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TILSYNSRAPPORT – TIL BRUG VED PÆDAGOGISK TILSYN
Kommunen er ifølge Dagtilbudslovens § 5 forpligtet til at føre tilsyn med indhold og opgaveudførelse i
dagtilbud. Tilsynet omfatter alle former for dagtilbud, hvori der indgår kommunal finansiering.
Som en del af det lovpligtige tilsyn og kompetenceudvikling, har Helsingør kommune har besluttet at
benytte KIDS observationsmateriale for at sikre, at der bliver observeret, vurderet og udviklet på et
ensartet og kvalitativt grundlag. Observationerne kan ligeledes biddrage til at understøtte
implementeringen af den nye styrkede læreplan, ligesom KIDS kan anvendes lokalt i hvert dagtilbud
efter behov.
Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har valgt at lægge vægt på at observationer skal gøres i
samarbejde med institutionerne, så kvalitetssikringen og kompetenceudviklingen sker via dialog.
Vurderingerne fra KIDS baserer sig på de observationer og scoringer der er i materialet. Vurderingerne
anvendes i tilsynet.

LÆSEVEJLEDNING
Der er tale om et anmeldt tilsyn gennemført af Center for Dagtilbud, Skoler og Fritid. Tilsynet er varslet
ca. 3 måneder i forvejen. Tilsynet gennemføres dialogbaseret og varer ca. 3 timer. Grundlaget for
samtalen er:
 Den del af tilsynsrapporten som dagtilbuddet på forhånd har udfyldt
 KIDS-observationer foretaget forud for tilsynet. Herunder referatet fra dialogmødet og
handleplanen for udviklingspunkter (vedhæftet som bilag)
 Dagtilbuddets pædagogiske læreplan
Den pædagogiske konsulent sender tilsynsrapporten til dagtilbudslederen senest 3 uger forud for
tilsynet. Dagtilbudslederen udfylder 1. del af tilsynsrapporten og sender denne senest 1 uge før
tilsynets gennemførsel. Handleplaner for udviklingspunkter og den pædagogiske læreplan skal
ligeledes tilsendes. Hvis der er bemærkninger til selvudfyldningsskemaet, eller grund til uddybende
drøftelse vedr. handleplaner og den pædagogiske læreplan bringes de i spil under tilsynssamtalen og
noteres af konsulenterne, der udfører tilsynet i denne rapport.
Rapporten indledes med en opsamling fra sidste tilsyn efterfulgt af en samlet vurdering på
nærværende tilsyn. Herefter følger en uddybning af vurderingerne for hver enkelt tema.
Center for Dagtilbud, Skoler og fritid arbejder med følgende vurderinger for tilsynet:





Intet at bemærke
Indstilling til bemærkninger er alene givet til vejledning eller forslag til dagtilbuddet
Indstilling til anbefalinger er givet om forhold, som dagtilbuddet bør arbejde videre med
Indstilling til påbud er givet om forhold, som dagtilbuddet skal handle på, evt. på en nærmere
beskrevet måde
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FAKTUELLE OPLYSNINGER
Dagtilbuddets navn
og adresse
Antal børn fordelt
på vuggestue og
børnehave
Antal personale og
uddannelsesniveau
Dato for tilsyn
Tilstede under
tilsynssamtale
Tilsynet udført af
Særlig information
om tilsynets
gennemførelse

Kvistgård private børnehus
12 vuggestuebørn 8 mellemgruppe børn 28 børnehavebørn
4 pædagoger 5 medhjælper
25-08-2020
Tove pædagog i mellemgruppen, Maria pædagog og souschef i vuggestuen, Irene
pædagog i børnehaven og Camilla pædagog og leder i huset.
Anita Elfving Leder i Skovparkens Børnehus og Sanne Gudmann konsulent i DSFI
Dialogbaseret tilsyn, den tilsynsførende skriver referat. De faktuelle punkter
kommenteres kun, hvis der er noget at bemærke.

OPSAMLING FRA SIDSTE TILSYN
Konklusion/indstillinger fra sidste tilsyn
Kvistgård private børnehus

styrker

opmærksomhedspunkter

Fysiske rammer

Institutionen er opdelt i tre
områder, en til de yngste børn,
en til mellemgruppen og en til
børnehavebørnene. Der er
desuden en fællesrum/køkken
med mulighed for at sidde flere
sammen.

