hverdagen.
Vuggestue til børnehave
Når barnet er klar og børnene er omkring 2½ år, går en voksen fra
vuggestuen ned i børnehaven på besøg et par gange om måneden.
De deltager f.eks. i aktiviteter med børnehavebørnene når de er
blevet fortrolige med at være på B.B. stuen.
De deltager ind i mellem i motorik gruppe med børn fra børnehaven og med en voksen fra børnehaven og en voksen fra vuggestuen.
Nar barnet er klar, kommer de på besøg alene på den stue de skal
starte på, ofte spiser de frokost på deres nye stue – senere er de
også med på legepladsen. Vi har børn der starter tidligere en deres tredje år fordi de er blevet så gode til at gå i børnehaven.
Forældrene er indforstået med at de stadig betaler vuggestue
takst.

Hvordan er samarbejdet mellem jer og skolen tilrettelagt?

Skolen deltage til TVK med børn fra de er 4 år.
Vi har overlevering fra børnene er 4 år. Og frem til marts hvor de
skal i skole i alt ( 6 gange ).
Skolen får beskrivelser og DPU´er – der på skema viser barnets
progressive udvikling.
Vi har to tværfaglige grupper i Ruds Vedby der overordnet arbejder med fælles brobygning og udviklings muligheder for vores
børn.

Børnemiljø og børneinddragelse
Hverdags evaluering.
Hvordan arbejder I med at
Kig på hinandens miljøer – kig på børnegruppen.
skabe et trygt og udviklende
De voksne er meget på gulvet så vi er tilgængelige voksne.
børnemiljø?
Hvordan inddrages børnene i
det?

Det har vi ikke arbejdet så meget med endnu – men vi har taget de
gamle BMV artikler frem – for gode ideer.

Har I nogen fokuspunkter i

Hvis vi oplever at et læringsmiljø bliver brugt for lidt eller bliver
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forhold til forbedring af børnemiljøet?

brugt uhensigtsmæssigt, så laver vi det om – og er obs. på om der
sker en forandring.

Digitale medier og forældreintra
Hvordan arbejder I med digitale medier?
minus

Hvordan arbejder I med forældreintra og hjemmesiden?
minus

Positive og negative oplevelser med MitBarn

minus

Forældresamarbejde
Hvad kendetegner jeres samarbejde med forældrene?

Hvordan fungerer samarbejdet
med forældrebestyrelsen/
forældrerådet?

Vi ved at forældrene der ved mest om deres barn og derfor skal vi
samarbejde om at deres barn får den bedste dag. Derfor er det
vigtigt med information mellem forældre og personale og at vi
viser respekt i samarbejdet.
Vi bruger pejlemærkerne til evaluering når vi har haft tværfaglige
møder med forældrene.
Der er gensidig respekt og forældrene er meget nysgerrige på
hvordan kvaliteten i deres børns hverdag er vigtig.
Forældrene vil gerne have at personalet er smilende, imødekommende og har tid til en god modtagelse ( især hvis deres barn er
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ked af det når de går, de er altid velkomne til at ringe senere hvis
de har behov for det. )
De har også været medindraget i vores læreplan – men ikke evalueringen endnu.
Hvilke udfordringer er der i
forældresamarbejdet?

Ledelse
Hvordan er ledelsen organiseret?
Hvilke ledelsesmæssige fokusområder arbejdes der med
i øjeblikket?

Personaleforhold
Hvordan har I fordelt forskellige arbejdsområder f.eks.
sprogarbejde, MitBarn m.m.?
Har I en tydelig forskel på
pædagogernes og pædagogmedhjælpernes opgaver?
Hvis ja, hvor står det beskrevet?

Der er mange der er rejst, så det er færre der er med til at løfte
opgaven.

Team ledelse i område Nord med områdeledelse.
Oprydning af opgaver – ansvarsfordeling af opgaver.
Team ledelsen i område Nord ar p.t. lige gået i gang med at arbejde med ledelsesgrundlag.
Ellers har vi fokus på at arbejdet med Faglige Fyrtårne skal implementeres.

Arbejdsopgaver er fordelt således af de som har kompetencer
indenfor det enkelte område har fået tildelt sig den givne opgave.
Praktiske opgaver er fordelt i hele personalegruppen.
Nej og ja. de praktiske opgaver er vi fælles om.
Skrive opgaver har alle – pæd. medhjælperne får de nemme skriveopgaver og får sparring til skrivningen, gennemlæsning og rettelse.
Forældresamtaler: dem uden ben i kan medhjælpen godt tage,
selvfølgelig med sparring inden. Ikke alle pæd. medhjælper har
samtaler.

