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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 Syd.
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,

4

Pædagogisk tilsyn 2021 Dagtilbudsområde Syd

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, forældre, politikere, ledelse og medarbejdere om

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
 danne grundlag for at drøfte udviklingsmu-
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kvalitet i Sorø kommunes dagtilbud





ligheder 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.
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Tilsynet er inddelt i tre elementer:

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 Syd
Område Syd består af 6 institutioner, hvoraf den 6., Alsted-Fjenneslev Børnehus, er tilkommet pr. 1. april 2021. De 6 institutioner er:







Grønnegården, Skælskørvej 1, 4180 Sorø
Holberghaven, Holbergsvej 21, 4180 Sorø
Krongården, Krongårdsvej 1, 4180 Sorø
Magdalene Haven, Abildvej 1, 4180 Sorø
Villa Villakulla, Pilevænget 1, 4180 Sorø
Alsted-Fjenneslev Børnehus, Margrethevej 1, 4173 Fjenneslev

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 Syd i den sydlige del af Sorø Kommune består af Krongården og Grønnegården
på Frederiksberg, Holberghaven i centrum samt Magdalenehaven og Villa Villakulla i Pedersborg. Alle 5 huse er 0 - 6 års institutioner.
Område Syd er kendetegnet ved både at have øje for fællesskabet og plads til forskellighed i samspillet mellem de 5 huse.
Med inddragelse af alle medarbejdere har vi udarbejdet en vision, der har været med til at
skabe samhørighed, samtidig med at den har givet os en retning for vores samarbejde.
Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at vi har forskellige faglige ERFA-grupper på
tværs af husene, ligesom vi to gange om året har fælles udviklingsmøder. Begge tiltag giver os mulighed for at dele viden og øge kendskabet til hinandens huse og arbejdsgange.
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På ledelsesniveau har vi udviklet fælles retningslinjer og kompetenceudviklingsplaner. I
alle huse er der ansat ”faglige fyrtårne”, som skal være medskabende og sikre implementeringen af de styrkede læreplaner sammen med den pædagogiske leder.

2. Vurdering og bedømmelse

Der har været gennemført anmeldt pædagogisk tilsyn i Område Syds 5 oprindelige institutioner. Den 6. institution i området, Alsted-Fjenneslev Børnehus, er kommet til den
1.4.2021, og indgår derfor ikke i den samlede tilsynsrapport.

Det vurderes, at Område Syd praktiserer i overensstemmelse med lovgivningen på
dagtilbudsområdet samt de kommunale retningslinjer.
Tilsynet viser et generelt velfungerende dagtilbudsområde med høj faglighed og et velfungerende og ligeværdigt ledelsessamarbejde. Der ses et solidt selvstændigt pædagogisk
ledelsesarbejde, udført på grundlag af områdets og Sorø Kommunes fælles grundlag for
dagtilbud. Området opleves således som ét sammenhængende dagtilbud i forhold til mål
og metoder for pædagogisk praksis.
Der er generelt i området stor fokus på fagligt velfunderede medarbejdere med evner til
operationalisering af politikker, retningslinjer og pædagogfaglig interaktion i henhold til den
styrkede læreplan.
Der arbejdes i området generelt med fokus på de 5 centrale elementer i den styrkede læreplan; Børnesyn, Dannelse og Børneperspektiv, Leg, Læring og Børnefællesskaber.
Fordeling af uddannede og ikke uddanende medarbejdere for det samlede Område Syd:
Andel pædagoger: 0.61
Andel andre: 0,39
Område Syd har den 1.4.2021 indlemmet den selvejende institution, Røde Kors Børnehus
(nu Alsted-Fjenneslev Børnehus) i området. På bagrund af processen med kommunalisering af Alsted-Fjenneslev Børnehus og den internt i børnehuset uro og usikkerhed, det har
medført, er det i fagcenter Børn og Familier besluttet, at der IKKE gennemføres anmeldt
pædagogisk tilsyn i institutionen i 2020/2021, da dette ikke vil kunne give et retvisende
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billede af institutionens samlede habitus. Tilsynet vil blive gennemført i efteråret 2021. Der
har i forbindelse med kommunaliseringen været gennemført en række u-anmeldte tilsyn i
institutionen, og der har været et tæt samarbejde mellem institutionens ledelse, fagcenter
og områdeleder med henblik på udvikling af den pædagogiske indsats og børn og medarbejderes trivsel, hvorfor der er fuldt overblik over institutionens forcer og udfordringer og
de nødvendige indsatser.

3. Tilsyn i de enkelte institutioner

Villa Villakulla

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: 25-02-2020
Institutionens navn: Villa Villakulla
Tilsynsførende konsulent: Ulla Spangsberg - Dianna Britt Højgaard
Institutionsleder: Lonnie Ziebell
Medarbejderrepræsentant: Nadja Kamper
Andre: repræsentant fra forældrerådet: Susanne Engel Lauritzen og Kamilla Dansgaard

Strategier/politikker
Er medarbejderne bekendt
med Sorø Kommunes politik-

Medarbejderne er bekendt med diverse politikker og strategier i Sorø
kommune.
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ker/strategier omkring:


Børne- og Ungepolitik



Beredskabsplan for
vold og misbrug




Politikker og strategier er tilgængelige på S-drev og medarbejderne er
bekendt med at der på Findus findes samarbejdsrum og yderligere
tilgængeligt materiale.
Medarbejderne opdateres løbende bl.a. via Findus og på personalemøde.

Vision 2022
Stærke børnefællesskaber, herunder de
pædagogiske pejlemærker

Medarbejderne har fået en PIXI-udgave der kort beskriver relevante
politikker.
På seneste FUM møde blev ny beredskabsplan for vold og misbrug
gennemgået.
I det daglige er arbejdet med de pædagogiske pejlemærker tydeligst.

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

Januar 2019 fik alle opdateret livredende førstehjælp.
2 medarbejdere samt pædagogisk leder startede i dec. 19 uddannelse
som faglige fyrtårne.
2 medarbejdere har gennemført 5 dages Marte Meo kursus
2 medarbejdere og pædagogisk leder startede Marte Meo - 5 dages
kursus i januar 2020
1 medarbejder har taget AMR uddannelsen
1 medarbejder har taget MED uddannelsen
Fremtidigt ønske:
 Pædagogmedhjælper på pædagoguddannelse
 Diplom – vejleder for pædagogstuderende

Hvordan ser institutionens
sygefravær ud?

Vores sygefravær er generelt lavt. Dog har vi haft en langtidssygemelding
1 medarbejder er blevet opereret i begge hænder af 2 omgange, med
hver 2 mdr. fuldtid eller deltidssygemelding.
Ydermere har vi en medarbejder med § 56 som har haft lidt mere fravær end hun tidligere har haft.

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



Brandtilsyn

Brandtilsyn: ja- januar 2020



Legepladstilsyn

Legepladstilsyn: ja- maj 2019
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Bygningstilsyn

Bygningstilsyn: ja (Mikael Gangsted)



Økonomisk tilsyn

Økonomisk tilsyn: Der er løbende budgetopfølgning med den administrative medarbejder flyver der kommer i huset.



Tilsyn via lokal APV



Tilsyn med levnedsmidler



Hygiejnetilsyn

Tilsyn via lokal APV:
Der er lavet handleplaner på støj i visse tidsrum, samt rod/ læringsmiljøer.
I forbindelse med udvidelsen af vuggestuen/ nye stuesammensætninger er der lavet dialogiske APV med de stuer der har været involveret.
Tilsyn med levnemidler: nej
Hygiejnetilsyn: nej, men AT spurgte ind til vores brug af desinfektion af
puslepuder. Dette medvirkede til en ændring i brugen, så spritten
sprayes på et stykke papir og derefter aftørres puden, i stedet for at
spraye spritten direkte på puden, og dermed have risiko for at blive
udsat for dampene fra spritten.

Lovbestemmelser og kommunale rammer:

Hvordan sikrer I jer at alle
børn udvikles løbende?

I villa VillaKulla har der det seneste halvandet år været fokus på at
optimere den pædagogiske planlægning netop med henblik på at sikre
alle børns løbende udvikling.



Pædagogisk leder har skabt en ramme for tid til planlægning
I arbejdet med område syds p&l skemaer øges fokus på pædagogisk refleksion.
 Både vuggestue og børnehave er løbende blevet omstruktureret hvor fokus har været på at skabe miljøer/grupper der tilgodeser udvikling i børnegruppen i samspil med hinanden
 Vi har øget fokus på læringsmiljøer
Vi har øget fokus på de udviklingsbetingelser vi stiller til rådighed i
hverdagssituationer.


Hvordan sikrer I jer at alle
børn trives?

I forhold til det enkelte barn og børn i udsatte positioner anvender vi de redskaber vi har til rådighed i form af sprogscreeninger, udviklingsbeskrivelser, Marte Meo forløb, daglig dialog
med forældrene og tværfagligt samarbejde.

Vi er opmærksomme på at trivsel og læring går hånd i hånd og i forhold
til det enkelte barns trivsel er forældrene en tæt samarbejdspartner.
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Den daglige dialog kan handle om alt lige fra det praktiske om søvn og
kost til den følelsesmæssige trivsel hvor vi stiller os til rådighed med
sparring og vejledning til forældrene.
I det daglige er vi lyttende i forhold til forældrene når der fx er ændringer eller andre udfordringer i hjemmet.
De tværfaglige konferencer er faste hver fjerde uge og vi oplever at
konferencerne er et stærkt og professionelt redskab der er anvendelige
og gavnlige for samarbejdet omkring barnet.
Vi følger procedure i forhold til bekymringer om vold eller misbrug
hjemmet.
Hvordan kan man se Sorø
Kommunes værdier hos jer?
Hvordan arbejder I med de
pædagogiske pejlemærker?

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

De pædagogiske pejlemærker er en stor del af vores pædagogiske
praksis og kernetilgang til hinanden, børnene og deres forældre.
 Pejlemærkerne reflekteres ind i planlægningen når P&L skema
anvendes.
 Vi sikrer at nye fastansatte medarbejdere kommer på temadag
om pejlemærkerne.
 Vi anvender børnepejlemærkebogen i praksis
 Vi har besøg af områdebestyrelsen (marts 2020) der fremlægger ideen bag forældrepejlemærkerne.

Vi er fortsat optaget af at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i personalegruppen der sikrer at der er et fagligt og professionelt fokus på kerneopgaven:






Hvad kendetegner jeres institution?

Faglig optimering (Temadage: Læringsmiljøer, Marte
Meo) omstrukturering af personalemøder, fokus på
faglig dialog der øger det fælles fagsprog.
Inklusion – vi arbejder for at de børn der starter i Villa
Villakulla bliver i villa VillaKulla (faglighed, rummelighed, pædagogisk justering)
Større anvendelse af Marte Meo
Klima og natur. Vi ønsker i højere grad at være ”grønne” og udnytte vores gode udendørs faciliteter.

Villa VillaKulla oplever at antallet af børn og familier i udsatte positioner
er stigende.
Det betyder at vi har en stor blandet forældregruppe hvor yderpunkterne er fattigdom til ressourcestærke familier hvilket børnenes generelle
forudsætninger bærer præg af.

Hvad er I særlig gode til?

Vi er gode til at samle grupperne af børn på trods af forskellige forud-
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sætninger.
Vi har langsomt bevæget os i en retning med mere aldersopdelte grupper og oplever at børnenes udvikling og trivsel er øget markant i samspillet med jævnaldrene børn.
Vi er gode til at regulere i forhold til hvad der passer til det enkelte barn
netop i forhold til at se rundt om hele barnet i forhold til de aldersopdelte grupper. Vi medtænker fx udvikling og vi har forældrene og gerne
det tværfaglige team med.
Vi er gode til:
 At inkludere alle børn
 Forældresamarbejde
 Tværfagligt samarbejde
 forandringsprocesser
Læreplan og læringsmål
Læringsmål
Hvordan skaber I læringsmiljøer, der understøtter alle
børn?

Vi er stadig udfordret i forhold til læringsmiljøer. I det sidste år har vi
haft fokus på emnet ved:



Pædagogisk dag med litteratur – oplæg og praksis
Omstrukturering af stuer der har givet andre muligheder for læringsmiljøer
 Oprydning
 Større fokus på de udearealer vi har – hvad kan vi bruge dem
til?
Der skal fortsat arbejdes med:
 Forståelsen af læringsmiljøer hele dagen
 Børnemiljøet i børneperspektivet
 Oprydning/rollemodeller
Læreplanen
Hvad betyder læreplanen for
den faglige kvalitet i jeres institution?

Hensigten er at arbejdet med Ny styrket læreplan, skal være medvirkende til at styrke den faglige udvikling, som vi har sat i gang i 2019,
hvor vi har arbejdet med det pædagogiske grundlag for de enkelte stuer.
Vi har haft temadag med Marte Meo i vuggestuen, personalemøder
med Marte Meo terapeuten i huset, samt temadag om læringsmiljøer.

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

Læreplanen er medvirkende til et øget fokus på evalueringskulturen i
Villa VillaKulla hvilket har betydning for de udviklingsmuligheder vi stiller til rådighed for børnene. Med en stærk evalueringskultur skabes der
et stærkt fundament for at børns trivsel, udvikling og læring er i fokus.
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Dokumentation
Hvilke dokumentationsformer
arbejder I med i den daglige
pædagogiske praksis?

Da vi pt. ikke er noget forældre intra for vug/ bh bruger vi billeder, smsdagbog, skriv på tavlen samt de produkter der bliver til i aktiviteterne
som dokumentation til forældrene.
På Forældrerådsmøder gives status på udvikling, emner og andet aktuelt fra både vuggestue og børnehave.
Vi har fokus på at etablere miljøer i huset hvor der kan dokumenteres i
børnehøjde. (Fx natur og science tavle)
På stuen for de mindste børn dokumenteres dagligdag og det enkelte
barns udvikling i personlige hæfter.
Vi inviterer til arrangementer hvor forældre og bedsteforældre ser vores
tilgang til børnene – børnenes samspil med hinanden og de voksne –
mærker børnenes trivsel og hverdag samtidig med at de selv er aktive.
Fremadrettet ønsker vi:
”at forældrene bliver lidt længere” (forældrekaffe eller andre arrangementer hvor dokumentationsformen kan være alt fra konkrete produkter
og billeder, til fornemmelse for børnenes trivsel, relationer og generelle
dagligdag)

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

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

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

Der laves udviklingsbeskrivelse/handleplaner på de børn hvor det vurderes at det er nødvendigt.

Vi har i 2019 / starten af 2020 brugt P&E skemaer. Vi oplever at skemaerne er svære at ”få ind under huden” og at der ikke opstår den
ønskede faglige refleksion med disse skemaer.
Vi er optagede af at skabe en moden evalueringskultur og er bl.a. via
de faglige fyrtårne og undervisning fra Absalon blevet inspireret af tanken om en ”metode-kommode”.
I den forbindelse har vi valgt at afprøve ”skema til handling” fra hæftet
”redskab til selvevaluering” (EVA)
Vi bruger P&L skemaerne til at sætte fokus på ”resultaterne”.
Fremadrettet vil der være et større fokus på hvilke udviklingsbetingelser vi kan stille til rådighed for børnene med den tanke at vi som voksne skal regulere os i forhold til børn/barn/kontekst og ligeledes læringsmiljøerne.
Denne tilgang vil være fælles og central i forhold til evalueringen og i
forhold til hvad vi måler på.
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Inklusion og børn med særlige behov
Hvordan arbejder I med inkluInklusionsarbejdet – er baseret på Sorø kommunes tanker om stærke
sion?
børnefællesskaber.
Vi anvender:
 De pædagogiske pejlemærker
 Det tværfaglige team
 Marte Meo
Fra den pædagogiske leder: Jeg er optaget af at sikre at vi sammen
søger at holde os opdaterede og fagligt kloge. Det betyder at vi på
langt de fleste personalemøder har et relevant fagligt indhold/oplæg og
vi har tonet ned for en dagsorden med for mange informationer.

Hvordan kendetegner I børn
med særlige behov?

I den daglige praksis er vi opmærksomme på det enkelte barns plads
eller mulighed for plads i børnegruppen. Vi er optagede af samspillets
udviklingsmuligheder og bruger i den forbindelse Marte Meo til at få øje
på børnenes initiativer i samspillet med os og hinanden.
Vi betragter dem som ”børn i udsatte positioner”:
Vi ved at dagtilbud i dag har stor betydning for det enkelte barns muligheder for at mestre livet uanset vilkår. Det betyder at vi hver dag skal
gøre os umage med at opdage begyndende mistrivsel så tidligt som
muligt og dermed handle på det.

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

Vi ved at alle børn kan komme i en udsat position i løbet af deres tid i
dagtilbud og vi ved at nogle børn er udsatte fra begyndelsen.
Vi ser forældrene som afgørende faktorer i barnets trivsel og vi ønsker
på alle måder at arbejde hele vejen rundt om barnet. Jo tættere relation
og jo mere vi viser at ” vi står skulder ved skulder” jo nemmere er det,
at have en tryg og samarbejdende dialog – også om svære emner.

Hvordan udfører I det i praksis?

I praksis betyder det:
 Tidlig tæt relations dannelse til mor, far og barn via opstartssamtaler ud fra ”livets træ”.
 Tæt samarbejde med det tværfaglige team
 Fokus på tryg overgang mellem stuerne for hele familien
 Fokus på tryg overgang til skole for hele familien
Vi er bevægelige i vores arbejde og faglige funktion i forhold til at få et
barn og en familie i trivsel. (bade barnet, sikre ekstra mad, rådgivende
samtaler o.lign.

Hvordan bruger I de tværfaglige samarbejdspartnere?

-

-

Vi har god erfaring med at gøre brug af de tværfaglige konferencer hvor både sundhedsplejerske, psykolog, talepædagog,
motorikkonsulent, 2-sprogs pædagog, sagsbehandler kan deltage
Vi bruger psykologen til sparring, supervision, observation og
undervisning i hverdagen.
Vi bruger også sundhedsplejersken i forhold til sparring. Hun
deltager gerne i møder, og hjælper med at følge op på eventu-

16

Pædagogisk tilsyn 2021 Dagtilbudsområde Syd

-

-

Sprogarbejdet
Hvilke pædagogiske metoder
anvendes i sprogarbejdet?

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

elle udfordringer i hjemmet – fx overgangen fra amning/flaske
til fast føde mm.
Distriktsrådgiveren kommer 1 x om måneden, herved har vi
mulighed for at vende ting med hende. Ydermere bruger vi
hende hver gang vi står med tvivlsspørgsmål.
Motorikkonsulenten kommer jævnligt i huset og træner med
børn der har behov for dette.
Talepædagogen kommer ugentligt og underviser de børn der
har behov.
To-sprogs pædagogen kommer jævnligt i huset og vurdere/underviser de børn der har behov for det.