Mellemgruppen har meget
begrænset plads til leg og
udfoldelse.
Obs på tydelighed i indretningen
på de forskellige stuer samt på
legepladsen, samt at skabe rum
til fordybelse.

Relationer

De voksne er imødekommende
overfor børnene når de
kontakter en voksen

Opmærksomhed at afstemme sig
børnene og undgå
irettesættelser, fordi børnene
udviklingsmæssigt ikke kan
honorere de voksnes
forventninger.

Leg og aktiviteter

Flere forskellige aktivitetsstilbud
til børnene.
Der blev holdt en samling på alle
stuerne.

Opmærksomhed på at de voksne
igangsætter lege sammen med
børnene.
Opmærksomhed på om de
yngste børn forstår indholdet af
samlingen.
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Hvordan har I arbejdet med det?
Der er blevet arbejdet med de fysiske rammer, hvor de har haft en konsulent ude for at hjælpe med forlag
til indretning. Der er sket store ændringer både indendørs og på legepladsen både i børnehaven og i
vuggestuen. begge legepladser er blevet ændret så det giver børnene muligheder for lege af høj intensitet
samt mulighed for fordybelse.
Personalegruppen har arbejdet med relationer på stuemøder og personalemøder siden sidste tilsyn. De
har drøftet hvordan barnets perspektiv kan inddrages i højere grad, i den pædagogiske praksis. Personalet
giver hinanden sparring i forhold til at arbejde med relations arbejdet. KIDS materialet er blevet anvendt i
personalegruppen, som et fælles grundlag at tale ud fra.
Efter genåbningen har der været lavet et skema over hvilke børn der er sammen med hvilke voksne.
Samlingen for de yngste er blevet ændret så der nu er større fokus på børnenes deltagelsesmuligheder. fx.
ved at lade børnene vælge sange ud fra en sangkuffert.
Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering
Der er arbejdet med opmærksomhedspunkterne fra den seneste KIDS observation i hele
personalegruppen og der er sket en positiv ændring.
Der skal fortsat arbejdes med relations arbejdet med fokus på det længerevarende samspil mellem
barn/børnegruppe og voksen.
Vurdering
Intet at bemærke
Indstilling til bemærkninger er alene givet til
vejledning eller forslag
Indstilling til anbefalinger er givet om forhold,
som der bør arbejdes videre med

x

Indstilling til påbud er givet om forhold, som der
skal handles på, evt. på en nærmere beskrevet
måde

SAMLET KONSKLUSION FRA TILSYN 2020
Nedstående er en opsamling af den samlede rapport

TEMA
Opsamling fra sidste tilsyn
Den pædagogiske læreplan
KIDS
Sikkerhed
Personalet – organisering, kvalifikationer og trivsel
Forældresamarbejde

INDSTILLING
Anbefaling
Anbefaling
Anbefaling
Bemærkninger
Bemærkninger
Intet at bemærke
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Tværfaglig samarbejde
Børnenes trivsel
Den pædagogiske læreplan
Evalueringskultur