Hvordan følges der op på
MUS (medarbejder udviklings
samtaler)?

Det kommer an på hvad aftalen MUS har indeholdt.

Hvilke fokuspunkter har I arbejdet med i forbindelse med
jeres APV?

Støj var et stort problem på en af stuerne.
Samt trivsel – høje forventningskrav til sig selv – har vi travlt eller
er vi stresset er der sat fokus på.

Sikkerhed og hygiejne
Hvad gør institutionen for at
forebygge ulykker?

Vi er opmærksomme på før ulykker i hverdagen.
Legepladsansvarlig og at vi har regler for hvordan legetøjet er
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placeret på legepladsen.
Vi har en god AMR.
Hvordan kontrolleres sikkerheden på institutionens legeplads, og hvordan følges der
op på det?
Hvordan sikres det, at befordring sker efter gældende
regler og under betryggende
forhold jf. færdselssikkerhedsloven?
Hvordan sikres det, at sikkerhedskravene til legetøj i institutionen overholdes?

Vi har en legepladsansvarlig der kender legepladsen godt og ved
hvor der skal være mere opmærksomhed.
Daglig dialog – hurtig kommunikation til f.eks servicemedarbejder.

Vi tage med offentlige transportmidler.

Vi køber A – mærket legetøj og materialer. Det er daglig pædagogisk leder der er indkøber, så dette kan næsten altid overholdes.

Hvordan sikres det, at soveseler anvendes i overensstemmelse med gældende regler?

Vi følger de vejledninger der ligger.

Hvordan sørger institutionen
for, at vejledning om sovestillinger efterleves (forebyggelse
af vuggedød)?

Vi har nogle erfarne medarbejder der kender til reglerne. Vi har i
efteråret søgt og læst om de forskellige regler omkring at sove i
vuggestuer.

Hvad gør institutionen for at
opretholde og sikre en god
hygiejne?
-

Blandt børnene?
Blandt personalet?

Både børn og voksne vi vasker hænder før og efter spisning både
børn og voksne.
Både børn og voksne vi vasker hænder efter toiletbesøg.
Voksne spritter hænder af ved givning af morgenmad. Voksne
spritter hænder af det samme ved skiftning af børn.
Vi har p.t. talt om at hænge håndsprit ved indgangene til daginstitutionen.
Vi har kontinuerligt op på møde med TMD omkring rengøring.

Afrunding:Udfyldes på dialogmødet under det aktuelle tilsyn

Hvad er jeres største udfordring lige nu?
I gang med de faglige fyrtårne og have dem implementeret på en god måde. Der skal tales om de faglige
fyrtårne igen i personalegruppen og hvad fordelene ved at have faglige fyrtårne er.
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Hvad er jeres største succes i år?
Alle har været gode til at tage imod arbejdet med læringszoner, og arbejder super godt med læringszonerne, og få ryddet op og indrettet og hjulpet hinanden på stuerne.
Nær-ved-ledelse virker rigtig godt.

Afsluttende konklusion på tilsynsbesøget:

5 faste pædagoger
6 faste medhjælpere
1 studerende
2 vikar udover
Personalegruppen er i gang med at indføre hverdagsevaluering, hvor der arbejdes med aktionslæring.
Medarbejderne er blevet gode til at afholde hyppige korte møder, så der hele tiden er koordinering og
overblik.
Yvonne vil meget gerne have hjælp til gode greb om, hvordan korte møder afholdes godt og konstruktivt.
Yvonne kontakter Ulla for en aftale om sparring på dette.
Yvonne har arbejdet med at være mere synlig i praksis og være til stede der, hvor pædagogikken praktiseres. Nær-ved ledelse fungerer godt.
På dialogmødet drøfter vi rummelighed og inklusion og forskellene på de to begreber – hvordan Regnbuen tolker dem:
Rummelighed: der skal være plads til at børn får lov til noget forskelligt.
Inklusion: børn som ikke er med i fællesskabet som skal med i fællesskabet.
Regnbuen bruger lærerplanerne aktivt til at ændre dagligdagen. F.eks. moregenmadssituationen er ændret ift. at det, der var, ikke fungerede.
Kontinuerligt tværfaglige møder samt kontinuerlig mulighed for anonym sparring.
Hvordan sikres, at alle børn bliver set i en travl hverdag: Fyrtårne observerer på stuerne og kigger efter
om alle børn bliver set.
Ved tilsynet oplevedes institutionen som velfungerende med en refleksiv tilgang til det pædagogiske
arbejde. Fin fornemmelse af hele institutionen.
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