Villa VillaKulla har to sprogansvarlige pædagoger der begge deltager i
sprog- erfa møder.
I hele huset har der i 2019 været fokus på at optimere sprogarbejdet
bl.a. til samling ud fra tanken om at børnene udvikler sig bedst i samspillet med hinanden og de voksne.
Det betyder at sprogarbejdet er en central del af hele dagen og finder
sted i både strukturerede og ustrukturerede situationer.
Alle stuer har forskellige former for samling hver dag. I Samlingerne
bruges der dialogisk læsning – temasange – fagtesange – historiefortælling.
For de større børn er der fokus på dialog om aktuelle emner (fx vejret,
måned ugedag) demokratiske samtaler.
Både i vuggestue og i børnehave er hensigten at den daglige pædagogiske kommunikation med børnene er præget af Marte Meo’s kommunikations principper, karakteriserer i det udviklingsstøttende samspil.(følge initiativet, sætte ord på, bekræfte og turtagning)
I vuggestuen er der desuden fokus på ”baby-tegn”.
I det daglige læses der mange bøger (til samling, spisning og spontant)
både i vuggestuen og i børnehaven har vi sat ”bytte/låne-bog-skabe”
hvor børnene kan låne bøger med hjem. Bøgerne kan afleveres tilbage
eller der kan byttes med andre bøger. Skabene har været tilgængelige i
ca. 6 måneder og særligt i børnehaven lånes der bøger. Formålet er at
sikre at alle børn har tilgang til bøger samt en stille opfordring om mere
hyggelæsning hjemme.

Hvordan arbejder I med Sorø
kommunes sprogkanon?

Bøgerne er tilgængelige for de voksne som kan bruge dem på linje
med andre bøger til højtlæsning.
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For de 3 årige introduceres nogle af bøgerne via rygsække der på skift
lånes med hjem. I rygsækken bor læsefidusen – udvalgte bøger med
vejledninger og ideer til forældrene fx i forhold til dialogisk læsning og
sprogstrategier. I rygsækken er også et hæfte hvor forældre og barn
beskriver hvad de har lavet i weekenden.

Brobygning
Hvordan foregår brobygningen
fra vuggestue/dagpleje til børnehaven?

-

-

Hvordan er samarbejdet mellem jer og skolen tilrettelagt?

Overgang fra rumpenisserne til de to andre stuer i vuggestuen begynder når børnene er ca. 15 mdr. børnene kommer på
besøg med en kendt voksen i tiden op til overgangen. Barnet
vil deltage mere og mere på i stuens dagligdag inden det er
klart til skiftet. Hvis forældrene har brug for det eller vi vurderer
det nødvendigt, laves en overleveringssamtale.

Fra vuggestue til børnehave: i måneden op til børnehave
start kommer barnet på besøg på den nye stue. Tiden barnet
er på besøg udvides i takt med at barnet bliver klar. Det er et
mål at barnet kan være en hel dag alene i børnehave samt sove til middag, inden det starter på fuld tid. De ældste vuggestuebørn har jævnlige besøg i børnehaven hvor de lærer de
voksne, de andre børn og alle de nye omgivelser at kende. Der
er en overleveringssamtale inden opstart i børnehaven mellem
forældrene og en voksen fra både vuggestue og børnehave.
- Fra 1.2.2020 flytter mellem 10-11 af de ældste vuggestuebørn
på en ny stue i børnehaven. Børnene er mellem 2,5 og 3 år og
vuggestuenormeringen følger derfor med. Ligeledes gør en
velkendt voksen fra vuggestuen i de første 2 mdr.
Stuen fyldes gradvist op med de børn der fylder 3 år fra vuggestuen,
børn der tilflytter kommunen eller børn der kommer fra dagplejen.
- Fra dagpleje til børnehave: Vi inviterer til et velkomstbesøg
hvor barn og forældre bliver vist rundt i huset, lærer hinanden
lidt at kende og får udleveret velkomstfolder mm.
- I forbindelse med tidlig SFO start bygges der yderligere oven
på det i forvejen planlagte samarbejde end vi. Morten er voksen i vores pilotgruppe og skal følge med i tidlig SFO. Morten
har været en stor del af den pædagogiske planlægning og fortæller om et godt og positivt samarbejde med skolens ledelse
samt skolens SFO pædagoger. Der har været SFO besøg i
stedet for skolebesøg samt overleveringsmøder. SFO besøgene har været godt arrangeret og med stort engagement fra
personalegruppen i SFO’en. Vi har generelt et godt samarbejde med Pedersborg Skole.
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Børnemiljø og børneinddragelse
Hvordan arbejder I med at
Det seneste år har vi har vi arbejdet hen i mod flere aldersopdelte faste
skabe et trygt og udviklende
børnegrupper. Det pædagogiske personale har haft fokus på den udbørnemiljø?
vikling der sker i samspillet både i leg og læring.
Vi oplever at børnene er i bedre trivsel og at børnefællesskabet bliver
stærkere. Lege og læringsmulighederne er øget og opleves bredere
idet børnene har samme alder.
Især har vi oplevet at børn i forskellige typer udsatte positioner har
udviklet sig over forventning, både følelsesmæssigt og kognitivt.
For samspil på tværs af aldrene sikrer vi daglig leg i fællesrummet og
på legepladsen.
Hvordan inddrages børnene i
det?

Nyligt har vi haft en pædagogstuderende der gjorde os opmærksom på
mulighederne ved at bruge ”go-pro” kamera på de mindste børn i vuggestuen. Det betyder at vi har deltaget i to forløb hvor kameraerne er
anvendt og hvor vi dermed får et andet blik ind i barnets børnemiljø.
I foråret fremlægges resultaterne på de seneste optagelser hvilket vi vil
anvende evaluerende og udviklende og vi påtænker at anvende denne
metode fremadrettet efter behov.
De største børn i mellemgruppen og pilotgruppen bruger samtaler og
arbejder fx med demokratiske beslutninger.

Har I nogen fokuspunkter i
forhold til forbedring af børnemiljøet?

Fokuspunkt i forhold til forbedring af børnemiljøet vil ligge i udviklingen
af vores evalueringskultur. Evalueringen skal hjælpe os med at blive
skarpe på hvad barn og børn har brug for samtidig med at vi skal blive
opmærksomme på ændringer og udvikling i den enkelte gruppe.
Det betyder at vi som pædagogisk personale skal blive gode til at se på
konteksten – ændre konteksten og regulere os i samme retning som
børnene.

Digitale medier og forældre intra
Hvordan arbejder I med digitale medier?
Vi bruger få digitale medier og primært sammen med de største børn
på Pilot-stuen:
Børnene bruger IPad til selv at tage billeder eller filme – primært fra
ture ud af huset.
IPad bruges også til få spil hvor der er fokus på kreative problemløsnings spil.
Stuen bruger desuden digitale bøger (talende bøger) hvor børnene selv
tegner og indtaler.
Hvordan arbejder I med foræl- Hjemmesiden er fortsat ikke tilgængelig, men vi har sendt materiale
dre intra og hjemmesiden?
afsted i juni 2019.
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Vi afventer AULA.
Vi har anvendt Facebook, men grundet de nye GDPR regler, er denne
side delvist lukket ned (ingen film eller billeder)
Positive og negative oplevelser med MitBarn

Forældresamarbejde
Hvad kendetegner jeres samarbejde med forældrene?

Ikke aktuelt. Vi ser frem til en ny løsning

De pædagogiske pejlemærker
Det betyder at vi samarbejder og vi kommunikerer på en professionel
og imødekommende måde.
Vi har respekt for børn og deres familiers forskellighed

Hvordan fungerer samarbejdet
med forældrebestyrelsen/
forældrerådet?

-

-

Hvilke udfordringer er der i
forældresamarbejdet?

Vi har et godt forældreråd, med et godt fremmøde og der har
de seneste år været kampvalg for at blive en del af forældrerådet. Vi oplever at have en aktiv og op bakkende formand, som
også sidder i områdebestyrelsen.
Vores forældreforening gør et kæmpe stykke arbejde for at lave aktiviteter for børnene og deres forældre. De arbejder bl.a.
for at samle penge ind. Pengene bruges bl.a. til særlige oplevelser med eller for børnene. (fx Ishøj teater for de store og
Bamseteater for de mindste)

Vi har generelt få udfordringer i forældresamarbejdet og vi oplever at
udfordringerne typisk beror på misforståelser.
Heldigvis løses langt de fleste af disse udfordringer via dialog og til
barnets bedste.
Sværest er det at blive mødt med krav vi ikke kan imødekomme, efterleve eller er ”herre over”. (fx en forskellighed i forældres holdninger
eller ønske om forandring i forhold til politiske beslutninger)

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

-

Område leder- pædagogisk leder- koordinator for skema og
planlægning uden ledelsesmæssige beføjelser.

-

At opretholde det gode psykiske arbejdsmiljø, der er kommet
tilbage i vuggestuen
Lave interviews med bh. Personale, for at afklare hvilke udfordringer der er der, og hvad der skal have mere fokus.
Den ny styrkede læreplan – herunder læringsmiljøer hele dagen og en stærk evalueringskultur.

-

Personaleforhold
Hvordan har I fordelt forskellige arbejdsområder f.eks.

-

to pædagoger er sprogansvarlige (vuggestue og børnehave)
en pædagog er motorik ansvarlig (børnehave)
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sprogarbejde, MitBarn m.m.?

Har I en tydelig forskel på
pædagogernes og pædagogmedhjælpernes opgaver?
Hvis ja, hvor står det beskrevet?
Hvordan følges der op på
MUS (medarbejder udviklings
samtaler)?

-

to naturansvarlige (vuggestue og børnehave)
en Marte Meo terapeut
to faglige fyrtårne (vuggestue og børnehave)
en TR (Bupl)
en AMR
en ansvarlig for kulturkaptajn/ Slaraffen
to vejledere for pædagogstuderende
to vejledere for pædagogisk assistent studerende
en koordinator for skema og planlægning
vi tager udgangspunkt i beskrivelsen:” Rammer og forventninger for det pædagogiske arbejde i dagtilbud, område Syd”

Der er årlige MUS samtaler.
Fra 2020 planlægger vi at holde en 30 minutters op følgende samtale
med medarbejdere få måneder efter MUS-samtalen

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

-

Psykisk arbejdsmiljø
Støj i visse tidsrum
Rod / læringsmiljøer

Sikkerhed og hygiejne
Hvad gør institutionen for at
forebygge ulykker?

-

Der laves risikovurderinger af TRIO

-

Der er legepladseftersyn af eksternt firma 1 x årligt. Påbud udbedres af enten teknisk service eller eksterne.
Hver dag inden vi kommer på legepladsen, gennemgås legepladsen af en eller flere medarbejdere, for at sikre at der ikke
er uhensigtsmæssige ting på legepladsen når børnene kommer
ud.

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 benytter os af offentlige transportmidler eller af buskørsel med busselskaber

-

-

Der købes ind via RAKAT, som har indkøbsaftaler med producenterne. Vi forventer at disse forhandler legetøj, der overholder sikkerhedskravene.
Køber vi brugt legetøj – eller får det foræret – tjekker vi altid

21

Pædagogisk tilsyn 2021 Dagtilbudsområde Syd

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?

-

Børn:
-

kvaliteten og størrelsen på fx smådele ift. aldersgruppen.
Vi anvender soveseler til børn under 2 år. Når barnet fylder 2 år
rykker det ind i en sovepose/ madras på gulvet.
I enkelte tilfælde har vi i samarbejde med forældrene besluttet
at forlænge tiden i barnevogn. (forældrene skriver under på at
deres barn må være fastspændt selvom det er fyldt 2 år). Dette
gøres kun hvis det er for barnets behov, og vi forsøger at gøre
det så sjældent som muligt.
Alle børn tjekkes jævnligt.
Vi putter børnene på ryggen i barnevogne/krybber, spænder
selerne så de ikke kan vende sig for meget.
Viser nyt personale hvordan vi putter børnene.
Alle børn tjekkes jævnligt.

Vasker hænder efter toiletbesøg
Vasker hænder inden spisning

Personale:
- Vasker hænder efter eget toiletbesøg
- Spritter eller vasker hænder efter skiftning af afføringsbleer/
tørre numser.
- Tørrer puslepuden af med et stykke papir med sprit efter en afføringsble.
- Spritter hænder af eller vasker hænder efter aftørring af snotnæser.
- Bruger handsker til bleer med afføring/ tørre numse eller opkast.
- Bruger handsker/ vasker hænder når man lukker badeværelserne ned.

Afrunding: Udfyldes på dialogmødet under det aktuelle tilsyn

Hvad er jeres største udfordring lige nu?
Udfordringen er positiv og handler om at bevare de positive forandringer der har været arbejdet på.

Hvad er jeres største succes i år?
Den forandringsproces Villa VillaKulla har været i og som langt hen af vejen er gået rigtig godt og har
givet gode resultater.
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Afsluttende konklusion på tilsynsbesøget:
Der bliver fortsat arbejdet med larm især på de stuer hvor der på nuværende tidspunkt er mange børn.
Der ses ikke en kaotisk larm eller larm på baggrund af manglende struktur, men blot fordi der er mange
børn der leger i samme rum.
Villa VillaKulla vil gerne have mere fokus på evaluering, og især hvad der ønskes at blive evalueret på.
P&E skemaet er lige nu måden hvorpå der arbejdes med evaluering i hele syd. Skemaet opleves teknisk
svært at bruge og indholdsmæssigt med mange unødige gentagelser. Der ønskes et mere simpelt skema som kan bruges dynamisk dagligt. Der arbejdes lige nu på at bruge ”metode-kommoden”.
Forældresamarbejde:
Repræsentanter for forældregrupper udtaler, at de føler sig godt behandlet, de er trygge ved institutionen
og oplever at personalet er god til at skabe ro hos forældrene, der er god kontakt og generelt tryghed ift.
at aflevere sit barn.
Der bliver lyttet til børnene individuelt.
Det er et stort hus, men alligevel kender alle hinanden, det er positivt.
Det har været rigtig godt at Rumpenisserne er startet og dermed er der også blevet mere overskud til de
større børn i vuggestuen.
Kvalitet er at skabe tryghed og den nære relation.
Vuggestuen er prioriteret, med den hensigt at kunne ruste børnene til at gå i børnehave og generelt få
en god start.
Økonomien er prioriteret til personale.
Man trækker på forældregruppen når der skal leveres materialer til kreative aktiviteter..
Sprogarbejdet laves på stuerne.
Broarbejde: Morten styrer det og det fungerer godt.
Godt samarbejde med Pedersborg skole
Der skal mere fokus på at samarbejde med andre skoler, bl.a. Privatskolen hvor der sendes en del børn
til.
Er der opmærksomhed på at vuggestuebørnene får vand nok.
Regnslag og myggenet: hvad siger lovgivningen. Ulla undersøger og melder tilbage.
Fokus på at komme ned i tempo, og give plads til planlægning – for at lave godt pædagogisk arbejde
skal man planlægge.
Villa Villakulla fremstår som en veldrevet institution med stor fokus på pædagogisk kvalitet og med en
fagligt velfunderet ledelse, der formår at gennemføre en genopbygning af social kapital i personalegruppen.

23

Pædagogisk tilsyn 2021 Dagtilbudsområde Syd

Magdalene Haven

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: 26.11.2020
Institutionens navn: Magdalene Haven
Tilsynsførende konsulent: Ulla Spangsberg
Institutionsleder: Elsebeth Keil
Medarbejderrepræsentant: Maja Nielsen
Andre: forældrerepræsentant Liv Lemming.

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


Børne- og Ungepolitik



Beredskabsplan for

Der henvises/refereres til dem alle jævnligt, men pejlemærkerne
er dem, der står stærkest i vores praksis.
Vision 22 med FNs verden mål har plads i vores fokus områder i
årshjul 2020 og 2021.
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vold og misbrug


Vision 2022



Stærke børnefællesskaber, herunder de
pædagogiske pejlemærker

Beredskabsplanen er gennemgået på et FUM møde i oktober
2019.

Pejlemærkerne er drøftet i forældrerådet, Børnepejlemærkerne
er en del af Mus samtalerne i 2019 og lever deres liv på alle stuer.

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

Hvordan ser institutionens
sygefravær ud?

Alle nye medarbejder deltager løbende i Pejlemærke- og Marte
Meo kursus.
Alle huset medarbejdere deltager løbende i grundkursus i 1.
hjælp.
Huset BUPL tr er uddannet tr i 2019 mens FOA tr er i gang med
uddannelsen.
5 medhjælpere deltager i kompetenceudviklingskurset i efteråret
2020.
De faglige fyrtårne har deltaget i det aktuelle kursus.
6.4 % fravær som primært skyldes 3 medarbejder/ studerende
som i alt har 186 dages fravær, fordelt med
51 %, 36 % og 76 %.
Disse medarbejder er ikke længere i huset.
Derudover mærker vi at medarbejdere, der testes for Corona og
svartiden giver ekstraordinært fravær.

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



Brandtilsyn

27.10 2020 varetages af servicemedarbejder.



Legepladstilsyn

September 2020



Bygningstilsyn



Økonomisk tilsyn



Tilsyn via lokal APV

Varetages af servicemedarbejder.
Varetages på områdelederniveau.
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Tilsyn med levnedsmidler
Hygiejnetilsyn

Besøg af arbejdstilsynet i januar 2020 pga. udsættelse.
Grøn smiley.
Ikke fundet sted, vi har ikke et produktions køkken.
Har ikke fundet sted/ området varetages af pæd.leder og hygiejne ansvarlig.

Lovbestemmelser og kommunale rammer:

Hvordan sikrer I jer at alle
børn udvikles løbende?

Det daglige samvær, iagttagelser, samtaler med forældre, de
gode historier mellem os og forældrene, kollegaers observationer som et stillads omkring barnet.
Hensyn til relationer på tværs af grupperne, søskende relationer mellem vug og børnehave.
Brobygning mellem vug og børnehave og mellem børnehave
og skolerne.
Den røde tråd i hverdagen, året gang og forskellige indsatser
som gavner den enkelt og gruppen.
Ligeværdig vægtning mellem leg, strukturerede læringsforløb
og børneinitieret aktiviteter
Ved børn med særlige behov: de følges tæt, på stuen sammen
med pæd.leder, der udarbejdes handleplaner, samarbejdes
med forældre og andre fagpersoner.
Huset andre medarbejdere involveres og i særlige tilfælde understøtter hele huset barnets trivsel og færden.
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Vi har fokus på at ansætte pædagoger med stor faglighed.
Vi skaber rum i vores hverdag og mødevirksomhed for faglig
udvikling.
Vi evaluerer i fællesskabet.
Der er stuemøder 1 gang om mdr., hvor der sparres og snakkes børn sparring med kollegaer og leder, feedback på praksis
fra leder, personalemøder med fokus på pædagogiske opgaver.
Vi har fokus på at læringsmiljøerne ikke bare er det fysiske,
men også os selv som et læringsmiljø.
Vi arbejder med vores rammer, vores struktur og med organisering af husets hverdag.
Hvordan sikrer I jer at alle
børn trives?

Hvordan kan man se Sorø
Kommunes værdier hos jer?