Intet at bemærke
Bemærkninger
Anbefaling
Anbefaling

TILSYNETS SAMLEDE VURDERING
Opsamling fra sidste tilsyn: Der er sket en positiv udvikling af den pædagogiske praksis, siden sidste tilsyn.
Ledelse og personalegruppen har arbejdet det fysiske og psykiske læringsmiljø, som er en proces der stadig
er i gang. Der bør fortsat arbejdes med voksen/barn relationerne med fokus på at længerevarende fælles
fordybelse med det enkelte barn og børnegruppen.
Lovmæssige minimumskrav: De lovmæssige minimumskrav er opfyldt.
Sikkerhed: Opmærksomhed på at der ikke må være børn alene på legepladsen, da dette er en politisk
beslutning som er taget i Helsingør Kommune.
Personale, organisering, kvalifikationer og trivsel: Der så vidt muligt skal tilstræbes en fordeling mellem
uddannet og uuddannet personale på 70/30, dette skal ske ved personale udskiftning.
Kravene til håndtering af personalesager skal undersøge nærmere således at reglerne vedr. håndtering af
personfølsomme oplysninger håndteres lovmæssigt. Camilla skal endvidere undersøge hvor hun kan tage
den lovmæssige arbejdsmiljøuddannelse.
Tværfagligt samarbejde: intet at bemærke. det tværfaglige småbørnsteam er endnu så nyt at institutionen
ikke har fået kendskab til det.
Børns trivsel: Tallene fra børnenes sprogvurderingen skal indhentes.
KIDS observationer på tilsynsdagen: Der er sket en positiv udvikling af den pædagogiske praksis, siden
sidste tilsyn. Ledelse og personalegruppen har arbejdet det fysiske og psykiske læringsmiljø, som er en
proces der stadig er i gang. KIDS observationerne på relations delen, som personalet har taget forinden
tilsynet og som blev taget af de tilsynsførende på tilsynsdagen var meget overensstemmende og viste en
positiv udvikling. Der bør fortsat arbejdes med voksen/barn relationerne med fokus på at længerevarende
fælles fordybelse med det enkelte barn og børnegruppen.
Opsamlende vurdering på den pædagogiske læreplan: Den pædagogiske læreplan er under
udarbejdelse, på tilsynet henviste vi at læreplanen skal skrives ind i læreplans skabelonen. Der blev
desuden henvist til tage udgangspunkt i ”Den styrkede læreplan” fra EVA. de seks læreplanstemaer skal
beskrives med tydelige mål og pædagogiske metoder, med udgangspunkt i de beskrevne mål i ”den
styrkede læreplan”
Der skal endvidere arbejdes med institutionens evalueringskultur.
Sidste frist på aflevering af den pædagogiske læreplan er 1. januar 2021
Forældresamarbejde: Der er et godt forældresamarbejde med årlige forældresamtaler,
forældremøder, forældre udflugter og arbejdsdage. Forældrene er meget engagerede i børnenes
trivsel og der er bl.a. nedsat et legepladsudvalg, hvor forældrene bidrager med ting til legepladsen.
Der afholdes 2 årlige forældremøder og en sommerfest, en juletræs fest, en bedsteforældrefest og
afslutning for de store børn.
Der afholdes 5 årlige forældrebestyrelsesmøder
Forældrene inviteres til en samtale tre måneder efter at barnet er startet og efterfølgende efter
behov. der afholdes desuden forældresamtaler inden børnene starter i skolen.
Inden coronakrisen havde alle forældre fået en invitation til en forældresamtale men det var desværre
ikke alle forældre som nåede at få en samtale. Samtalerne sker ud fra en trivselsmodel som er
gennemgående.

4

inden børnene starter i Kvistgård Børnehus modtager de velkomstbrev med invitation til at besøge
institutionen før den egentlige start. Børnenes første dag skal være kort, og forældrene deltager
sammen med barnet. som konsekvens af Corona krisen foregår Indkøringen på kortere tid. dette
vurderes som positivt
Der foretages ingen forældretilfredshedsundersøgelser, men der spørges til forældretilfredsheden ved
forældremøderne.
Der er et godt samarbejde forældrebestyrelsen som er meget engagerede. bestyrelsen rummer også
medlemmer som ikke har børn i institutionen.
DAGTILBUDDETS EGNE KOMMENTARER TIL RAPPORTEN

1. DEL
NEDENSTÅENDE UDFYLDES AF DAGTILBUDDETS LEDER OG SENDES TIL DEN TILSYNSFØRENDE
KONSULENT SENEST 1 UGE INDEN TILSYNSSAMTALEN

LOVMÆSSIGE MINIMUMSKRAV
Sundhedsmæssigt Udført den
tilsyn
Der har ikke været et sundhedsmæssigt tilsyn i Kvistgård Børnehus
Økonomisk tilsyn

Udført den
Hvert år af Danske Daginstitutioner
Laves der månedlig status i NEM-Økonomi?
Månedlig status gennem Danske Daginstitutioner

Bygningsmæssigt
tilsyn

Udført den

Legepladstilsyn

Udført den

Hvert år.
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Det var sidste år 2019
Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering
De lovmæssige minimumskrav er opfyldt. Den tilsynsførende har talt med lederen af sundhedsplejen som
vil sørge for at der snarligst foretages et sundhedsmæssigt tilsyn i børnehuset.

Vurdering
Intet at bemærke

x

Indstilling til bemærkninger er alene givet til
vejledning eller forslag
Indstilling til anbefalinger er givet om forhold, som
der bør arbejdes videre med
Indstilling til påbud er givet om forhold, som der skal
handles på, evt. på en nærmere beskrevet måde

SIKKERHED
Førstehjælpskursus

Hvad er jeres procedure for at sende medarbejdere på førstehjælpskursus?
Vi har første hjælp hvert andet år. Vi skal have igen her til januar 2021

Procedure for
opsyn med børn

Hvordan føres der opsyn med børn, der sover til middag?
Vi observerer ved at gå ud og tjekke kryberummet og vi har en baby alarm
tændt, når de sover.
Der står en voksen ved børnene indtil de er faldet i søvn.
(husk seleopskærer)
Hvordan er der opsyn med de steder, hvor børn leger alene?
- Indendørs:
Der er altid en voksen som har ansvaret for de børn som leger alene på
stuen. Vi lærer børnene, om hvordan de skal hente hjælp hvis de enten
slår sig eller andet skulle ske.
Det er primært de store børn som får lov til at være alene under løbende
voksenopsyn.
-

Udendørs:
De samme regler for de børn som leger uden for uden direkte voksent
opsyn.
Vi har ikke børn på legepladsen alene/ uden voksent opsyn som er
under 5 år. De STORE bamsebørn må være alene på legepladsen i små
grupper. Vi syntes det er vigtigt børnene lære hvad man gør i
situationer hvor der ikke lige er en voksen. De skal hjælpe hinanden og
passe på hinanden.
Ingen børn må være alene på legepladsen.
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Hvordan er proceduren, når I er på tur?
Alle børn har gule veste på når vi går på tur. Der er altid to til tre voksne med
på turen. En voksen foran en i midten og en voksen bagerst.
Hvordan opbevarer I børnenes eventuelle medicin?
De børn, hvis medicin vi har haft brug for at opbevare, har vi haft i et
køkkenskab. Børnene har ikke mulighed for at komme i det.
Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering
Opmærksomhed på at der ikke må være børn alene på legepladsen. dette er en politisk beslutning som
blev taget i 1999.

Vurdering
Intet at bemærke
Indstilling til bemærkninger er alene givet til
vejledning eller forslag

x

Indstilling til anbefalinger er givet om forhold, som
der bør arbejdes videre med
Indstilling til påbud er givet om forhold, som der skal
handles på, evt. på en nærmere beskrevet måde

PERSONALE – ORGANISERING, KVALIFIKATIONER OG TRIVSEL
Fordeling af
pædagoger,
medhjælpere samt
pæd. assistenter.
(70-30)
Sygefravær inden for
de sidste 12 måneder

Antal

Personale udskiftning

Antal siden sidste tilsyn

En overvægt af uuddannet personale
Procent
Sygdom indberettes til LDD, Camilla har ikke hentet en opgørelse.
Lavt sygefravær.

Vi har fået ansat en pædagog Tove siden sidst. Tove startede i januar 2020.
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Studerende

Antal siden sidste tilsyn
Ingen

Andre typer
ansættelser

Antal og hvilke?
Vi har haft nogle praktikanter siden sidst.

Journalisering

Hvilke procedure har I for journalisering af personalesager?
Personalesagerne ligger i LDD, opmærksomhed på at undersøge om LDD kan
hjælpe med til journalisering af personfølsomt materiale.

Kompetenceudvikling

Hvilke særlige kompetencer, efteruddannelser eller kurser har personalet?
Pædagog med fagligfyrtårn diplom uddannelse
Bevægelseskurser
Personalet her deltaget i mindre kurser og dage sammen med konsulent
sprogvejlederkursus
Hvordan tænker I kompetenceudvikling ind i hverdagen og i fremtiden?
Ingenting planlagt pt.

AMR og AML

Har AMR og AML den lovpligtige grunduddannelse?
Nej, Camilla skal undersøge, hvor hun kan tage arbejdsmiljøuddannelsen
Har ledelsen den opdaterede uddannelse?
Forskellige mindre leder kurser

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering
Opmærksomhed på at fordelingen mellem uddannet og uuddannet personale 70/30 skal tilstræbes ved
personale udskiftning.
Camilla skal undersøge hos LDD om reglerne vedr. håndtering af personfølsomt materiale overholdes.
Hun skal endvidere undersøge hvor hun kan tage den lovmæssige arbejdsmiljøuddannelse.