Vi øver os i at indtage børnenes perspektiv og giv dem medbestemmelse og høre hvad de mener og tænker.
Vi indretter og ændrer vores fysiske læringsrum efter gruppens
sammensætning og behov.
Vi er opmærksomme på venskabers betydning - også på tværs
i huset.
Vi arbejder med individuelle løsninger for børn, der behov for
det og italesætter det overfor de andre børn.
Vi bruger hele huset og alle legepladserne til vores samvær og
aktiviteter.
Vi følger deres spor og eksperimenteren, og ændrer gerne på
vores plan.
Konflikter håndteres alt efter hvert barns evner
Børnene er med i praktiske opgaver i hele huset.
Vi lægger stor vægt på at have værdifulde relationer mellem
børn og voksne.
Alle medarbejdere er opmærksomme på at de er rollemodeller
Vi arbejder med Marte Meo som kommunikation metode
Vi forsøger at skabe rum for komme til en voksen, hvis der er
noget vi skal tale om..
Vi arbejder med gå ud og ind i lege alt efter behovet i gruppen/
det enkelte barn.
”Troværdighed, engagement, arbejdsglæde. Åbenhed, dialog
og anerkendelse.”
Det er værdier, der ligger implicit Magdalene havens DNA.
Vi arbejder løbende på det gode arbejdsmiljø, hvor alle trives
med hinanden, og kommer glade på arbejde.
Vi hjælper i høj grad hinanden når der er behov for dette og når
der er optakt til uoverensstemmelser, bestræber vi os i at tage
det i opløbet inden det bliver til konflikter.
Vi taler også om det er svært både i forhold til børn, forældre
kollegaer og derhjemme.
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Hvordan arbejder I med de
pædagogiske pejlemærker?

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

Vi har en langsigtet implementeringsplan for pejlemærkerne. I
2020 er det børnepejlemærker, der har fået ekstra fokus:
Det har vores samarbejde med forældregruppen også. Her er
vi på vej med at udvikle vores eget materiale til samtaler mellem os forældrene efter en p. lørdag i 2020 med konsulent Jacob Folke Rasmussen.
Samtidig arbejder Elsebeth med det nye tværfaglige team om
at få beskrevet teamets rammer og opgaver i pejlemærkesprog.

Lige nu er vi optaget af at hver stue har sit særlige fokus i forhold til deres børnegruppe, deres alder og deres samspil og
hvordan læringsmiljøerne kan medvirke til at stimulere børnene
yderligere.
I børnehaven har vi særligt fokus på børn i vanskeligheder og
deres plads i børnefællesskabet, hvordan skaber vi gode læringsmiljøer for alle og hvordan organiserer vi dette i det store
børnehave fællesskab.
Lige nu er vi ”efter Corona opdeling” optaget af de nye relationerne, der opstår og som skal dyrkes på tværs af børnehavegrupperne.
Coronatiden har vist vuggestuen hvad udelivet kan tilføre vuggestuen og de nye kompetencer/ muligheder/ læringsmiljøer
sættes i spil og kommer til at præge vores hverdagsliv fremover.

Hvad kendetegner jeres institution?

Vi arbejder med færre skift i vuggestuebørnenes hverdagen.
I Magdalene Haven vil vi bla. gerne være kendt for vores mange forskellige muligheder for fysiske læringsmiljøer, - for vores inkluderende,
anerkendende tilgang til børn, forældre og hinanden og - for vores arbejde med bæredygtighed i børnehøjde.
Vores ”store” legeplads har et gynge område bagerst i haven, et motorisk øvelsesrum på vores bakke, et lille landsbymiljø nede under æbletræerne og et vandland.
Vores ” lille” legeplads ligger med direkte adgang fra 3 af stuerne,
mens vuggestuens legeplads er afgrænset af en stor bøgehæk, sådan
at de mindste kan gå/kravle rundt i fred og ro for de stores cykler og
gynger.
Vores adgang og færdsel i Grydebjerg skov, hvor vi har en shelter som
udgangspunkt for vores skovaktiviteter.
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I Magdalene Haven arbejder vi med, at de voksne tager ansvar, er
tydelige, konsekvente, anerkendende og nærværende i samværet med
børnene.
Vi lægger vægt på, at børnene har gode relationer, at de har mulighed
for fred og ro til at undersøge verden og at de udfordres både personligt, sprogligt og motorisk.
Personalet er dagligt opmærksomme på hvert enkelt barn, vi har et
indgående kendskab til dem og deres familie.
Vi lægger vægt på, at forældrene informerer og informeres når der
sker noget ud over det sædvanlige, vi iagttager børnenes samspil, venskaber, følelser, legerelationer og samarbejder i høj grad med forældrene om deres barns trivsel og udvikling.
I Magdalene Haven er forudsætningen for arbejdet med børnefællesskaber, at alle børn oplever, at
være et værdsat, anerkendt og ligeværdigt aktivt medlem og deltager i
fællesskabet.”
Det pædagogiske personale kan stimulere børns læring i form af måder
at organisere hverdagen på - og udfordringer, der inspirerer børn til at
deltage i forskellige aktiviteter, lege og samvær. Når vi i Magdalene
Haven taler om læring mener vi, at børn lærer ved aktiv deltagelse, de
lærer noget forskelligt og på forskellige måde.
Hvad er I særlig gode til?
Vi oplever selv, at vi er gode til at møde det enkelte barn og sikre dets
relationer til børnegruppen, vi får rigtig mange tilflyttere med børn, der
har været i andre tilbud og det lykkedes os for det meste, at få dem
integreret fint i børnegruppen.
I vuggestuen har den gode indkøring stort fokus, også selv om der
kommer mange børn samtidig, - vi oplever her at forældrene er trygge
og glade for det tidlige samarbejde og at det har stor betydning for det
fremtidige samarbejde.
Vi har fokus på ”bæredygtighed i børnehøjde” og har haft det længe, lige nu er vi i gang med at revidere vores vision både i børnehøjde men
også i huset forbrug af forskellige artikler, der sagtens kunne udskiftes
med mere bæredygtige elementer
Vi er i høj grad gode til at samarbejde både i vuggestuen og i børnehaven på trods af de økonomiske vilkår. Vi kan løfte hinandens faglighed
og vi har en fælles vilje til at gøre vores arbejde med så høj faglighed
som muligt.
Læreplan og læringsmål
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Læringsmål
Hvordan skaber I læringsmiljøer, der understøtter alle
børn?

Læringsmiljøet i huset består jo af mange elementer,- de voksne, der
stiller sig til rådighed, løbende ændringer i de fysiske læringsmiljøer på
stuerne alt efter børnegruppens eller enkelte børns aktuelle behov.
Fællesrummet er inddelt i forskellige zoner med trælegetøj, motorik
rummet med alverdens redskaber og byggeklodser.
Vores legepladser, der taler til forskellige aldre og aktiviteter og vores
skov som et anderledes læringsmiljø.
Vi skaber ofte særlige miljøer for børn i vanskeligheder
Som eks.vis gøre en aktivitet interessant sådan, at andre børn deltager
og dermed opleves fællesskabet mere favnende.
Vores egen tilgang med pejlemærkerne som værdi og marte meo som
kommunikations metode har betydning for den gode stemning i hele
huset. Vores daglige samspil med børnene, opbygning og fastholdelse
af de gode relationer mellem børnene og mellem børn og voksne.
Den gode pædagogiske praksis og daglige tilgang med plads til sjov og
ballade.
Vores vægtning mellem leg, strukturerede aktiviteter og børneinitieret
aktiviteter understøtter udviklingen af hvert enkelt barn.

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

Læreplanen er med til at sætte rammen og niveauet for vores daglige
faglige virke, den sætter retning og er med til at sikre kvaliteten i vores
arbejde.

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

Vi oplever, at læreplanen skærper vores opmærksomhed på pædagogiske grundsyn og læringsmiljøer som er vigtige for børnenes trivsel,
udvikling og læring.

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

Vi arbejder med fotos på ipad, børnesamtaler, tema kufferter på alle
stuer.
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Globusser i loftet, børnenes boliger under voksdugen, børnenes bøger i
snor på væggen, perleflag i lamperne, plancher med stamtræ,
Vi registrer hvad siger børnene, hvad interesser dem, hvad vender de
tilbage til og samtidig virker også som formidling til forældrene via børnene.

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

Når et barn har en vanskelighed taler vi løbende med forældrene om
hvordan vi i fællesskab hjælper barnets udvikling.
Hvis der ikke sker en ændring i barnet udvikling udarbejder vi en handleplan med opgaver til stuen og til forældrene.
Næste trin vil være at tage kontakt med relevante samarbejdspartnerne
i resurse landskabet.
Stuens pædagoger er tovholder på opgaven og sparrer med kollegaer
og pæd. leder.
Handleplaner kan ændre sig undervejs og følger med i børnehaven,
hvor den præsenteres ved brobygningsmødet mellem forældre, vuggestuens- og børnehaven stuepædagoger.

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

Vi har brugt Område SYDS Planlægnings- og evaluerings værktøj med
pejlemærker, læreplanstemaer og marte meo
Den er evalueres i fælleskab på personalemøder men opleves særdeles kompliceret at arbejde med hvilket har gjort implementeringsprocessen svær.
Vi har nu større fokus på hverdags evaluering, hvori der drøftes og
evalueres og gendrøftes på daglig vis.
Der arbejdes med at implementer et nyt mere enkelt værktøj til handling og evaluering.

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

Det er et udviklingspunkt at organisere og systematisere vores evalueringer og hvordan vi i fællesskabet får delt og brugt resultaterne af evaluering.
Det opleves dog, at der på mange områder alligevel hele tiden justeres
på hverdags – og aktivitets evalueringerne og de tages med videre når
der planlægges indsatser og aktiviteter.
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Inklusion og børn med særlige behov
Hvordan arbejder I med inklusion?
Vi arbejder med børnefælleskaber, hvor vores opgave er, at give alle
børn, betingelser for at lære, trives og udvikle sig og det gør vi bedst
ved, at alle børn føler sig som en aktiv del af fællesskabet.
Hos os betyder det at fællesskabet handler om, at alle børn bliver set
og mødt med passende udfordringer, og om en grundlæggende respekt for, at alle børn er ligeværdige medlemmer af fællesskabet
Gennem tilrettelæggelse af målrettede pædagogiske aktiviteter, forsøger vi at sikrer børnenes aktive deltagelse og deres forskellige forudsætninger, behov og kompetencer får mulighed for at udvikle sig og
mulighed for at lære at fungere i forskellige grupper, kan håndtere forskelligheder og kan handle konstruktivt i fællesskabet som fremtidige
samfundsborgere.
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?

Vi kendetegner det som børn, der har en vanskellighed og som i en
periode har behov for en særlig pædagogisk indsats.

Arbejdet tilrettelægges i samarbejdet mellem stuepædagog, forældre,
andre fagpersoner i resurselandskabet og pædagogisk leder.

Arbejdet med de enkelte børn udføres på stuerne af medarbejderne
efter handleplanerne og i samspil med kollegaer på andre stuer.
Det kan være tale om sparring, skifte positioner, skiftes til at være på
opgaven, dele observationer og gode ideer.

Der har været en del skift i det tværfaglige team, hvilket har betydet at
sager er overdraget til andre og at teamet har brugt energi på at finde
den gode rytme og det gode samspil.
Stuerne kontakter selv de relevante fagpersoner og laver aftaler.
De formelle tværfaglige konferencer er pæd. Leder tovholder på og
indkalder til. Der udarbejdes referat af alle møder af en af husets pædagoger.

Sprogarbejdet
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Hvilke pædagogiske metoder
anvendes i sprogarbejdet?

Vuggestuen deltog 2018 i et nationalt sprogprojekt, der efterfølgende
har medvirket til at lægge vores fokus på brug af børneinitieret opslag
på stuerne, ihærdighed i samspil og i aktiviteter. På den gode samtale,
at lære ord fra samme kategori og læringsstigen.
I børnehaven sprogtestes alle 3 og 5 årige.
Der arbejdes med rim og remser, med forskellige spil som vildkatten til
børn, der skal lære dansk.

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

Hvordan arbejder I med Sorø
kommunes sprogkanon?

Brobygning
Hvordan foregår brobygningen
fra vuggestue/dagpleje til børnehaven?

Hvordan er samarbejdet mellem jer og skolen tilrettelagt?

Alle stuer har små kufferter med forskelligt indhold, der bruges aktivt
sammen med sproget, det kan være eventyr figurer, sange, rasle æg,
forskellige temaer mm.
Der arbejdes med dialogisk læsning og med ”smag på et bogstav” i
førskole gruppen.

Bøgerne er til rådighed for de voksne, der bruger dem som højtlæsning
samme med vores andre bøger der omhandler svære emner.

Forældre og personale fra vuggestuen og børnehaven mødes i god til
inden børnehave start og taler om barnets udvikling, behov og hvordan
vi bedst møder barnet. Vi taler om forskellen på de to grupper og forventningsafstemmer med forældrene. I tiden indtil opstart er barnet på
besøg på stuen og på legepladsen og evt. med i skoven. Først med
hjælpe fra vuggestuen og efterfølgende alene.

Vi samarbejder med 3 skoler/ sfo i Sorø by, men i forskellig grad alt
efter hvor mange børn vi har til den pågældende skole. Vi deltager dog
gerne i brobygningsmøder på alle 4 skoler i Sorø, hvis det er nødvendigt.
Vi tilbyder også forældre til børn, der skal i skole uden for Sorø kommune en skriftelig overlevering til deres nye skole.

Børnemiljø og børneinddragelse
Hvordan arbejder I med at
skabe et trygt og udviklende
børnemiljø?
Vi bestræber os på at være troværdige, synlige, tydelige og kompetente voksne, der italesætte at ”vi passer på dig fordi…”
Der arbejdes på at skabe mulighed for at betro sig til forskellige voksne
alt efter hvem, der er den foretrukne,
Vi arbejder løbende med konflikthåndtering mellem børnene og mellem
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børn og voksne. Det er ok at beskytte sin leg med at sig nej tak men
det skal gøres på en ordentlig måde.

Vi arbejder med at differentierede udfordringer alt efter børnenes udviklingstrin.
Vi giver børnene mulighed for at være forskellige steder i huset i forskellige læringsmiljøer, der ofte ændres alt efter børnene behov og
aktiviteter
De ældste øver sig i at være alene på legepladsen
Børnehavebørnene øver sig i at være en lille gruppe alene i motorikrummet.
Vuggestuebørnene øver sig i at være på legepladserne med børnehavebørnene.

Hvordan inddrages børnene i
det?

Har I nogen fokuspunkter i
forhold til forbedring af børnemiljøet?

Vi taler med børnene om hvad de gerne vil, hvem de vil være
sammen med, hvor de vil være, - vi følger deres spor, når det
giver mening for både den enkelte og for gruppen.
Vi husker deres initiativer og deres oplevelser og sætter dem i
spil når det passer i konteksten.
Vi giver dem passende valg, der matcher deres udviklingsniveau.

Vi har arbejdet med børnenes perspektiv på et personale møde i 2019,
hvor vi blev klogere på at tie indimellem og lytte mere efter børnenes
intentioner.
Vi arbejder videre med at værne om børnenes fortrolighed ved at respektere det, de fortæller, vi ”ruller gerne den røde løber ud” eller sender prøveballoner op for at mærke efter om der er noget der skal tales
om. Vi arbejder også med at udfordre det, vi tror, vi hører børnene sige.

Digitale medier og forældreintra
Hvordan arbejder I med digita- Vi arbejder ikke med digitale medier men forventer at digitaliserings
le medier?
strategien giver os en retning.
Hvordan arbejder I med forældreintra og hjemmesiden?

Vi har ikke nogen hjemmeside eller forældreintra.. desværre.

Positive og negative oplevelser med MitBarn

Ikke relevant
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Forældresamarbejde
Hvad kendetegner jeres samarbejde med forældrene?

Vi har et tæt og nært samarbejde med størstedelen af vores forældregruppe, vi afstemmer forventningerne til hinanden i ” livets træ samtalen, når familien starter i huset, - den følges op efter 3 mdr. hvor vi igen
justere vores gensidige forventninger, og ved overgang til børnehaven
og igen til SFO/ skole.
Vi lægger megen vægt og energi i den gode indkøring og generelt i den
gode modtagelse hver dag.
Vi har dagligt samtaler om børnene udvikling, hverdag, kammerater og
alt muligt andet.
Vi arbejder hele tiden på at drage forældre ind i vores hverdagsliv, sådan at de bliver en mere aktiv del af det børnene oplever i aktivetere
mm.
Vi er meget opmærksomme på at alle familier er forskellige og har forskellige normer og værdier, og dette afspejler sig i vores tilgang og
samspil med forældre og børn.

Hvordan fungerer samarbejdet
med forældrebestyrelsen/
forældrerådet?

Forældrerådet mødes typisk 4-6 gange om året og møderne er planlagt
af pæd.leder og formanden.
Der opleves en afslappet, hyggelig og positiv stemning hvor der tales
frit om det der kan være problematisk og det, der er positivt og fremadrettet.
Forældre rådet inddrages i livet i huset og er gerne med til at sætte
retning for de næste års fokusområder.
Magdalene Haven har ligeledes en forældre forening som har til formål
at lave arrangementer for hele forældregruppen.

Hvilke udfordringer er der i
forældresamarbejdet?

Ledelse

Primært er der en del forældre der italesætter vores lave normering og
hvad det betyder for deres børns trivsel.
Vi opleverbestemt også at de fleste forældre anderkender vores pædagogiske arbejde med deres børn.
En del forældre er temmelig irriteret over den manglende afgang til et
elektronisk medie.
Vi arbejder løbende med at finde en form, der kan giver et noget større
fremmøde til vores forældre møder.
Vi arbejder også med at finde en form hvor vi kan fastholde den gode
relation med forældrene i corona tiden, hvor de ikke har mulighed for at
følge så meget med i vores hverdagsliv som tidligere.
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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?

Huset er en del af område SYD og huset ledes af en pædagogisk leder, der varetager den daglige ledelse med alt hvad det indebærer af
personaleledelse, samtaler, møder, planlægning og udvikling både ind
ad til og ud ad til.
Skemaplanlægning varetages af to tovholdere, ferie-og sygefravær
varetages af en flyver.

Den ny styrket læreplan og det fælles læringssyn skal udarbejdes og
implementeres i huset i samarbejde med de faglige fyrtårne
Vi har et stort fokuspunkt i hele huset med at få organiseret hele kerneopgaven i vores hverdag sådan at al forberedelsestid er synligt og
tydeligt planlagt, sådan at alle oplever at der er tid til at forberede sig
på hverdagens aktiviteter og er med til at skabe den gode kvalitet i
arbejdet. Målet er dette punkt ikke optræder på vores APV næste gang.

Alle medarbejdere har forskellige arbejdsområder/ tillidsposter alt efter
interesse og uddannelse. De vælges eller udpeges på et personalemøde og er tilgængeligt på et opslag på personalestuen.

Området har udarbejdet en beskrivelse af forskellen på opgaverne for
pædagoger og medhjælpere.
Den udleveres ved ny ansættelser.
Der er forskel på kompetencerne/erfaringen hos pædagogmedhjælperne og forskelle på de enkeltes opgaver.

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

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

Husets mus samtaler holdes i efteråret, hvor hver især vælger den form
de ønsker.
Der laves individuelle aftaler om opfølgninger alt efter behov.
Efter mus samtalerne vurdere pæd. Leder om der skal laves tiltag som
feks. Kompetenceudvikling eller andet.
Dette kan efterfølgende drøftes med trivelsgruppen
Vi har fokus på rydelighed i garderoberne i samarbejde med forældrene.
Vi har fokus på tilstedeværelse og fravær og hvad det gør ved medarbejderne, deres helbred og kvaliteten i det daglige arbejde.
Vi har fokus på støj fra inventar og fra børn og hvordan vi bedst muligt
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håndterer dette.

Sikkerhed og hygiejne
Hvad gør institutionen for at
forebygge ulykker?