Vurdering
Intet at bemærke
Indstilling til bemærkninger er alene givet til
vejledning eller forslag

x

Indstilling til anbefalinger er givet om forhold, som
der bør arbejdes videre med
Indstilling til påbud er givet om forhold, som der skal
handles på, evt. på en nærmere beskrevet måde
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TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE
I hvilket omfang
bruger I det
tværfaglige
samarbejde?

Fx BUF, BUR, Sundhedsplejen, Sprogstøttekorpset, skolerne,
Hipp Hopp mm.

Tværfagligt forum

Hvor mange børn har I haft på TF siden sidste tilsyn?

Tværfagligt
spædbarnsteam

Det benytter vi os ofte af.

Vi er ikke med under tværfagligt forum. Vi indkalder til et dialog møde og
beskriver hvad vi har brug for hjælp til.
Hvor mange børn har I haft på TST siden sidste tilsyn?
Ingen.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering
Det tværfaglige småbørnsteam er endnu så nyt, at institutionen ikke har fået kendskab til det.

Vurdering
Intet at bemærke

x

Indstilling til bemærkninger er alene givet til
vejledning eller forslag
Indstilling til anbefalinger er givet om forhold, som
der bør arbejdes videre med
Indstilling til påbud er givet om forhold, som der skal
handles på, evt. på en nærmere beskrevet måde

BØRNS TRIVSEL
Magtanvendelser

Antal de sidste 12 mdr.:
Ingen.

Børnefremmøde

Procenter:
Børnefremmøde registreret i en protokol. Stabilt børnefremmøde.

Er alle 2årige blevet
sprogvurderet ud
fra sprogtrappen?

Vi er i gang med sprogtrappen. Alle de to årige vi har nu i huset bliver
sprogvurderet ud fra sprogtrappen.
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Sprogvurdering af
3årige -

Antal børn i generel indsats, talesproglige færdigheder:
Antal børn i generel indsats, førskriftlige færdigheder:
Antal børn i særlig indsats, talesproglige færdigheder:
Antal børn i særlig indsats, førskriftlige færdigheder:
Antal børn i fokuseret indsats, talesproglige færdigheder:
Antal børn i fokuseret indsats, førskriftlige færdigheder:

Sprogvurdering af
5årige

Antal børn i generel indsats, talesproglige færdigheder:
Antal børn i generel indsats, førskriftlige færdigheder:
Antal børn i særlig indsats, talesproglige færdigheder:
Antal børn i særlig indsats, førskriftlige færdigheder:
Antal børn i fokuseret indsats, talesproglige færdigheder:
Antal børn i fokuseret indsats, førskriftlige færdigheder:

Journalisering

Hvilke procedurer har I for journalisering af sagsakter på børnene?:
Ligger på computeren.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering
Tallene fra sprogvurderingen er ikke indhentet ved Ramböll. Camilla vil indhente tallene fra sprogvurderingen og
sender hurtigst muligt til den pædagogiske konsulent.

Vurdering
Intet at bemærke
Indstilling til bemærkninger er alene givet til
vejledning eller forslag

x

Indstilling til anbefalinger er givet om forhold, som
der bør arbejdes videre med
Indstilling til påbud er givet om forhold, som der skal
handles på, evt. på en nærmere beskrevet måde
2. DEL
KIDS – REFERAT FRA DIALOGMØDET OG HANDLEPLANERNE VEDHÆFTES SOM BILAG.

Nedenstående er tilføjelser ud fra tilsynet samt tilsynets vurdering handleplanerne
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KIDS – OBSERVATIONER PÅ TILSYNSDAGEN
Styrker

Opmærksomhedspunkter

De voksne fordeler sig i mindre børnegrupper

Synlig struktur hvor der er forudsigelighed for børnene i
løbet af dagen

De voksne er imødekommende overfor børnene når de
bliver kontaktet

Opmærksomhed på at afstemme sig i forhold til alle
børn. Der er stor forskel på hvordan de voksne
understøtter voksen/barn samspillet

Igangsættelse af korterevarende lege for de børn som
har lyst til at deltage

Opmærksomhed på at de voksne igangsætter
længerevarende læringsforløb, lege og aktiviteter
sammen med børnene og skaber deltagelse for alle
børn.
Opmærksomhed på at give børnene medbestemmelse i
de vokseninitierede lege og aktiviteter.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering
Der er sket en positiv udvikling af den pædagogiske praksis, siden sidste tilsyn. Ledelse og
personalegruppen har arbejdet det fysiske og psykiske læringsmiljø, som er en proces der stadig er i gang.
KIDS observationerne på relations delen, som personalet har taget forinden tilsynet og som blev taget af
de tilsynsførende på tilsynsdagen var meget overensstemmende og viste en positiv udvikling. Der bør
fortsat arbejdes med voksen/barn relationerne med fokus på at længerevarende fælles fordybelse med
det enkelte barn og børnegruppen.