Amr. har løbene fokus på arbejdsulykker, potentielle arbejdsskader og
de gode arbejdsstillinger.
Dette drøftes løbende i trivselsmøder og stuemøder.

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

Husets medarbejdere skal dagligt gå en tur rundt på legepladsen inden
brug, hvis der er uregelmæssigheder rapporteres det til pæd. Leder
eller områdeleder, der vurdere hvad der kan gøres.

Hvordan sikres det, at befordring sker efter gældende
regler og under betryggende
forhold jf. færdselssikkerhedsloven?

Huset har et buskort til offentligtransport og i enkelte tilfælde bruges
egen bil med forældretilladelse.
Hvis vi en sjælden gang lejer en bus er det altid med sikkerhedsseler til
børn.

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

Der købes primært ind via indkøbsaftaler men vi får ofte legetøj forærende fra tidligere forældre, køber genbrugs legetøj og anvender med
sund fornuft.

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

Nye medarbejdere/vikarer i vuggestuen instrueres af de gamle i den
rette anvendelse. Børnene tilses løbende og er overvåget af en børnealarm.
Børn hvor der er mistanke om begyndende sygdom tilses oftere.
Soveselerne er godkendte fabrikater og udskiftes løbende.

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

De drøftes løbende og i tvivlspørgsmål med sundhedsplejersken.
Børnene lægges på ryggen med fastspændt sele. Der findes en selesaks i hvert krybberum.

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

Blandt børnene?
Blandt personalet?

Der er udarbejdet en hygiejne vejledning som løbende genbesøges og
enkelte elementer laver vi en opdateringer på.
Der er en tovholder på opgaven.
Amr og pæd.leder drøfter løbende arbejdsmiljø spørgsmål herunder
hygiejne.

Afrunding:Udfyldes på dialogmødet under det aktuelle tilsyn
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Hvad er jeres største udfordring lige nu?
Vi bøvler generelt i institutionen med at få skabt tid og rum til forberedelse – med det antal
medarbejdere til det antal børn bliver det konstant en udfordring at gå fra til forberedelse. Målet
er, at alle skal have tilpas tid til at forberede sig uden dårlig samvittighed. Der skal skabes
plads til og forståelse for, at det er et betydningsfuldt professionelt prioriteringsfokus, der sikrer
pædagogisk kvalitet og fokus på en endnu bedre kerneopgave.
Retorikken ”vi går fra børnene” skal udfordres. Der skal italesættes en opmærksomhed på, at
forberedelse er en merværdi, der kommer hele institutionen til gavn og glæde. En stolthed både på praksisniveau og i pædagogisk overordnet tilgang. Det skal værdsættes, at vi forbereder
os, det skal kunne ses, høres og synliggøres, at effekten af et miljø, hvor der prioriteres forberedelsestid er en arbejdsplads, der præges af et godt arbejdsmiljø, stærke faglige kompetencer
og mulighed for sparring i forhold til pædagogisk praksis.

Hvad er jeres største succes i år?
Medarbejdernes konstante fokus på, at alle børn har en god dag i Magdalene Haven. Medarbejderne er gode til at hjælpe og sparre med hinanden og hjælp med at få alle dage til et hænge sammen med afsæt i, hvad der er godt for børnene. Personalets fleksibilitet og bestik af
situationen gør, at vi får en god dag, uanset om der på dagen er uforudsigelighed, behov for
ændringer ad hoc eller andet, som vi ikke vidste på forhånd. Det vidner om en personalegruppe, der er optaget af, at der skal være sammenhæng i hele huset, og at den pædagogiske intention altid er med afsæt i, at børnenes dag skal være så god som muligt. Der er fokus på, at
Magdalene Haven er et hus som helhed med pædagogisk sammenhængskraft på tværs af de
enkelte stuer.
Corona har lært os, at det fortsat er vigtigt, at vi fokuserer på, hvad der giver os energi, hvordan vi etablerer konstruktive fællesskaber og har blik for, hvad der skal til for at trives i både
voksen- og børnehøjde.
Afsluttende konklusion på tilsynsbesøget:
Tilsynet blev foretaget på en dag, hvor der var mange nye aktiviteter og mennesker i institutionen.
Institutionens læringsmiljøer er meget motiverende, og pædagogikken træder tydeligt frem
gennem det visuelle indtryk. Det er tydeligt, at der både ude og inde arbejdes målrettet med de
pædagogiske læringsmiljøer.
Der ses en institution, hvor de pædagogiske intentioner og børneperspektivet fremgår tydeligt,
og hvor der er fokus på kvaliteten i den pædagogiske indsats.
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Holberghaven

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:

November 2020

Institutionens navn: Holberghaven
Tilsynsførende konsulent: Ulla Spangsberg, Dianna Højgaard og Malene Härstedt
Institutionsleder: Susanne Springer
Medarbejderrepræsentant: Karina Kolze
Andre: Signe Nørgaard områdebestyrelsesrepræsentant /forældrerådsrepræsentant

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

Børne- og ungepolitik:
vi har arbejdet med det på p-møde i januar.



Børne- og Ungepolitik

Beredskabsplan for vold og misbrug:
Der er arbejdet med det på FUM (områdets personalemøde) i 2019



Beredskabsplan for
vold og misbrug

Vision 2022:
Drøftelser på personalemøder og hænger synligt i glasgangen.
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Vision 2022



Stærke børnefællesskaber, herunder de
pædagogiske pejlemærker

Stærke børnefællesskaber, herunder de pædagogiske pejlemærker:
Vi arbejder med disse temaer f.eks. via evalueringsarbejdet, på personalemøder, på forældremøder, og også sammen med børnene bl.a.
med afsæt i børnebogen ”Med Astrid og Anders i børnehave”.

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

-En pædagog har afsluttet fuld diplomuddannelse 💪
-En anden pædagog har taget 3 moduler vedr. børn og sprog
-To pædagoger har deltaget i de 3 læringsdage for fyrtårne
-2 medarbejdere har taget grundkursus i Marte Meo
-2 medarbejder er yderligere i gang med grundkurset.
-Alle nye pædagoger deltager i temadagen om de pædagogiske pejlemærker.
-Vores TR (bupl) har deltaget i 2 pædagogiske temadage
-Vi har afholdt en pædagogisk dag under temaet ”at tale med børn, der
er i udsatte positioner” i 2019. I august 2020 afholdt vi en pædagogisk
dag med fokus på ”ny styrket læreplan” (særligt fokus på børneperspektiver).
-3 medarbejdere har været med i et praksisforløb i forhold til uddannelse af medarbejdere i familiehuset (Nussa uddannelse et legebaseret
uddannelses program)

Hvordan ser institutionens
sygefravær ud?

2,9 %

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



Brandtilsyn



Legepladstilsyn



Bygningstilsyn



Økonomisk tilsyn



Tilsyn via lokal APV



Tilsyn med levnedsmidler

Brandtilsyn: Ja
Legepladstilsyn: Ja
Bygningstilsyn via ejendomscenter: Ja
Økonomisk tilsyn: I kontinuerlig dialog med områdeleder og lønkonsulent.
Tilsyn via lokal APV:
APV er fast punkt på trivselsgruppens møder (trivselsgruppen refererer
til MED systemet og består af TR Foa, TR bupl, AMR og pæd. leder)
Tilsyn med levnedsmidler: Nej
Hygiejnetilsyn: Nej



Hygiejnetilsyn
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Lovbestemmelser og kommunale rammer:
Hvordan sikrer I jer at alle
børn udvikles løbende?

Vi anvender observationer, vi anvender sprogvurderinger og vi anvender DPU (dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse).

Hvordan sikrer I jer at alle
børn trives?

Marte Meo og de pædagogiske pejlemærker og et tæt ligeværdigt forældresamarbejde.

Hvordan kan man se Sorø
Kommunes værdier hos jer?

Sorø kommunes værdier i Holberghaven se vedlagte bilag (bilaget
indeholder for, hvordan vi i Holberghaven udlever værdierne.

Hvordan arbejder I med de
pædagogiske pejlemærker?

Marte Meo og de pædagogiske pejlemærker er vores kompas i enhver
relation.
Hvilket også er en del af vores planlægning- og evalueringsarbejde.

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

Holberghavens overordnede målsætning er:
Målet for det pædagogiske arbejde i Holberghaven er at skabe et trygt
og rart miljø, hvor det enkelte barn føler sig anerkendt og respekteret
som sig selv og som en del af gruppen.
Målet er at skabe en daginstitution med et højt fagligt og pædagogisk niveau, og hvor de voksne viser imødekommenhed
og engagement..
Hverdagen skal foregå i en rolig atmosfære, hvor omgangsformen og omgangstonen afspejler respekt for den enkelte.
Børnene skal i et lærende miljø udvikle deres sociale og personlige kompetencer og opnå konkrete færdigheder, der gør
dem parate til og giver dem lyst til alene eller sammen med andre at ”erobre verden”.

Hvad kendetegner jeres institution?

En institution med en varm og hyggelig atmosfære, og hvor alle lægger
vægt på at være smilende og imødekommende. En anerkendende
tilgang og vi er gode til at undgå skæld ud.
Vi har gode fysiske rammer, en god beliggenhed og et godt omdømme.
En institution som i mere end 20 år har arbejdet med Marte Meo som
pædagogisk omdrejningspunkt.

Hvad er I særlig gode til?

Vi er gode til at arbejde med udviklingsstøttende kommunikation ved
hjælp af Marte Meo, som er en konkret og løsnings-orienteret metode
til udvikling af samspil mellem mennesker.
Metoden har øje for barnets egne ressourcer, initiativer og sociale
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kompetencer.
Det gør vi bl.a. ved at se på og benævne barnets initiativer:
- Det barnet ser på
- Det barnet gør
- Det barnet siger
- Den følelse barnet har.

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

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?

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

Vi sammenkæder børn i leg (Marte Meo element)
Vi tilpasser aktiviteter, så alle kan deltage.
Vi skaber og genskaber rummelige fysiske læringsmiljøer, hvor der er
plads til deltagelse på mange niveauer. Vi værner også om at skabe
læringsmiljøer for mindre grupper af børn. (Deler børnene op mindre
grupper).

Læreplanen understøtter, at vi arbejder reflekteret og professionelt med
de pædagogiske opgaver.
Læreplanen understøtter, at vi har fokus på læringsmiljøerne(både den
pædagogiske tilgang og de fysiske læringsmiljøer).
Læreplanen er medvirkende til at skabe større chance lighed.
Læreplanen sikrer en positiv udvikling i det pædagogiske arbejde.

Den ny styrkede læreplan rykker fokus fra hvad børnene får ud af det,
til et fokus på hvordan vi styrker læringsmiljøerne (vores tilgang til børnene + de fysiske læringsmiljøer),
Når vi kontinuerligt justerer læringsmiljøerne, så fremmer det alle børns
trivsel, udvikling, læring og dannelse.

I forhold til data, der anvendes i evaluerings øje med, så bruger vi video,
observationer og praksis fortællinger.
I forhold til dokumentation med henblik på fremvisning, så anvender vi
foto, video, udstilling af produkter og processer

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

Der udarbejdes handleplaner for skoleudsatte børn, og for børn i udsatte positioner. Handleplanerne retter sig både mod det, som vi skal gøre i
Holberghaven, og det som der skal gøres i hjemmet.
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Vi følger op på stuemøder, forældresamtaler, og tværfaglige møder, og
planerne tilpasses og justeres løbende og i samarbejde med forældrene.

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

Område Syds planlægnings- og evalueringsværktøj
Videofilm med tilbagemeldinger fra Marte Meo terapeuter.
Skema til handling
I område Syd er vi i gang med at udvikle en ”metode-kommode”.

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

Vi er i gang med at arbejde på at skabe en kultur, hvor planlægning og
evaluering i endnu højere grad fører til ny planlægning og evaluering.

Inklusion og børn med særlige behov
Hvordan arbejder I med inklusion?
Vi tilpasser vores aktiviteter og vores tilgang til børnene, således at
Holberghaven i så høj grad som muligt bliver et sted for alle børn.
Vores tilgang tager afsæt i Marte Meo elementerne og i de pædagogiske pejlemærker

Hvordan kendetegner I børn
med særlige behov?

Som udgangspunkt, så har alle børn forskellige og særlige behov.
Vi bruger ressourcelandskabet. Børn i udsatte positioner, kan defineres
som de børn, hvis trivsel, udvikling, læring og dannelse kræver særlige
faglige indsatser (ofte tværfaglige indsatser).
Pt. har vi ca. 20 børn, hvor der er eller har været en indsats med inddragelse af tværfaglige samarbejdspartnere.

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

Vi skaber plads til og forståelse for at deltagelse kan være forskellig.
Vi inddrager i høj grad forældrene.
Vi holder tværfaglige møde jf. ressourcelandskabet, disse møder sikrer
at vi inddrager andre perspektiver.

Hvordan udfører I det i praksis?

Marte Meo elementer og pædagogiske pejlemærker.
Bruger de fysiske rammer til opdeling af børn i mindre grupper.
Vi skaber hele tiden nye muligheder for børnene gennem vores fokus
på læringsmiljøerne, og læringsmiljøerne tilpasses børnenes behov.
Vi søger at skabe hensyn til det enkelte barn, men på en måde, så
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børnene i videst mulig omfang fortsat er en del af børnefællesskabet.
Hvordan bruger I de tværfaglige samarbejdspartnere?

Det tværfaglige samarbejde har primært afsæt i de tværfaglige konferencer med forældre deltagelse.
Vi afholder også sparring med eksterne tværfaglige samarbejdspartnere.
Vi har i et enkelt forhold anvendt supervision.
I forhold til et par af vores børn, har vi med stor taknemmelighed og
succes anvendt specialrådgivningen vedr. vold og overgreb.
Vi har gennem det seneste års tid haft en meget stor udskiftning i
gruppen af tværfaglige samarbejdspartnere. Det har været udfordrende, fordi det kræver tid at lære nye samarbejdspartnere at kende, og
lige så snart, at vi fornemmede, at vi var på sporet, så kom der igen en
udskiftning. Vi håber på at kunne se frem til et par år med en højere
grad af kontinuitet.

Sprogarbejdet
Hvilke pædagogiske metoder
anvendes i sprogarbejdet?

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

Hvordan arbejder I med Sorø
kommunes sprogkanon?

Brobygning
Hvordan foregår brobygningen
fra vuggestue/dagpleje til bør-

Vi tager afsæt i Sorø kommunes sprogstrategier, og vi anvender
sprogpakkens anbefalinger.
Vi anvender bl.a. samtaler om billeder, fotos.
Vi anvender dialogisk læsning
Vi anvender Marte Meo elementer (at benævne/sætte ord på barnets
initiativer, sætte ord på sig selv, sætte ord på andre børn/omgivelser)
Vi anvender dagligt sange med brug af fagter.
Det kan ses ved at der er masser af fremvisninger (bl.a. fotos) i børnehøjde, som giver anledning til dialoger
Det kan ses ved at de voksne er i børnehøjde
Det kan ses ved at de voksne er nærværende, venlige, imødekommende og nysgerrige på børnenes perspektiver.
Det kan ses ved, at alle stuer har bøger, bøgerne er opdelt, så der er
nogle bøger, hvor børnene selv har adgang til dem, og så er der bøger
som i højere grad egner sig til, at børn og voksne er sammen om bøgerne.
Vi formoder at dette spørgsmål knytter sig til de trækasser med bøger,
som vi modtog for ca. 5-6 år siden.
Stuerne har stadig glæde af de bøger, men bøger bliver slidte og en
del er derfor kasserede, vi anskaffer løbende nye bøger.
Vi har tidligere arbejdet med månedens bog, men pt. arbejdes der
stuevis, og mange stuer bruger biblioteket, som forsyner os med relevante bøger, der knytter sig til den aktuelle børnegruppe.

Brobygningen mellem vuggestue og børnehave har på det seneste haft
vores særlige bevågenhed, og vi har arbejdet med det på et persona-
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nehaven?

lemøde, og vi har i den forbindelse udarbejdet vores egne lokale opmærksomhedspunkter/retningslinjer.
Vi har besøg af en gruppe dagplejere fra vores område ca. hver anden
måned, så de børn, der kommer derfra får besøgt os jævnligt.
Vi får skriftlig overlevering fra dagplejen, sommetider kan det lykkes, at
dagplejeren aflægger besøg hos os sammen med barnet lige før opstart i børnehaven.
Alle nye familier får tilbudt en særlig samtale (livets træ samtale) i løbet
af de første måneder. (Nye familier, er familier, der ikke har eller har
haft børn i Holberghaven tidligere).
De familier som der ikke afholdes livets træ samtale med, de får tilbudt
en samtale i forhold til deres barns trivsel (hvordan barnet er faldet til).

Hvordan er samarbejdet mellem jer og skolen tilrettelagt?

Vi har et udvidet samarbejde med Borgerskolen, som er vores distriktsskole, der er 2 medarbejdere fra børnehaven, der skal med i SFO (2-3
dage hver ugentligt).
Vi har gennem en årrække afholdt samarbejdsmøder med distriktsskolen, og generelle overleveringsmøder, og vi afholder også særlige overleveringsmøder med forældredeltagelse (i forhold til børn i udsatte positioner).
Vi deltager i skolens brobygningsaktiviteter med hele vores ”skolestarter gruppe”.
Vi har oftest også børn til 3-4 andre skoler
Vi holder også møder med de andre skoler efter behov.

Børnemiljø og børneinddragelse
Hvordan arbejder I med at
skabe et trygt og udviklende
Vi er opmærksomme på børnenes perspektiver, hvor kan de godt li at
børnemiljø?
være, hvad leger de rigtig godt med, hvad tænker de, og hvad mener
de, og hvad er de pt. optagede af.
Vi er opmærksomme på, hvad børnene kan være med til at bestemme,
f.eks. i forhold til aktiviteter eller dele af aktiviteter.
Turtagning er et Marte Meo element.
Børneperspektivet indgår som fast element i vores planlægnings- og
evaluerings arbejde.
Vi henviser i øvrigt til vision område Syd
”Vi giver os tid til dialog med barnet i øjenhøjde: Hvordan ser verden
ud, derfra hvor du står? Samtidig hjælper vi børnene til at få øje på
hinandens synspunkter og intentioner. Det er god dannelse at vide, at
der ikke kun er en sandhed. Vi tilstræber en dialogkultur, som udvikler
børnenes forståelse for både egne og andres perspektiver. Man lærer
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noget om, hvad man mener, ved at blive spurgt”
Hvordan inddrages børnene i
det?

Turtagning.
Samlinger med meningsudvekslinger
Samtaler mellem barn og voksen

Har I nogen fokuspunkter i
forhold til forbedring af børnemiljøet?

Vi er hele tiden optagede af at etablere læringsmiljøer, som rummer
plads til bevægelse og andre miljøer med plads til mere rolige lege, og
at der kommer den bedst tænkelige fordeling i forhold til dette.
Nogle af de mest populære steder inde er motorikrummet og eventyrrummet og ”køkkenet” (køkkenet er i virkeligheden krogen med klatrevæggen v/ køkkenet). Der er ofte kø i forhold til at kunne lege på disse
områder.

Digitale medier og forældreintra
Hvordan arbejder I med digita- Vi har ipads, smartphones og pcér på alle stuer.
le medier?
Vi anvender disse digitale værktøjer, når det giver mening for os og
børnene.
Vi har nogle bøger med QR koder, som giver udvidet mulighed for via
de digitale medier, at få endnu mere viden.

Hvordan arbejder I med forældreintra og hjemmesiden?

Vi har ingen

Positive og negative oplevelser med MitBarn

Vi har ikke længere dette system. Vi fandt systemet begrænset og
ufleksibelt. Vi glæder os meget til AULA.

Forældresamarbejde
Hvad kendetegner jeres samarbejde med forældrene?

Forældresamarbejde
”at stå skulder ved skulder med forældre og børn” er vores mantra.
I den daglige kontakt med forældrene lægges der vægt på imødekommenhed, åbenhed og ærlighed i samarbejdet.
Personalet er bevidst om, at forældrene kender deres børn bedst, og at
det pædagogiske personale kan bidrage med deres kendskab til barnet
suppleret med faglig pædagogisk viden.
I dagligdagen tilgodeser vi forældresamarbejdet på følgende måde:
- Daglig kontakt ved aflevering/afhentning
- Individuelle forældresamtaler afholdes, når forældre eller vi har
behov for det. Derudover tilbyder vi en samtale kort tid efter
barnet er startet i børnehaven, og når det nærmer sig, at barnet
skal starte i skole.
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-

-

-

Hvordan fungerer samarbejdet
med forældrebestyrelsen/
forældrerådet?

I vuggestuen tilbyder vi en samtale efter ca. 3- 4 mdr. og ved
overgang til børnehave.
Vi tilbyder samtaler med andre fagpersoner eller tværfaglige
møder, når forældre har brug for råd og vejledning udover det,
som vi kan tilbyde.
Vi står for forskellige arrangementer for forældre, bedsteforældre og børn. F.eks. legepladsdag, bedsteforældredag, sommerfest, julefest, se mere på vores opslagstavler (og forældre
vil også modtage SMS fra os i forbindelse med aktiviteter og
lign.)
Mindst et forældremøde årligt med valg til forældrerådet.

Vi afholder møder i forældrerådet umiddelbart forud for møder i forældrebestyrelsen.
Forældrerådet arbejder både med dagsordenen til bestyrelsesmøderne, og med en mere lokalt forankret dagsorden. Forældrerådet fungerer endvidere som en støtte gruppe, der samler ekstra penge ind til
aktiviteter for børnene.

Hvilke udfordringer er der i
forældresamarbejdet?

Stigende antal bekymrede forældre
Stigende antal tosprogede forældre

Ledelse
Hvordan er ledelsen organiseret?

Pædagogisk leder, som refererer til områdelederen.

Hvilke ledelsesmæssige fokusområder arbejdes der med
i øjeblikket?

Overgange i forbindelse med tidlig SFO.
Ny styrket læreplan og etablering af en stærk evalueringskultur.
Styrke samarbejdet med sundhedsplejersken.
Pædagogisk leder har i løbet af det seneste år arbejdet med ledelsesgrundlaget, tavle hænger synligt og er gennemgået på personalemøde.
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Personaleforhold
Hvordan har I fordelt forskellige arbejdsområder f.eks.
sprogarbejde, MitBarn m.m.?

1 pædagog er natur ansvarlig
2 pædagoger er sprog ansvarlige
4 martemeo terapeuter er ansvarlige for Marte Meo
1 pædagog er ansvarlig for krop, sanser og bevægelse
1 TR for pædagogerne
1 TR for medhjælperne
1 AMR
2-3 pædagoger er fyrtårne i forbindelse med ny styrket læreplan.

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

Område Syd har arbejdet med en definition.
I Holberghaven skelner vi også mellem pædagogmedhjælpere med
lang erfaring og kort erfaring.
Vi har også en pædagogisk assistent, som både har erfaring og en
grundlæggende uddannelse.
Det er overvejende de uddannede pædagoger, der er ansvarlige for at
udarbejde DPU, sprogvurderinger og for forældremøder og deltagelse
på tværfaglige møder.

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

Det afhænger af hvad der aftales på MUS.
Oftest er det medarbejderen selv, der har hovedansvaret.
I nogle tilfælde er ansvaret delt, og så følger den pædagogiske leder
op.
Vi veksler mellem afholdelse af Grus og MUS.

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

Ergonomi / bl.a. problemer døre og låse, der skaber udfordringer for
vores hænder og håndled.
Forholdet til Sorø kommune

Sikkerhed og hygiejne
Hvad gør institutionen for at
forebygge ulykker?

Vi anvender safetynet
På trivselsmøder har vi et fast punkt, der hedder hændelser, og vi drøfter, hvordan vi kan forebygge lign. hændelser, når der er uheld (arbejdsulykker). Typisk er der tale om hændelige uheld, som er vanskelige at forebygge.
Vi er særligt opmærksomme på ”nærved” ulykker i det omfang, hvor vi
kan forebygge.

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

Hvert år gennemgås legepladsen af en certificeret aktør, i forlængelse
af dette udbedrer vi det vi kan sammen med vores forældre. Derefter
kontakter vi et firma, som kommer og reparerer resten.

Hvordan sikres det, at befor-

Vi benytter altid offentlige transportmidler, taxa eller et af de lokale
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dring sker efter gældende
regler og under betryggende
forhold jf. færdselssikkerhedsloven?

busselskaber.

Hvordan sikres det, at sikkerhedskravene til legetøj i institutionen overholdes

Vi køber legetøj der passer til aldersgrupperne, og som har standardiserede godkendelser.
Det sker, at vi køber brugt legetøj, men det er typisk legetøj, som vi
kender de standardiserede godkendelser for. F.eks. lego, duplo, briotog og legetøjsbiler osv.
Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer.

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

Vi anvender godkendte seler i vores barnevogne og krybber. (EN
13210:2004 og godkendt af dansk varefaktanævn)
Vi er opmærksomme på at selerne altid sidder korrekt, når vi putter et
barn, og når vi ser til et barn, der sover.

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

Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer, og vi tjekker op, hvis vi får
yngre børn. Pt er vores børn 10-11 måneder gamle, når de starter.

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

Vi har især fokus på god håndhygiejne, og vi sørger for håndvask ved
toiletbesøg og før alle måltider.
Vi sørger for at spritte puslepladser efter hvert bleskift.

-

Blandt børnene?
Blandt personalet?

Afrunding: Udfyldes på dialogmødet under det aktuelle tilsyn

Hvad er jeres største udfordring lige nu?
Børnene synes, at det er udfordrende at være så meget ude, som vi skal nu pga. Corona.
De savner at være inde.
Forældrenes største udfordring er, at der ikke er en digital kommunikationsplatform ml.
institution og hjem.
Der er medarbejdere, der ønsker mere viden om to-sprogede børn og familier.
Vi har ikke megen tid til at afholde møder, så den tid, vi har, skal måles på en brevvægt
og afvejes nøje.
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Hvad er jeres største succes i år?
At vi kan ændre så meget i vores rammer og livsvilkår, som vi har gjort under Corona,
uden at give køb på vores pædagogiske intentioner, Pejlemærker, Marte Meo, anerkendende tilgang – og det er vi lykkedes med!

Afsluttende konklusion på tilsynsbesøget:
Institutionene bærer præg af vel-overvejethed og vi ser velovervejede takter hos personalet og oplever, at der er fokus på at fange børnenes intentioner og på ressourcer.
Rummenes indretning fremstår med gode læringsrum og med en varm og hyggelig atmosfære.
De tilsynsførende oplever et dagtilbud, der favner alle børn med pædagogiske indsatser
tilpasset den aktuelle børnegruppe. Et dagtilbud, som børn trives i.

Krongården

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: 3. februar 2020
Institutionens navn: Krongården
Tilsynsførende konsulent: Ulla Spangsberg, Dianna Britt Højgaard
Institutionsleder: Mette Allerup Jacobsen
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Medarbejderrepræsentant: Camilla Eliassen
Andre:

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

Ja.
Børne- og ungepolitik samt Vision 2022 er præsenteret for medarbejderne på personalemøder. Begge dele tilgængelige i institutionen.
Beredskabsplan for vold og misbrug er gennemgået på FUM i område
syd oktober 2019.
Alle medarbejdere har gennemgået uddannelse i de pædagogiske
pejlemærker. Nye medarbejdere tilbydes løbende kurser.

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

Marte Meo-grundkursus for nye medarbejdere.
Kompetenceforløb for faglige fyrtårne
Endagskursus vedr. børn i udsatte positioner
Temaaften om sansemotorik for ERFA
Førstehjælpskursus.
Kursus om vold og seksuelt misbrug

Hvordan ser institutionens
sygefravær ud?

I 2019 har 3 medarbejdere haft længere sygdomsperioder på 4-6 ugers
varighed i forbindelse med operationer.
December 2019 er Krongårdens fravær 3,7 %.

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



Brandtilsyn



Legepladstilsyn



Bygningstilsyn



Brandtilsyn: Ja. Efterår 2019



Legepladstilsyn: Ja. Forår 2019



Bygningstilsyn: Ja, indvendigt. Efterår 2019
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Økonomisk tilsyn: Nej



Tilsyn via lokal APV: Ja. Forår 2019 tilsyn fra AT.



Tilsyn med levnedsmidler: Nej



Hygiejnetilsyn: Nej

Økonomisk tilsyn



Tilsyn via lokal APV



Tilsyn med levnedsmidler





Hygiejnetilsyn

Lovbestemmelser og kommunale rammer:

Hvordan sikrer I jer at alle
børn udvikles løbende?

Vi har øje for det enkelte barn i fællesskabet. I dagligdagen på stuen og
i fællesskaber og aktiviteter på tværs. Vi tager med Marte Meo og den
narrative metode udgangspunkt i barnets ressourcer og det, barnet
allerede kan, når vi drøfter, hvad det næste skridt er. Personalets
kendskab til alle børn gør sparring/indsatser på tværs af huset mulig.

Hvordan sikrer I jer at alle
børn trives?

Vi har et godt forældresamarbejde og dialogen med forældrene er vigtig ift. at sikre børnenes trivsel.
Personalet bruger hinanden på tværs af huset, hvis der er brug for et
særligt blik på et barn eller hvis det vigtigt, at alle kender til en særlig
udfordring ift. et barn.
Vi bruger Marte Meo til at se på samspillet mellem voksne og børn og
til at udvide de voksnes handlemuligheder ift. at skabe øget trivsel hos
barnet.
Vi arbejder med børneperspektiver. Pt især ift. brobygning til SFO.

Hvordan kan man se Sorø
Kommunes værdier hos jer?

Pejlemærkerne er en del af arbejdet med ny styrket læreplan, hvor vi
bl.a. bruger dem til, hvordan vi som voksne kan forholde os til det, vi
laver sammen med børnene eller hvad, der er særligt vigtigt at have
øje for i netop denne situation.
Vi bruger pejlemærkerne i forældresamarbejdet. Det kunne fx være i en
tværfaglig konference, hvor pejlemærkerne er det fælles udgangspunkt
for alle fagligheder. Pejlemærkerne er også en del af modellen for vores velkomstsamtaler – ”Livets træ”.
I forældrerådet er der et stort ønske om, at pejlemærkerne i fremtiden
er en fast del af dagsordenen, og at vi arbejder med dem der også –
sammen med forældrene.

Hvordan arbejder I med de
pædagogiske pejlemærker?

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

Vi er særligt optagede af at skabe en rar og positiv stemning omkring
børnene.
At give børnene mulighed for at have medbestemmelse ift. deres dag-
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ligdag i børnehaven/vuggestuen.
At arbejde med, styrke og udnytte personalets høje faglighed på tværs
af huset til glæde for alle.
Hvad kendetegner jeres institution?

Vi arbejder med funktionsopdelte værksteder og aldersopdelte grupper
på tværs af huset som de to store, bærende elementer i et årshjul, der
også rummer faste, kulturelle traditioner, der både har sammenhæng
med fx højtider, men også med begivenheder i Krongården.
I vuggestuen tages særligt hensyn til børnenes alder og børnegruppernes sammensætning inden værkstedsarbejdet sættes i gang – eller det
tilrettelægges på en helt særlig måde efter børnenes behov.
I huset lægger vi vægt på, at det kan ses, hvad vi er i gang med. Der
hænges billeder op eller udsmykkes med børnenes produkter eller fx
fund fra naturen.

Hvad er I særlig gode til?

Vi er gode til at udnytte den organisatoriske ramme, vi har til at skabe
netop de aktiviteter eller fællesskaber, det enkelte barn eller børnegruppen har behov for. Det kunne fx være et særligt værksted, hvor vi
kan arbejde med sprog eller, at et barn kan komme på besøg på en
anden stue, hvis det netop er dér, der er en god relation at bygge videre på.
Vi er gode til – og arbejder med – at bruge den høje faglighed som
indgangsvinkel til nyt eller når noget bøvler.

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

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

Et arbejde, vi er i gang med og som vi ønsker at arbejde videre med i
forbindelse med styrket, pædagogisk læreplan.
Vi er optagede af indretningen på stuerne, i huset og på legepladsen
generelt. Hvilke rum indbyder til hvad? Hvilke materialer er der behov
for netop nu. Vi er optagede af, at huset er pænt og ryddeligt, vi passer
på tingene og arbejder med at skabe stemninger med fx billeder af
børnene, produkter og lign.
Vi arbejder videre med læringsmiljøer som begreb og få mulighed for at
folde begrebet ud og kunne arbejde videre med det i højere grad.

Den styrkede pædagogiske læreplan er med til at sætte nye faglige
begreber, arbejdsmetoder og udviklingspotentialer på dagsordenen.
Det giver os i høj grad mulighed for at styrke vores faglighed og kvaliteten i vores arbejde med børn og forældre. Vi er i gang med at arbejde
med evalueringskulturen. Vi arbejder, bl.a. sammen med en erhvervspsykolog, på at finde metoder til evaluering af arbejdet i det daglige,
men også ift. hvordan vi kan have fokus på fagligheden, når vi har behov for at drøfte ting, vi er uenige om.
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Læringsmiljøer og læring hele dagen er også noget af det, der vil være
på dagsordenen fremadrettet i Krongården.
På hvilken måde har læreplanen 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?

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

Læreplanen skal være med til at holde fokus og sætte retning. Den skal
gerne være med til at kæde alle indsatser sammen og give handlemuligheder fx ift. at have øje for, hvad der er behov for netop nu, når vi
skal sikre trivsel, udvikling og læring.
I Krongården har vores fokus – mellem den gamle læreplan og den
styrede pædagogiske læreplan - indtil nu været at arbejde med at
sammenkæde de pædagogiske pejlemærker og planlægningen af aktiviteter samt at bruge planlægnings- og evalueringsværktøjet i forskellige sammenhænge. Også når det fx gælder refleksion ift. hverdagssituationer eller fx børn i udsatte positioner.

Beskeder på tavler og i nyhedsbreve ved/fra stuerne dagligt. Fælles
nyhedsbreve om overordnede aktiviteter/indsatser.
Værkstedstavle er udgangspunkt for mange eftermiddagssnakke mellem børn og forældre om, hvad børnene har beskæftiget sig med, hvad
de er glade for og hvem, de har været sammen med.
Værkstedstavlen i vuggestuen fortæller om sammensætningen af børnegrupper samt aktiviteter i de enkelte grupper.
Billeder af de enkelte børn i børnenes mapper, billeder af/fra aktiviteter
på tavler.
Boblegrupperne har deres eget område i huset, hvor de fortæller om og
udstiller deres arbejde.
Fernisering samt forestilling for forældre til sommerfesten. Både vuggestue og børnehave bidrager.
Børnenes produkter og fx fund fra naturen udstilles i huset.
Vi kan have særlige fokusområder for fx en stue/gruppe af børn.
For nogle børn i udsatte positioner eller fx ved skoleudsættelser arbejder vi med skriftlige handleplaner for det enkelte barn, gerne udarbejdet
i samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere. Handleplanerne
udformes på baggrund af den enkelte kontekst og aftalte indsats.
Handleplaner for enkelte børn aftales og drøftes altid i samarbejde med
forældrene.

Vi har indtil videre arbejdet med planlægnings- og evalueringsværktøj
for område syd. Herudover har vi brugt forskellige metoder til dialog på
personalemøder til evaluering af fx boblegrupper, fælles arrangementer
o. lign.
Vi vil i forbindelse med arbejdet med den styrkede læreplan arbejde
med at styrke evalueringskulturen i Krongården og i den forbindelse
arbejde med at afprøve forskellige andre evaluerings- og refleksions-
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Hvordan arbejder I med og
følger op på resultaterne af
evalueringen?

metoder. Det kunne fx være aktionslæringsmodellen eller andre af de
metoder, der er præsenteret i materialet om ny, styrket læreplan. Vi har
også gjort os forsøg med evalueringsmetode ift. læringsmiljøet og de
børnefællesskaber, de voksne er med til at skabe i forbindelse med
arbejdet med sammenhængen mellem læreplaner og pædagogiske
pejlemærker.
Vi har jævnligt drøftelser omkring, hvad vi skal justere på i praksis. Det
kunne fx være tovholdergruppens refleksioner omkring værksteder eller
sammensætningen af boblegrupperne.
Vi forsøger ugentligt at holde ”husmøder”, hvor det også er muligt at
reflektere over og justere dagligdagen.
I forbindelse med arbejdet med en stærk evalueringskultur ønsker vi
også at skabe mere systematik i evalueringerne og fx også skabe større mulighed for at kunne dele erfaringer og fortællinger med hinanden
på tværs af stuer og afdelinger.

Inklusion og børn med særlige behov
Hvordan arbejder I med inkluVi arbejder med at skabe stærke børnefællesskaber.
sion?
Små og store, i forskellige kontekster og vi har blik for, hvilke fællesskaber vi giver børnene mulighed for at være en del af, og hvordan vi
skal justere på rammerne, så alle børn får mulighed for at være en del
af et fællesskab.
Hvordan kendetegner I børn
Vi omtaler børnene med deres navne.
med særlige behov?
Skulle vi have behov for at benævne børnene som gruppe, bruger vi
udtrykket ”børn i udsatte positioner”.
Hvordan tilrettelægger I det
pædagogiske arbejde med
børn med særlige behov?

Hvordan udfører I det i praksis?

Hvordan bruger I de tværfaglige samarbejdspartnere?

Når et barn havner i en udsat position, arbejder vi ud fra ressourcelandskabet, hvor vi i den lokale zone samarbejder med forældrene om,
hvad vi sammen kan gøre for at hjælpe barnet videre. Herudover arbejder vi med Marte Meo samt den narrative metode ift. at sætte lys på
det, der virker og som de voksne kan hjælpe med i samspillet med
barnet. Er der brug for yderligere, starter vi et samarbejde i det tværfaglige team med de relevante fagfolk – sammen med forældrene –
den konsultative zone.
Efter behov og aftale fortsættes samarbejdet i det tværfaglige i team
sideløbende med relevante indsatser i hjemme og Krongården, fx beskrevet i en handleplan.
Vi er opmærksomme på det samspil, vi som voksne skaber med alle
børn og i særlig grad, hvis et barn befinder sig i en udsat position. Vi
ser på, hvilke fællesskaber og rammer for dem vi skal skabe for at
hjælpe barnet videre.
Pædagogen/personalet på den enkelte stue sørger for at formidle aftaler og nødvendige hensyn til resten af personalegruppen, så alle har
mulighed for at arbejde i samme retning.
Se ovenfor.
Vi har et godt og tæt samarbejde med vores tværfaglige samarbejdspartnere.
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Sprogarbejdet
Hvilke pædagogiske metoder
anvendes i sprogarbejdet?

Hvordan udføres de i praksis –
og hvordan kan det ses?
Hvordan arbejder I med Sorø
kommunes sprogkanon?

Brobygning
Hvordan foregår brobygningen
fra vuggestue/dagpleje til børnehaven?

Hvordan er samarbejdet mellem jer og skolen tilrettelagt?

Alle stuer i vuggestue og børnehave har samling hver dag. Her snakkes om årstider, dagens gang, der synges, læses, laves rim og remser.
Alle stuer har i forbindelse med sprogarbejdet i området udformet en
kalender/et årshjul med årstider, som kan være udgangspunkt for samtaler med børnene.
Vuggestuen bruger sangkufferter med forskellige, hæklede figurer,
børnene vælger sange ud fra.
I perioder har vi sprogværksted med fx dialogisk læsning, spil, historiefortælling.
Alle stuer har bøger og spil tilgængelige for børnene.
Sprogkufferter med forskelligt fokus er tilgængelige for de voksne.
Se ovenfor.

Bøgerne er tilgængelige for de voksne som kan bruge dem på linje
med andre bøger til højtlæsning.

De ældste vuggestuebørn deltager i både værksteder og boblegrupper
i børnehaven evt. sammen med en voksen fra vuggestuen. De besøger
deres kommende stuer, leger eller er med til samling eller frokost så
snart, de er klar til det.
Vuggestuen bruger børnehavens legeplads samt fællesrummet i børnehaven.
Vi har fælles morgensamling med faste traditioner som weekendsang
og fredagsbølge hver fredag i børnehavens fællesrum.
Vuggestuebørnene følges ofte med personalet, hvis noget skal hentes i
kopirummet eller der skal gives en besked i børnehaven.
Morgenstunden med morgenmad foregår i vuggestuen. På den måde,
lærer vuggestuebørnene også børnehavepersonalet at kende og bliver
trygge ved dem.
Børnehavepædagogen afholder ”Livets træ” med forældrene omkring
starten i børnehaven. Evt. med deltagelse af vuggestuepædagogen.
I perioden med Mælkebøtte-/småbørnsgruppe i børnehaven har børnene haft endnu tættere forhold til – og været en del af resten af børnehaven.
Dagplejen besøger Krongårdens legeplads en gang om ugen. Er der
børn, der skal starte i Krongården, aftales nærmere omkring besøg på
stuen.
Vi samarbejder med skolen ud fra de beskrevne rammer for tidlig SFO.
Herunder besøg, pædagogisk planlægning, forældreinddragelse, overleveringer samt besøg fra skolen/SFO i børnehaven.
Pædagogisk arbejder vi i perioden op til SFOstart med at forberede
børnene på den kommende tid. Fx ift. sociale kompetencer, dannelse
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og selvhjulpenhed.
Børnene går på besøg på skolen mindst en gang pr uge.
Skolen har også mulighed for at komme på besøg endnu tidligere end
ved SFOstart for at have mulighed for at lære et barn eller en børnegruppe særligt godt at kende. På samme måde har en børnehavepædagog været på besøg i skolen efter skolestart for at besøge børnene
og sparre med skolens personale. Alle børn kommer på besøg i børnehaven en dag i efteråret efter skolestart.

Børnemiljø og børneinddragelse
Hvordan arbejder I med at
Vi har overordnet øje for at tage udgangspunkt i den aktuelle børneskabe et trygt og udviklende
gruppe eller det enkelte barn, når vi sammensætter grupper, planlægbørnemiljø?
ger aktiviteter eller fordeler opgaver blandt personalet.
På stuerne har personalet øje for den enkelte eller børnegruppens
behov for at deltage i forskellige fællesskaber samt hvilke aktiviteter
eller emner, der optager børnene. Hvilke møbler, legetøj, spil, bøger,
billeder på væggen eller indretning på legepladsen der bedst kan understøtte børnenes udvikling.
Vi lægger vægt på, at Krongården – både inde og ude – er et pænt og
ryddeligt sted at være. Børn og voksne rydder op efter sig og passer på
vores ting, så vi kan komme til et rart hus at være i næste dag.
Hvordan inddrages børnene i
Vi har øje for, hvad børnene er optagede af og hvad de giver udtryk for
det?
i forhold til ønsker til aktiviteter eller materialer.
I forbindelse med brobygning til SFO/skole laver vi små børneinterviews med børnene, som fokuserer på, hvad børnene bedst kan lide at
lege, hvor de bedst kan lide at lege samt hvilke relationer med børn og
voksne, der har betydning.
Har I nogen fokuspunkter i
I forbindelse med arbejdet med styrket pædagogisk læreplan er vi opforhold til forbedring af børtagede af at arbejde videre med at blive klogere på børnenes perspeknemiljøet?
tiv. Det kan være i form af interviews, film, billeder, tegninger, børnenes
produkter eller anden form for dokumentation.
Vi ser en klar sammenhæng mellem dette og arbejdet med at skabe en
stærk evalueringskultur.
Digitale medier og forældreintra
Hvordan arbejder I med digita- Vi bruger ingen digitale medier.
le medier?
Hvordan arbejder I med forældreintra og hjemmesiden?

Vi ønsker os meget en hjemmeside.
Opdateret 2021: Krongården bruger Aula til den skriftlige del af kommunikationen med forældrene. Her deles beskeder og dokumentation,
fx billeder fra hverdagen.

Positive og negative oplevelser med MitBarn

Ikke relevant
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Forældresamarbejde
Hvad kendetegner jeres samarbejde med forældrene?

Hvordan fungerer samarbejdet
med forældrebestyrelsen/
forældrerådet?

Hvilke udfordringer er der i
forældresamarbejdet?

Ledelse
Hvordan er ledelsen organiseret?

Vi har en positiv, ressourcestærk forældregruppe som interesserer sig
meget for Krongården, børn og personale. Forældrene deltager bl.a. i
arbejdslørdage samt hjælper til ved fx jule- og påskefrokost eller medbringer forskellige materialer.
Vi lægger vægt på, at der skal være en imødekommende stemning i
Krongården og vi prioriterer den daglige kontakt med forældrene højt.
Vi har en god kontakt og et godt samarbejde og lægger vægt på, at der
skal være plads til også at have forskellige perspektiver omkring tingene.
Forældrene er eksperter i børnenes liv og en afgørende faktor i vores
arbejde med at skabe trivsel, udvikling og læring for børnene.
Vi holder velkomstsamtaler med ”Livets træ” med alle forældre ved
opstart samt en samtale inden skolestart og ved overgang mellem vuggestue og børnehave. Herudover holder vi samtaler, hvis enten vi eller
forældrene ser et behov for det.
Forældre inddrages altid i et evt. tværfagligt samarbejde.
Vi har et positivt samarbejde med forældrerådet. Vi ser stor værdi i at
kunne inddrage dem og medtage forældreperspektivet i relevante beslutninger. Vi lægger vægt på at have forældre fra så mange stuer som
muligt og fra både vuggestue og børnehave. Forældrene i forældrerådet deltager aktivt i diskussioner og debatter og interesserer sig for
hele Krongården.
Ud over forældrerådet har Krongården også en forældreforening som
bidrager med en hel del praktisk hjælp i forbindelse med fx afholdelse
af forældrearrangementer og fester i huset. Forældreforeningen samler
i deres arbejde penge sammen, som hvert år bliver brugt til en tur for
de kommende skolebørn samt legetøj, materialer eller oplevelser til alle
børn.
Vores oplevelse er, at vi har et rigtig godt samarbejde med forældrene i
Krongården. Vi har fokus på, hvordan vi kan højne dialogen mellem os
og forældrene omkring de emner, der måske kan være svære at spørge om som forældre eller blot dagligdagsting forældrene vi undrer
sig/os over

Der er ledelsesopgaver og aktiviteter både i og udenfor Krongården.
I Krongården er i gennemsnit 6-7 timer pr uge fastlagt i skema i børnegrupperne som en del af normeringen.
Herudover kommer ledelsesopgaver sammen med personalet hos
børnene, planlægning og afholdelse af møder og forældresamtaler,
planlægning af det pædagogiske arbejde – sammen med personalet –
samt administrative opgaver.
I Krongården er en koordinator som varetager skemalægningen samt
en tovholder som har overblik over bygningerne og samarbejdet med
ejendomsservice og håndværkere i huset sammen med lederen.
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Hvilke ledelsesmæssige fokusområder arbejdes der med
i øjeblikket?

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

Udenfor Krongården løser den pædagogiske leder opgaver i bl.a. ledelsesteam samt diverse arbejdsgrupper og udvalg, der relaterer sig til
den pædagogiske opgave.
Opbygning af en stærk evalueringskultur i forbindelse med styrket pædagogisk læreplan. Herunder ansvaret for at skabe rum og mulighed
for fælles og individuelle refleksioner samt involvering af medarbejderne i nuværende og kommende opgaver og arbejdsprocesser.
Faglig ledelse. Fokus på den faglige tilgang – som har stor betydning
for personalet og Krongården.

ERFA-sprog: 1 pædagog fra bh, 1 pædagog fra vg
ERFA-motorik: 1 pædagog fra bh, 1 pædagog fra vg
ERFA-natur: 1 pædagog og 1 medhjælper fra bh.
Faglige fyrtårne: 1 pædagog fra bh, 1 pædagog fra vg
Marte Meo: 1 terapeut fra bh, 1 fra vg

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

Ja.
Opgaverne er dels beskrevet i Krongådens personalehåndbog samt
område syds forventninger til medarbejderne og fælles personalehåndbog.

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

Opfølgningen vil være individuel alt efter samtalens indhold og aftaler
om ansvarsområder. Det vil både være leders og medarbejders ansvar
at følge op.

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

Arbejdsglæde, kvalitet i arbejdet, indeklima og støj.

Sikkerhed og hygiejne
Hvad gør institutionen for at
forebygge ulykker?

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

Vi holder orden og rydder op.
Vi bortskaffer eller udskifter legetøj/møbler/inventar der er i stykker.
AMR sørger for kontinuerligt fokus på ergonomi og det fysiske arbejdsmiljø med fx særlige fokusuger.
Trivselsgruppen har som fast del af møderne en drøftelse af arbejdsmiljøet.
Vi anskaffer møbler og legetøj svarende til børnenes alder.
De første voksne på legepladsen tjekker hver dag om alting er i orden
mht. legeredskaber samt om der ligger affald el. lign.
Vi er udfordret af, at grupper af unge bruger legepladsen som samlingssted om aftenen/natten. De efterlader fx affald, flasker, cigaretskodder, rester af joints, lattergaspatroner, medicinindpakninger. Finder
vi noget at sidstnævnte tager vi billeder og bruger app’en ”tip politiet” –
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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?

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?

og så rydder vi op, så der ikke er risiko for børnene.
Vi benytter os af offentlige transportmidler eller af buskørsel med busselskaber.
En enkelt gang har vi – i forbindelse med projekt hos dansk Hulebyg –
kørt i Ung Sorøs minibus samt personalets privatbiler. I sidstnævnte
tilfælde sidder alle børn fastspændt på deres egne, godkendte selepuder og har tilladelse fra forældrene efter aftale med forsikringsafdelingen i Sorø kommune.
Vi køber legetøj fra de firmaer, der er aftaler med samt fra anerkendte
fabrikater (fx lego). Køber vi brugt legetøj – eller får det foræret – tjekker vi altid kvaliteten og størrelsen på fx smådele ift. aldersgruppen.

Vi anvender soveseler af godkendte fabrikater. Vi anvender kun intakte
soveseler. Selerne tilpasses barnets størrelse.
Vi tager højde for barnets størrelse i forhold til at blive fastspændt og
risikoen for at barnet kan kravle ud trods selen. Børn, der er for store til
at bruge seler eller som ligger for uroligt, sover på madras på gulvet.
Børnene tilses jævnligt mens de sover.
Alle børn puttes på ryggen (med mindre der ligger en klar aftale om
andet med forældrene).
Personalet er hver dag – og i samråd med forældrene – opmærksomme på barnets temperatur samt vejrforhold i forhold til påklædning,
placering af barnevognen samt brug af overtræk/myggenet.
Børnene vasker hænder (guides af voksne/billeder afhængig af alder
og udviklingstrin) inden måltider, efter toiletbesøg og efter en tur på
legepladsen.
Børn og forældre opfordres til at spritte hænder inden de går ind i institutionen. Håndsprit er tilgængelig ved alle indgangspartier.
Personalet vasker og spritter hænder inden måltider, efter toiletbesøg/bleskift, udendørsaktiviteter mm.
Pusleborde overfladedesinficeres efter anvendelse og ved dagens
afslutning.
Krongården er skofri for alle i vinterhalvåret.
Vi har et rigtig godt samarbejde med vores rengøringsassistent som
tilpasser sit arbejde, hvis der er særligt behov for ekstra rengøring et
sted i perioder.

Afrunding: Udfyldes på dialogmødet under det aktuelle tilsyn
Andre punkter der har indgået i dialogen på tilsynsbesøget, som ikke er nævnt i ovenstående:
På nuværende tidspunkt er der tværfaglige konferencer hver 6. uge. I denne periode er det ikke nok,
men indimellem har det været nok. Tidligere var det hver 8. uge, men der skulle jævnligt tilføjes ad hoc
konferencer. I denne periode er der indkaldt til ekstra, hvilket er svært ift. alles kalendere.
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Hvad er jeres største udfordring lige nu?
Vi arbejder bl.a. med at skabe en evalueringskultur – også i forbindelse med arbejdet med styrket pædagogisk læreplan. Det kræver tid til faglige drøftelser i teams/stuer/hele personalegruppen. En del af de
faglige refleksioner og evalueringer skal finde sted løbende, men der er også brug for tid uden børn til at
udvikle dette og andre faglige områder. Det kan være svært at finde den tid, der svarer til de ambitioner,
vi har i forhold til den løbende, faglige udvikling og det faglige potentiale, vi kan se i Krongården.
Hvad er jeres største succes i år?
At vi er lykkedes med at skabe en (midlertidig) småbørnsgruppe for vuggestuebørn i børnehaven i tæt
dialog med forældrene. Vi har integreret småbørnsgruppen i det arbejde, der ellers foregår i Krongården.
Vi har tilpasset vores organisering, struktur og aktiviteter og på den måde opbygget et tilbud om indflyvning til børnehaven, som børnene udvikler sig og trives i. Dette på trods af fysiske rammer som bærer
præg af at være midlertidige og som har været udfordrende i forhold til at skabe sammenhæng for børn
og voksne. I småbørnsgruppen har vuggestue- og børnehavepersonale arbejdet sammen om at skabe
gode rammer for børnene og brugt hinandens viden og ressourcer konstruktivt. Hele huset har bakket op
om projektet og bidraget til at gøre det til en succes for børnene.
Afsluttende konklusion på tilsynsbesøget:
Der er fin opmærksomhed på alle børn. Muligheden for at arbejde struktureret med at registrere de
voksnes relationer til det enkelte barn drøftes.
Myggenet/regnslag på banevogne må ikke bruges uden konstant opsyn. Disse er fjernet efter tilsynet.
Der er behov for viden og evt. vidensdeling med andre institutioner i brugen af digitale medier, dette
ønskes mere i institutionen, men der er ikke den fornødne viden om det i øjeblikket.
Krongården byder den styrkede pædagogiske læreplan velkommen som en hjælp til både børneperspektivet og evaluering. Samt generelt det faglige fokus der gives via arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.
Der har været uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet, hvor støjniveauet på 2 stuer blev påpeget. Der arbejdes med dette. Under tilsynet opleves et lidt højt støjniveau på en af stuerne. Der er opmærksomhed på
det. Efterfølgende er der opsat akustikplader på væggene på alle stuer i både vuggestue og børnehave,
hvilket har haft en markant effekt på støjniveauet.
Krongården opleves som en fagligt velfunderet institution, hvor børnene trives, udvikles og lærer, og et
sted, hvor der er plads til det gode børneliv.

Normering:
12 Pædagoger inkl. pædagogisk leder
6 medhjælpere – i april 2021: 8 medhjælpere
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Grønnegården

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: 27.februar 2020
Institutionens navn: Grønnegården
Tilsynsførende konsulent: Ulla Spangsberg og Dianna Britt Højgaard
Institutionsleder: Dorthe Meiland
Medarbejderrepræsentant: Janne Lindegaard (pædagog/koordinator) og Mikala Fey Hansen (pædagog/AMR)
Andre: Marie Leihardt (formand for forældrerådet)

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


Børne- og Ungepolitik



Beredskabsplan for
vold og misbrug



Vision 2022



Stærke børnefælles-

Ja, medarbejderne er bekendt med alle nævnte.
Børne- og ungepolitik samt Vision 2022 er præsenteret for medarbejderne på personalemøder, bl.a. på personalemøde d. 18.2-19. Begge
dele er i øvrigt tilgængelige i institutionen, herunder på personalestuen
og på opslagstavle på leders kontor.
Beredskabsplan for vold og misbrug er gennemgået på FUM i Område
Syd oktober 2019. Folderen ligger ligeledes på personalestuen og
hænger på opslagstavle på leders kontor.
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skaber, herunder de
pædagogiske pejlemærker

Der er kontinuerligt og konsekvent arbejdet med opmærksomhed på
Stærke Børnefællesskaber og de pædagogiske pejlemærker i personalegruppen, såvel på pædagogisk lørdag, på personalemøder, i det
tværfaglige samarbejde og i hverdagens praksis, bl.a. ved brug af planlægnings- og evalueringsskemaet. Også på forældrerådsmøder har –
og er – der fokus på Grønnegårdens ressourcelandskab og på de pædagogiske pejlemærker. Pejlemærkerne har også været i fokus på
forældremøder på stuerne.
Alle medarbejdere har gennemgået uddannelse i de pædagogiske
pejlemærker. Nye medarbejdere tilbydes kurser, når de udbydes 2
gange årligt

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















Hvordan ser institutionens
sygefravær ud?

Marte Meo-grundkursus for nye medarbejdere
Marte Meo ”brush up” for Marte Meo terapeut
Praktikvejlederdage for praktikvejledere v. Absalon
”Brush up” og styrket fokus på de pædagogiske pejlemærker for alle medarbejdere i Grønnegården v.
Jacob Folke Rasmussen
”Natur, udeliv og science” på pædagogisk lørdag v.
naturvejleder Kirsten Blicher-Friis
Grønne Spirer-kursus: ”Krible Krable – små dyr i
børnehøjde” for Grønne Spirer tovholdere
Kompetenceudviklingsforløb for faglige fyrtårne og
pædagogisk leder ift. styrket pædagogisk læreplan
Temaaften om sansemotorik for ERFA
Førstehjælp kursusdag for alle medarbejdere
Kursusforløb om vold og seksuelt misbrug
Store MED-dag ”Fysisk sundhedsfremme”
2 medarbejdere er tilmeldt 3 dages børneyogauddannelse i marts 2020

Udtræk fra KMD pr. december 2019:

Det har ikke været muligt at lave et udtræk KMD i februar 2020 pga. teknisk fejl i systemet.
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Øvrige tilsyn
Har institutionen i det forløbne
år haft følgende tilsyn:


Brandtilsyn





Legepladstilsyn





Bygningstilsyn



Brandtilsyn, ja – d. 20.8 2019 v. Louise Hald Kristensen, Beredskabsstyrelsen
Legepladstilsyn, ja – d. 8.5 2019 v. Mads Holger Strander
Sinding, Nordisk Legepladsinstitut
Bygningstilsyn, nej



Økonomisk tilsyn



Økonomisk tilsyn, nej



Tilsyn via lokal APV





Tilsyn med levnedsmidler

Tilsyn via lokal APV, ja – i perioden primo marts til juni 2019.
Handleplan udarbejdet i juni 2019



Tilsyn med levnedsmidler, nej



Hygiejnetilsyn, nej



Arbejdstilsynets tilsyn, ja – d. 11.4 2019 v. Signe Hansen,
Arbejdstilsynet (Grøn smiley)



Hygiejnetilsyn



Arbejdstilsynet

Lovbestemmelser og kommunale rammer:
Hvordan sikrer I jer at alle
børn udvikles løbende?

Vi har stærkt fokus på det anerkendende og narrative perspektiv i løsning af kerneopgaven i hverdagens praksis. Fokus på at skabe merværdi for og sammen med børnene – individuelt og i fællesskaber – i
forhold til det enkelte barns nærmeste udviklingszone.
Herunder har vi konsekvent opmærksomhed på at sikre god trivsel,
dannelse, sundhed, læring, vækst, inklusion og udvikling hos det enkelte barn i styrkende relationer og fællesskaber.
Vores metoder til at sikre, at det enkelte barn og børnegrupperne udvikler sig er bl.a.:





Vi har organiseret os med primærvoksne, som har
det primære ansvar i forhold til børnene på deres
stue. Det sikrer kontinuitet hos børnegruppen, og at
der er gennemgående voksne, der har øje for det
enkelte barns udvikling.
Vi arbejder med relationscirkler, som er med til at
sikre, at alle børn på stuen har tæt relation til mindst
én voksen.
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Hvordan sikrer I jer at alle
børn trives?

Vi deler os i mindre grupper på stuerne
Vi arbejder både på tværs af alder og med aldersopdelte grupper på stuerne
Vi har daglig og løbende tæt dialog med forældrene,
hvorigennem vi sikrer samstemthed, koordination og
fællesskab om barnets udvikling og trivsel.
Vi tilstræber at indrette og tilrettelægge inspirerende
læringsmiljøer henover dagen, såvel fysiske som
mentale og såvel inde som ude. Vi søger ligeledes
at planlægge alsidige og styrkende aktiviteter
Vi afholder månedlige stuemøder, hvor der planlægges aktiviteter, børnenes udvikling drøftes og der
evalueres.
Vi udarbejder TRASMO (observationsredskab), og vi
udarbejder også relevant DPU (Dansk Pædagogisk
Udviklingsbeskrivelse). Børnene sprogvurderes ligeledes, når de er 3 år og 5 år.
Vi afholder børnesamtaler med alle børnehavebørn,
hvor vi bl.a. lytter ind til det enkelte barns ønsker til
læring.
Personalet bruger hinanden på tværs af huset til
sparring og inddrager relevant de interne ressourcepersoner (Marte Meo, Sprog og Motorik, Faglige
Fyrtårne mm.). Vi inddrager også relevant de tværfaglige samarbejdspartnere på bl.a. de tværfaglige
konferencer

Vi sikrer det enkelte barns og børnegruppernes trivsel via den tilgang,
den organisering og mange af de samme metoder som ovenfor nævnt.
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Hvordan kan man se Sorø
Kommunes værdier hos jer?
Hvordan arbejder I med de
pædagogiske pejlemærker?

Vi oplever, at Sorø Kommunes værdier er fuldt integreret i vores kultur i
Grønnegården og at vi dagligt repræsenterer dem. Eksempler på dette
er f.eks.:






Vi viser åbenhed ved, at vi har åbnet Grønnegården
for lokalsamfundet, bl.a. ved at samtaleforeningen
PUST holder nogle af deres samtalegrupper i
Grønnegården. Vi har ligeledes åbnet for, at frivillige
kan bidrage og skabe merværdi til børnenes hverdag i institutionen.
Vi er optaget af at møde børn og forældre både anerkendende, engagerede og dialogsøgende – og er
fuldt fokuserede på, at vi er voksne, man kan regne
med – og at vi gør det, vi siger vi gør – så troværdigheden er konstant høj.
Vi arbejder fokuseret med arbejdsglæde, har lavet
vores eget arbejdsglædemanifest, og har i seneste
APV scoret 100 % i arbejdsglæde.

De 10 pædagogiske pejlemærker er blevet en stærk og fælles referenceramme .. en indlejret del af vores pædagogiske kultur.
Eksempler:

-

-

-

Den andens (såvel børnenes som forældrenes) perspektiv inddrages aktivt og som centrale udgangspunkter for vores handlinger/praksis
Vi er også selv en del af ligningen – vi kigger på
eget ansvar og egen praksis, når vi skal finde muligheder.
Vi står skulder ved skulder – et fælles ”vi” – til gavn
for oplevelsen af sammenhæng og fællesskab hos
børn og forældre
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Vi har øje for det, der går godt – men kan også tale
om det, der går mindre godt

-

Herudover indgår de pædagogiske pejlemærker f.eks. i opstartssamtaler (v. Livets Træ) og i løbende relevant brug af planlægnings- og evalueringsskemaerne.

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

Vi er naturligvis særligt optaget af løbende at styrke, videreudvikle og
forfine vores særlige kendetegn, som er nævnt nedenfor.
Herudover er vi i øjeblikket særligt optaget af at videreudvikle vores
praksis i forhold til elementerne i den styrkede pædagogiske læreplan,
herunder bl.a.:








At styrke vores evalueringskultur yderligere
At indrette og skabe endnu flere fysiske læringsmiljøer i hele huset og i vores uderum, så børnenes
leg og læring inspireres og stimuleres endnu flere
steder og er tilgængelige over hele dagen. I sammenhæng hertil er vi også optaget af vores eget
ansvar for selv – som ansatte – at være inspirerende læringsmiljøer.
At styrke overgange for børnene yderligere, bl.a. ift.
Tidlig SFO-start og mellem vuggestue og børnehave
At videreudvikle vores forældresamarbejde endnu
mere, og fortsat finde nye måder at inddrage forældrene aktivt i børnenes institutionsliv

Herudover er vi bl.a. også optaget af at skabe åbne og gode rammer
for at både vores nuværende og kommende frivillige fortsat motiveres
til at bidrage med det ”ekstra”, som giver både mening og merværdi til
børnenes hverdagsliv i institutionen og til at samskabe med os.
Ligeledes er vi også særligt optaget af at fastholde vores gode kultur
med at hjælpe hinanden på tværs af stuerne og afdelingerne.
Hvad kendetegner jeres institution?

Som en synlig del af vores identitet som daginstitution er vi bl.a. kendetegnet ved at være en institution med en grøn profil, hvor natur, udeliv,
miljø og bæredygtighed er fremtrædende elementer i vores pædagogiske praksis.
Vi har herunder bl.a. Grønt Flag fra Friluftsrådet, som både motiverer
og forpligter os til kontinuerligt at styrke og videreudvikle vores grønne
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profil og praksis, hvor vi særligt bruger naturen og uderummet – og os
selv i disse – som aktive og attraktive læringsmiljøer. Vi har også eget
skovstykke.
Vi arbejder også med særligt fokus på fast hviletid, mindfullnes og det
at være ”nede i tempo”, fordi vi mener, det er centralt, at vi også skaber
rammer i institutionen for børnene, hvor de kan finde ro og balance.
Vi har også særligt og bevidst fokus på at skabe gode stemninger i
hele huset, så både børn og forældre – og personale – kan opleve
tryghed og føle sig velkomne. God stemning smitter!
Endelig er vi også kendetegnet ved at være fokuseret på at skabe
rammer for det gode forældresamarbejde, som ligger os meget på sinde.
Hvad er I særlig gode til?

Vi oplever, at vi generelt er gode til at skabe oplevet kvalitet og god
stemning i vores daglige praksis og i det daglige liv i hele huset. Vi får
rigtig meget positiv feedback på det.
Vi oplever også, at vi er gode til at arbejde fokuseret med vores særlige
kendetegn og vores profil.
Vi er også bevidste om, at vi sagtens kan blive endnu bedre og forfine
og videreudvikle vores praksis, planlægning og indretning, så rammerne for børnene skaber endnu flere muligheder og så kvaliteten øges
yderligere.

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

Vi søger at skabe dynamiske, fleksible, forskellige og attraktive fysiske
læringsmiljøer med forskellige zoner på stuerne og på gangene til forskellige aktiviteter, og hvor der er plads til fordybelse og leg.

-

Hver en kvadratmeter udnyttes 

Uderummet (legepladsen, haverne, tipien, bålpladsen mm.) – og ture
ud af huset – indtænkes også aktivt som forskellige læringsmiljøer,
som kan inspirere forskelligt og over hele dagen. Vi arbejder kontinuerligt med at videreudvikle vores brug af uderummet som en del af vores
grønne handleplan.
Vi har fokus på læringsmiljøer i vores planlægning af aktiviteter, så de
kan have mere gennemgående karakter over hele dagen
Vi sikrer gode og systematiske overleveringer mellem ansatte, der møder tidligt ind og dem, der møder senere ind på dagen – for at sikre
større oplevelse af sammenhæng, ligesom vi søger at tilrettelægge
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arbejdsplanlægning med henblik på at fordele ressourcer bredere over
dagen
Vi indretter bevidst stuerne forskelligt og dynamisk, så den enkelte
børnegruppe tilgodeses så meget som muligt, og så de indrettes efter,
hvad der pædagogisk arbejdes med og så mulighederne for børnene
bredt set øges på tværs af stuerne.
Vi arbejder også mere og mere bevidst med, at vi selv – som ansatte –
er inspirerende læringsmiljøer, og således også herved udvider mulighederne for børnene over hele dagen udover de fysiske læringsmiljøer.

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

Implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan og de elementer, der er særligt fokus på i denne, er såvel en anledning som en
forpligtelse til at genoverveje og videreudvikle vores eksisterende praksis. Denne øgede bevidstgørelse i, af og om vores praksis er med til at
øge kvaliteten i det, vi gør i hverdagen.
Vi løfter vores kvalitet yderligere i vores indsatser ved, at vi tydeligt skal
kunne reflektere og perspektivere vores praksis ind i den styrkede pædagogiske læreplans temaer og elementer.
Vi får med den styrkede pædagogiske læreplan også et fælles fokus,
en fælles reference og et fælles sprog, både internt i huset og på tværs
af daginstitutionsområdet, som er styrkende for kvaliteten.
Vores fokus på at styrke vores evalueringskultur er et omdrejningspunkt i forhold til at sikre, at vi løfter vores kvalitet yderligere i forhold til
alle elementerne i den styrkede pædagogiske læreplan.

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

Med reference til ovenstående svar på, hvad læreplanen betyder for
den faglige kvalitet i vores institution, oplever vi, at den øgede kvalitet i
vores praksis indvirker både direkte og indirekte på børnenes trivsel,
udviklings- og læringsmuligheder.
Den øgede faglige bevidsthed om bl.a. børnesyn, hvad vi gør, kan gøre
mere af og bør styrke i vores praksis og i børnemiljøerne, og hvordan vi
inddrager forældrene mere aktivt, er vi overbeviste om, giver børnene
forudsætninger for flere og bedre udviklings- og læringsmuligheder.
Det styrkede forældresamarbejde – bl.a. også via de pædagogiske
pejlemærker – hvor forudsætningerne for, at børnene i højere grad
oplever sammenhæng, samstemthed og fællesskab omkring dem,
antager vi også, indvirker positivt på børnenes trivsel.
Vi får bl.a. bekræftet disse antagelser, når vi afholder børnesamtaler og
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i forældresamarbejdet.

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

Vi dokumenterer vores praksis på flere måder, herunder bl.a.:















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

Kvartalsplaner for planlagte aktiviteter for de enkelte
stuer hænges op på stuernes tavler.
Hver stue har et whiteboard, hvor forældrene informeres om, hvad man har lavet, og hvor der hænges
billeder op, der viser f.eks. læringssituationer, aktiviteter, stjernestunder mm.
Der udarbejdes åbne og tilgængelige dagbøger på
stuerne i vuggestuen, hvor forældrene kan følge børnenes vuggestue-hverdag over tid.
Der udarbejdes dokumentationsmappe for det enkelte barn – ”Børnemapper” m. billeder, tegninger, børnesamtaler mm.
Børnenes produkter og fx fund fra naturen udstilles i
huset.
Sprogtavle og Grønne Spirer tavle i både vuggestue
og børnehave
Årlig fernisering samt forestilling for forældre som dokumentation på pædagogiske forløb
Der præsenteres dokumentation på forældremøder,
ved forældresamtaler og forældrerådsmøder i form af
situationsbilleder og film
Stuerne har egne dokumentationsmapper, hvor bl.a.
månedsplanerne også indsættes
Kvartalsvise nyhedsbreve fra pædagogisk leder

Vi udarbejder pædagogiske skriftlige handleplaner, bl.a. i forbindelse
med skoleudsættelser eller for børn med særlige behov, hvor der er
behov for en tydelig afstemt og koordineret indsats.
Handleplaner for enkelte børn drøftes og aftales altid i samarbejde med
forældrene, og naturligvis også i tæt samarbejde med de relevante
samarbejdspartnere.
Vi laver også DPU (Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse) på relevante børn, hvor vi er i tvivl om deres trivsel, hvis der sproglige udfordringer eller lignende.

Evaluering

70

Pædagogisk tilsyn 2021 Dagtilbudsområde Syd

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

Vi evaluerer dagligt mundtlig dagens gang på de enkelte stuer mhp. at
afstemme, koordinere og evt. justere indsatsen til den efterfølgende
dag.
Vi arbejder desuden med Område Syds planlægnings- og evalueringsskema. Som et supplement hertil afprøver vi også ”skema til handling”.
Vi har desuden forskellige evalueringsdrøftelser, hvor planlægnings- og
evalueringsskema også fremlægges gensidigt på såvel stue-, afdelings- som på personalemøder samt på pædagogiske lørdage.
En styrkelse af vores evalueringskultur vil bl.a. handle om en større
videndeling på tværs af stuerne og afdelingerne og at styrke organiseringen omkring systematikken i evaluering – med et fokus på at bevæge os fra mere instrumentel evaluering til meningsfuld evaluering.

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

Vi har i evalueringsdrøftelserne generelt fokus på at trække læring ud
af de processer og aktiviteter, vi arbejder med.
Vi arbejder også med et fokus i vores evaluering på, at det giver os
inspiration til vores praksis, og vi ser det som kompetenceudvikling i
praksis.
Evalueringer giver også anledning til videreudvikling og udbygning af
læringsmiljøer og kan også indvirke på vores organisering.

Inklusion og børn med særlige behov
Helt gennemgående arbejder vi naturligvis med inklusion med afsæt i
Hvordan arbejder I med inkluStærke Børnefællesskaber og Sorø Kommunes pædagogiske pejlesion?
mærker.
Vi er meget optaget af at understøtte, at alle børn er med i både mindre
og større fællesskaber, og hvis vi oplever, at enkelte børn situationelt
eller periodisk ikke er eller oplever sig inkluderet, sætter vi målrettet ind
for hjælpe det et bedre sted hen.
At alle børn skal opleve at, de hører til og har en naturlig plads i fællesskabet
Vi har stærkt fokus på børnenes ressourcer som drivkraft i og ind i fællesskaberne, ligesom vi relevant tilrettelægger aktiviteter i den nærmeste udviklingszone for det enkelte barn eller børnegruppen.
Vi er altid i tæt dialog, samstemmer med og inddrager aktivt forældrene, særligt hvis vi er bekymrede.
I forhold til ressourcelandskabet, bruger vi både sparring med hinanden
og ressourcepersonernes kompetencer i huset, ligesom vi evt. inddra-
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ger de tværfaglige samarbejdspartnere, når vi har børn, der har særlige
behov.
Vi videndeler og sparrer også så forebyggende som muligt omkring
børn med særlige behov såvel på stue- som på afdelingsmøder.
Hvordan kendetegner I børn
med særlige behov?

Børn, hvis udvikling og trivsel giver anledning til bekymring.
Børn med udviklingsmæssige problemer, der påvirker barnets generelle udvikling negativt på et eller flere områder, f.eks. sprogligt, socialt,
motorisk og følelsesmæssigt.

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

Med reference til ovenstående beskrivelse af, hvordan vi arbejder med
inklusion, arbejder vi bl.a. også relevant med mindre overskuelige
grupper, skærmning, afledning, guidning og inkluderende støtte til de
børn, der har behov for det mm.
Vi er altid optaget af, at sygdommen eller udfordringen, barnet måtte
have, fylder så lidt som muligt, og ikke bliver begrænsende for barnets
deltagelsesmuligheder i fællesskaberne.
Vi har også børn, der har praktiske hjælpebehov, hvor der er behov for
faste rutiner og struktur, stærkt fokus på hygiejne, hjælp til sonde/kateder mm., så det tilrettelægger vi os også understøttende ud fra.
Vi arbejder f.eks. også ud fra aftalte og samstemte handleplaner, herunder f.eks. med time-timer, piktogrammer eller lign.

Hvordan udfører I det i praksis?

Se ovenstående

Hvordan bruger I de tværfaglige samarbejdspartnere?

Vi bruger – samstemt med forældrene – de tværfaglige samarbejdspartnere både til sparring og supervision og i konkrete forløb vedr. enkelte børn og familier i forhold til en forebyggende, helhedsorienteret og
koordineret indsats

Sprogarbejdet
Hvilke pædagogiske metoder
anvendes i sprogarbejdet?

Vi laver sprogvurdering til opstartssamtalen i børnehaven, som foretages af pædagogen på stuen (ikke af sprogansvarlig).
Sprogvurderingen foretages igen, når barnet er 5 år.
Den generelle indsats ligger på stuen. Den fokuserede indsats ligger
på stuen og hos sprogansvarlig i Grønnegården, og ved den specialiserede indsats inddrages tale-/hørekonsulenten.
Vi arbejder med dialogisk læsning til samlinger, i spisesituationer og på
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andre relevante tidspunkter i løbet af dagen i både VG og BH. I sprogarbejdet taler og synger vi herudover med børnene om f.eks. årstider
ift. de visuelle årshjul og dagens gang Vi laver også rim og remser.
”Fri for mobberi”-kuffert fra Maryfonden
Børnepejlemærkerne (historierne for børn)
Vi bruger baby-/børnetegn i VG
Vi bruger også både sangkufferter og fortællekufferter, og vi har bøger
og spil tilgængelige for børnene, som også indgår ad hoc i sprogarbejdet.
Hvordan udføres de i praksis –
og hvordan kan det ses?

Hvordan arbejder I med Sorø
kommunes sprogkanon?

Se ovenfor.
Sprogarbejdet er en systematisk og integreret del af vores daglige pædagogiske praksis, og børnene elsker både rutinerne/gentagelserne
forbundet med sprogarbejdet og selve indholdet i det, der foregår. Børnene udvikler synligt deres sprog i sprogarbejdet, hvilket vi både kan se
i det daglige hos børnene og i sprogvurderingerne.
Sprogkanon-bøgerne findes på alle stuer i både BH og VG. Vi har dog
suppleret med bøger i VG, der er mere alderssvarende til børnene i
VG.
Vi bruger sprogkanon-bøgerne til dialogisk læsning ved samlinger, i
spisesituationer mm.

Brobygning
Hvordan foregår brobygningen
fra vuggestue/dagpleje til børnehaven?

Fra dagpleje til børnehave
Generelt





Er dagplejen og forældrene på besøg med barnet inden
opstart
er der opstartsmøde med forældre ved opstart, hvor vi
bruger ”Livets Træ”
sender dagplejen et statusskema på barnet til VG

Ved børn med behov for særlig opmærksomhed



inviteres relevante tværfaglige samarbejdspartnere og
dagplejen med til opstartsmøde sammen med forældrene for at dele og overlevere relevant viden om barnets
situation

Fra VG til BH



Personale fra BH kommer i VG og besøger og observerer
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Hvordan er samarbejdet mellem jer og skolen tilrettelagt?

Kontinuerlige besøg i BH med de vuggestuebørn, der
snart skal starte i BH
Forældrene besøger børnehaven
Fælles overleveringssamtaler ved behov
VG overleverer til BH

Vi har et tæt samarbejde med distriktsskolen, som er Frederiksberg
Skole.
Der er udarbejdet en brobygningsaftale i distriktet, der har til formål ”at
sikre den bedst mulige overgang – og dermed sammenhæng mellem
dagtilbud og skole/SFO for det enkelte barn og at understøtte børnenes
fortsatte trivsel, udvikling og læring” I brobygningsaftalen ligger bl.a.
besøgsdage, planlægningsmøder, overleveringsmøder, evalueringsmøder mv.
Vi afholder i Grønnegården børnesamtaler med alle børn forud for, at
de skal starte i skole for at kunne bringe deres perspektiver og opmærksomheder med ind i tilrettelæggelsen af overgangsforløbet. Vi
taler desuden med alle forældrene for også at bringe deres opmærksomheder ind.
”Jo bedre samarbejde mellem de voksne, jo bedre overgang for barnet”
I forhold til børn i udsatte positioner kan det være nødvendigt at sikre
en særlig smidig overgang mellem dagtilbud og skolen/SFO´en. Der
kan være tilfælde, hvor viden om barnets særlige situation og dagtilbuddets erfaringer med barnet vil være nyttigt at dele. Har et barn i
løbet af sin dagtilbudstid haft særlige udfordringer, skal der være fokus
på den gode overlevering, hvor relevant viden videreformidles.
Skolen inviteres proaktivt og rettidigt ind til tværfaglige konferencer i
distriktets daginstitutioner, så den tidlige forebyggende indsats kan
koordineres og understøtte barnets trivsel og videre udvikling.

Børnemiljø og børneinddragelse
Vi arbejder med at skabe et trygt og udviklende miljø for børnene på
Hvordan arbejder I med at
mange måder. Ind i det, der allerede er nævnt i skemaet her, har vi
skabe et trygt og udviklende
fokus på og arbejder vi bl.a. med:
børnemiljø?





Bevidst at skabe god og hyggelig stemning for både
børn og voksne.
At være anerkendende, nærværende og inspirerende
voksne og rollemodeller.
At vi er organiseret med primærvoksne i forhold til børnene
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Hvordan inddrages børnene i
det?

Tilpas genkendelighed, rutiner og traditioner for at skabe strukturel tryghed.
At alle børn skal opleve at, de hører til og har en naturlig plads i fællesskabet
Inddragelse af børnenes perspektiv, bl.a. igennem børnesamtaler og -interviews
At være opmærksomme på at være ”nede i tempo”
At skabe alsidige, attraktive, udviklende og dynamiske
læringsmiljøer, der matcher børnenes udviklingsbehov
At have et skærpet fokus på gode sociale relationer,
også til forældrene
At guide, vejlede og være hjælpsomme i konfliktuelle
situationer

Vi inddrager aktivt børnenes stemmer i alle de sammenhænge, det er
muligt, både individuelt og fælles og er også optaget af, hvad børnene
er optagede af ind i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af aktiviteter.
Vi har desuden børnesamtaler/laver børneinterviews, hvor børnenes
perspektiv tages aktivt ind. Disse indgår også i forældresamtaler. Som
nævnt tager vi også børnenes perspektiv med ind i brobygningsforløb.

Har I nogen fokuspunkter i
forhold til forbedring af børnemiljøet?

Ind i arbejdet med elementerne i den styrkede pædagogiske læreplan
har vi selvfølgelig fået nye opmærksomheder og forbedringspotentialer,
som også – både direkte og indirekte – spiller ind på forbedring af børnemiljøet. Herunder bl.a.









Digitale medier og forældreintra
Hvordan arbejder I med digita- 

Fortsat styrke og videreudvikle vores opmærksomhed
på at inddrage børnenes perspektiv, også i vuggestuesammenhæng. Finde og afprøve nye måder at gøre det
på.
Fortsat at skabe alsidige og inspirerende læringsmiljøer,
både ude og inde.
Fortsat videreudvikle inddragelsen af forældrene og
forældresamarbejdet
Også fortsat arbejde videre med en kultur og tilgang,
hvor vi er nede i tempo. Herunder også konkret ved
bl.a. mindfullnes, yoga og meditation
Flere delinger af børnene i mindre grupper og på tværs
af huset

Hver stue har en IPad som benyttes til pædagogiske
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le medier?


Hvordan arbejder I med forældreintra og hjemmesiden?




Positive og negative oplevelser med MitBarn

Forældresamarbejde
Hvad kendetegner jeres samarbejde med forældrene?

aktiviteter og til at søge data (jf. iPad-strategi)
Vi sender jævnligt og efter behov SMS’er til forældre
Aftalen med MitBarn er opsagt, og vi benytter ikke længere denne digitale platform
Hjemmesiden kan heller ikke anvendes mere. Den er
fortsat synlig, men den kan ikke redigeres, og den fremstår derfor uheldigvis uopdateret.

Ikke relevant pga. ovenstående

Vi er i Grønnegården privilegerede at have meget engagerede, ressourcestærke og samarbejdssøgende forældre, og vi oplever, at vi har
et virkelig godt og positivt samarbejde hele vejen rundt.
Det er vigtigt for os at have et rigtig godt og samstemt samarbejde med
forældrene, da det skaber de allerbedste betingelser for børnenes
hverdagsliv i Grønnegården.
Ved vores opstartssamtaler tager vi udgangspunkt i ”Livets Træ”, hvor
forældrene har mulighed for at fortælle om deres barn og familiens
baggrund og håb og drømme for deres barns institutionsliv. Her afstemmer vi også indledningsvis vores indbyrdes forventninger, bl.a. ift.
aflevering/hentning, kommunikation/kontakt i det daglige, forældresamtaler, -arrangementer og –møder.
Vi prioriterer den daglige kontakt højt og er generelt opmærksomme på
at skabe en god, tillidsfuld stemning og troværdighed i samarbejdet. Vi
er opmærksomme på betydningen af at inddrage forældrenes perspektiv og at ”stå skulder-ved-skulder” med dem.
Forældrene kan også introduceres til Grønnegården af andre forældre
ved vores forældreambassadører.
Vi afholder forskellige forældrearrangementer henover året, bl.a. arbejdslørdag, sommerfest, hejsning af grønt flag, forældrekaffe, julefest
mm. Til disse arrangementer oplever vi altid meget stor tilslutning.
Vi afholder også – med meget stor tilslutning – 2 bedsteforældredage
om året. En i foråret og en i efteråret.
Vi inviterer også løbende forældrene med deres mange og forskellige
ressourcer og kompetencer til at bidrage aktivt til børnenes hverdag i
Grønnegården.
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Hvordan fungerer samarbejdet
med forældrebestyrelsen/
forældrerådet?

Vi oplever et meget positivt og konstruktivt samarbejde med og i forældrerådet. Det har stor og værdifuld betydning, at vi løbende kan drøfte
Grønnegårdens præmis og rammer med forældrerådet, ligesom vi kan
samarbejde meget konkret om vores forskellige arrangementer og tiltag. Forældrerådet bidrager aktivt og engageret, også til videreudviklingen af Grønnegårdens praksis.
Dagsordener til de kvartalsvise forældrerådsmøder udarbejdes i fællesskab mellem forældrerådets formand og pædagogisk leder.
Vores forældreråd er sammensat af forældrerepræsentanter fra både
vuggestuen og børnehaven og bredt fra stuerne.

Hvilke udfordringer er der i
forældresamarbejdet?

Vores oplevelse er, at vi har et rigtig godt forældresamarbejde med
meget få udfordringer og ingen klager.
Vores positive udfordring er, hvordan vi får inddraget forældrene yderligere, ud over den store forældreinddragelse, der i forvejen foregår. Og
det vil vi gerne spørge dem om.

Ledelse
Hvordan er ledelsen organiseret?

Grønnegården er ledelsesmæssigt organiseret ved en pædagogisk
leder, som har det daglige ledelsesansvar for Grønnegårdens kerneopgave og drift, den faglige udvikling og personaleledelse. Pædagogisk
leder refererer til områdeleder, der har det overordnede ansvar for områdets og institutionernes økonomi, drift og udvikling.
Den pædagogiske ledelse er i det daglige understøttet af en pædagog
med koordinatorfunktion, der har ansvaret for arbejdsplan og indkaldelse af vikarer mm.
Pædagogisk leder i Grønnegården har fast skemalagt børnetid 8-10
timer pr. uge.
Pædagogisk leder er herudover en del af område-ledelsesteamet og
indgår også i ledelsesmøder, dels på det samlede dagtilbudsområde
og dels med skolerne. Desuden indgår pædagogisk leder også i diverse arbejdsgrupper, udvalg og møder.

Hvilke ledelsesmæssige fokusområder arbejdes der med
i øjeblikket?

De aktuelle ledelsesmæssige fokusområder er:




Udarbejdelse og implementering af styrket pædagogisk
læreplan
Kontinuerligt fokus på at styrke læringsmiljøerne i huset,
både inde og ude
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Personaleforhold
Hvordan har I fordelt forskellige arbejdsområder f.eks.
sprogarbejde, MitBarn m.m.?

Styrke evalueringskulturen yderligere
Vedligeholdelse og fortsat styrkelse af den gode samarbejdskultur i huset, fremmøde og arbejdsglæde
Fortsat relevant kompetenceudvikling, såvel ved kurser/uddannelse som ved kompetenceudvikling i praksis
Kapacitet og balance i hele huset
Fortsat styrkebaseret ledelse, både i hverdagen og i
udviklingssamtaler (MUS og TUS)

Vi har tovholdere for følgende områder:
 2 sprogansvarlige – en pædagog fra børnehaven og en pædagog
fra vuggestuen
 2 motorikansvarlige – en pædagog fra børnehaven og en pædagog fra vuggestuen
 2 naturansvarlige – en pædagog fra børnehaven og en pædagog
fra vuggestuen
 2 faglige fyrtårne - en pædagog fra børnehaven og en pædagog
fra vuggestuen
 1 Marte Meo terapeut – en pædagog fra vuggestuen
 1 søvncoach – 1 pædagog fra vuggestuen og en pædagog fra
børnehaven
 1 praktikansvarlig – en pædagog fra børnehaven
 1 indkøbsansvarlig – en pædagogmedhjælper fra vuggestuen
 1 Tidlig SFO-pædagog fra børnehaven

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

I Grønnegården arbejder vi i udgangspunktet ud fra tanken om, at opgaven sætter holdet. Det betyder, at vi ser mere på den enkeltes kompetence-repertoire og styrker i forhold til opgavefordelingen i huset, end
vi følger en traditionel uddannelses-hierarkisk tænkning. Dette såvel på
de enkelte stuer som på tværs af huset.

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

I Grønnegården afholdes der årligt udviklingssamtaler med udgangspunkt i Sorø Kommunes udviklingssamtaleskema, som suppleres af
den VIA-styrketest, som alle medarbejdere har lavet.
Der følges individuelt op på udviklingssamtalerne halvårligt og i teamudviklingssamtalerne på stuerne. Her deler medarbejderne også deres
individuelle udviklingsplaner med hinanden, så det er fælles og kendt
viden, og så man kollegialt kan bakke hinanden op.

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

I APV-handleplanen for 2019-2020 er der følgende fokuspunkter:
 Trivsel – herunder konkret fokus på ”arbejdsplanen”
 Kvalitet i arbejdet – herunder konkret fokus på ”daglig koordination i vuggestuen” og ”tid til forberedelse”.
 Belysning – runder konkret fokus på ”bedre belysning”
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Sikkerhed og hygiejne
Hvad gør institutionen for at
forebygge ulykker?

Vi forholder os forebyggende til ulykker ved bl.a.:







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

Solafskærmning – herunder konkret fokus på ”for meget sol og
varme”
Rengøring og hygiejne – herunder konkret fokus på, at ”rengøring
kan optimeres” og ”optimering af hygiejne”
Ergonomisk belastning – herunder konkret fokus på ”smerter”

At Trivselsgruppen systematisk drøfter arbejdsmiljøet,
såvel det fysiske som psykiske.
At afholdes APV-dialogmøde med alle medarbejdere
At indberette i SafetyNet
Kontinuerligt at holde orden og rydde op
At vi bortskaffer eller udskifter legetøj/møbler/inventar,
der er i stykker

Legepladsens sikkerhed gennemgås hver morgen ved en rundering,
bl.a. ift. at vi har åben legeplads.
Vi billeddokumenterer evt. hærværk eller mangler.
Vi har en servicemedarbejder tilknyttet, der hjælper med at holde med
legepladsen tilstand. Vi har desuden Nytteindsatsen tilknyttet, som
også hjælper med udbedringer og forbedringer. Endelig har vi også en
frivillig, som hjælper med praktiske ting, også på legepladsen.
Legepladsens sikkerhed kontrolleres herudover på et årligt legepladseftersyn.
Fejl, mangler og hærværk udbedres efterhånden som det bliver identificeret.

Hvordan sikres det, at befordring sker efter gældende
regler og under betryggende
forhold jf. færdselssikkerhedsloven?

Vi benytter os af offentlige transportmidler eller af buskørsel med busselskaber.

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

Vi sikrer, at sikkerhedskravene overholdes ved, at:




Hvordan sikres det, at soveseler anvendes i overensstem-

Vi overvejende vælger legetøj, som er godkendt med
godkendelsesmærke og/eller fra anerkendte fabrikanter
Vi bruger legetøjstester i vuggestuen (størrelsestjek)

Vi sikrer, at soveseler anvendes i overensstemmelse med gældende
regler ved, at:
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melse med gældende regler?







Vi anvender soveseler af godkendte fabrikater.
Vi anvender kun intakte soveseler. Selerne tilpasses
barnets størrelse.
Vi tager højde for barnets størrelse i forhold til at blive
fastspændt og risikoen for, at barnet kan kravle ud trods
selen. Børn, der er for store til at bruge seler eller som
ligger for uroligt, sover på madras på gulvet.
Børnene tilses jævnligt, mens de sover.

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

Vi forholder os til og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om sovestillinger

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

Der er udarbejdet hygiejneregler i samarbejde med sundhedsplejersken. Reglerne hænger synligt flere steder i huset
Herudover:


-

Blandt børnene?
Blandt personalet?






Vasker børnene hænder (guides af voksne/billeder
afhængig af alder og udviklingstrin) inden måltider,
efter toiletbesøg og efter ophold på legepladsen
Personalet vasker og spritter hænder inden måltider,
efter toiletbesøg/bleskift, udendørsaktiviteter mm.
Pusleborde overfladedesinficeres efter anvendelse
og ved dagens afslutning.
Grønnegården er skofri (eller med kinasko) for alle i
vinterhalvåret.
Vi har et godt samarbejde med vores rengøringsassistent som tilpasser sit arbejde, hvis der er særligt
behov for ekstra rengøring et sted i perioder.

Vi har opmærksomhed på, at vi skal have etableret mulighed for håndsprit ved alle indgangspartier, og at børn og forældre opfordres til at
spritte hænder, inden de går ind i institutionen.
Desuden er vi ved at etablere en aftale med Nytteindsatsen om, at de
kan hjælpe os med at spritte alt vores legetøj af samt spritte vores
hegn, gitre, låger og håndtag af.

Afrunding: Udfyldes på dialogmødet under det aktuelle tilsyn

Andre punkter der har indgået i dialogen på tilsynsbesøget, som ikke er nævnt i ovenstående:
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P&E skema:
Det er ikke helt naturligt (for instrumentaliseret) at bruge det.
Nyt skema: ”skema til handling” fra de faglige fyrtårne. Det er ikke omstændigt og der bliver ikke skrevet
så meget, men drøftelserne er der fortsat.
Der er fint fremmøde, men skal kontinuerligt arbejdes på øget fremmøde.
Børneinterview afholdes når man går fra vuggestue til børnehave.
Børneinterview bliver koblet med ”skema til handling”.
Arbejder med frivillige der byder ind med opgaver i Grønnegården. Institutionen har stor glæde af de
frivilliges indsats.
Indretning af rummene er forskellige fordi man dermed giver mulighed for at kunne gå til forskellige miljøer. F.eks. kan et barn besøge en anden stue for at lege med køkken, og derved opnås der relationer
på tværs af stuerne.
Forældresamarbejde:
Forældre oplever at der er ro og tryghed og at man altid er velkommen også til at blive lidt tid sammen
med sit barn.
Der er arbejdsdage og forældredage.
Der er en god stemning.
God balance mellem at være professionel og have gode relationer med forældre.
Grønnegården har mange bolde i luften, men oplever at det lykkes.
15 pædagoger
7 pædagogmedhjælpere
3 pædagogiske assistenter
2 studerende
1 leder
1 seniorjobber
- den ene pædagog der kører en støtte funktion
- en medhjælper der kører en støtte funktion

Der arbejdes ikke meget med digitalisering, men der er fokus på området.

Hvad er jeres største udfordring lige nu?
Udfordringen er at få normeringen til at strække sig ud over hele dagen. Alle er fleksible og hjælper hinanden på tværs. Det er vigtigt at holde fokus på at tænke at ”vi er ét hus”, der arbejdes ud fra tænkningen ”Team Grønnegården”.
Fortsat nedbringe sygefraværet.
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Hvad er jeres største succes i år?
Der er mange succeser.
Grønnegården er stolt af at de dagligt oplever at kunne høre børnenes glade summen.
Gode til forældresamarbejde.
Tydelig ledelse og en leder som tør sætte retning.
Gode til de mere specialiserede opgaver.

Afsluttende konklusion på tilsynsbesøget:
Det vurderes, at Grønnegården praktiserer i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet
samt, at de kommunale politikker og retningslinjer overholdes.
Grønnegården opleves under tilsynet som en veldrevet og fagligt velfunderet institution. Der er en rigtig
god stemning overalt i huset, og de pædagogiske pejlemærker og arbejdet med dem er tydelige overalt,
hvor børn og voksne færdes. Der er en tydelig ledelse, der sætter retning og rammer og som formår at
skabe følgeskab.
Der opleves et pædagogisk overskud med engagerede medarbejdere, der er med til at skabe inspirerende og alsidige læringsmiljøer og et godt sted at være for Grønnegårdens børn.
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