Vurdering
Intet at bemærke
Indstilling til bemærkninger er alene givet til vejledning
eller forslag
Indstilling til anbefalinger er givet om forhold, som der
bør arbejdes videre med
Indstilling til påbud er givet om forhold, som der skal
handles på, evt. på en nærmere beskrevet måde

x

3. DEL
DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN – DAGTILBUDDETS LÆREPLAN VEDHÆFTES SOM BILAG.
Der henvises til dagtilbuddets egen beskrivelse i den pædagogiske læreplan.
Nedenstående er tilføjelser ud fra tilsynssamtalen.
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OPSAMLENDE VURDERING PÅ DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN
Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering
Den pædagogiske læreplan er i gang og på tilsynet henviste vi at læreplanen skal skrives ind i læreplans
skabelonen. Der blev desuden henvist til tage udgangspunkt i ”Den styrkede læreplan” fra EVA.
Der skal endvidere arbejdes med institutionens evalueringskultur.
Sidste frist på aflevering af den pædagogiske læreplan er 1. januar 2021

Vurdering
Intet at bemærke
Indstilling til bemærkninger er alene givet til vejledning
eller forslag
Indstilling til anbefalinger er givet om forhold, som der
bør arbejdes videre med
Indstilling til påbud er givet om forhold, som der skal
handles på, evt. på en nærmere beskrevet måde

x

DET FÆLLES PÆDAGOGISKE GRUNDLAG
BØRNESYN - DET AT VÆRE BARN HAR VÆRDI I SIG SELV

På baggrund af den pædagogiske læreplan, er der følgende tilføjelser i forbindelse med
tilsynssamtalen
Tydeligt barnesyn mangler
DANNELSE OG BØRNEPERSPEKTIV- BØRN SKAL HØRES OG TAGES ALVORLIGT SOM LED I STARTEN PÅ EN
DANNELSESPROCES OG DEMOKRATISK FORSTÅELSE

På baggrund af den pædagogiske læreplan, er der følgende tilføjelser i forbindelse med
tilsynssamtalen
Børneperspektivet skal beskrives tydeligt, og med udgangspunkt i børnefællesskabet.
LEG – LEGEN HAR EN VÆRDI I SIG SELV OG SKAL VÆRE EN GENNEMGÅENDE DEL AF DAGTILBUDDET

På baggrund af den pædagogiske læreplan, er der følgende tilføjelser i forbindelse med
tilsynssamtalen
Hvordan rammesættes og understøttes børnenes leg. Både den børneinitierede leg og den voksen
initierede leg, så der er læring for børnene?
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LÆRING- LÆRING SKAL FORSTÅS BREDT, OG LÆRING SKER FX GENNEM LEG, RELATIONER, PLANLAGTE
AKTIVITETER OG UDFORSKNING AF NATUREN OG VED AT BLIVE UDFORDRET

På baggrund af den pædagogiske læreplan, er der følgende tilføjelser i forbindelse med
tilsynssamtalen
Hvilket læringssyn har I? Skal beskrives tydeligt.
BØRNEFÆLLESSKABER - LEG, DANNELSE OG LÆRING SKER I BØRNEFÆLLESSKABER, SOM DET PÆDAGOGISKE
PERSONALE SÆTTER RAMMERNE FOR.

På baggrund af den pædagogiske læreplan, er der følgende tilføjelser i forbindelse med
tilsynssamtalen
Skal beskrives: Hvordan arbejder I med børnefællesskaber – hvordan understøttes børnenes sociale
samspil?
PÆDAGIGISK LÆRINGSMILJØ - ET TRYGT OG STIMULERENDE PÆDAGOGISK LÆRINGSMILJØ ER
UDGANGSPUNKTET FOR ARBEJDET MED BØRNS LÆRING.

På baggrund af den pædagogiske læreplan, er der følgende tilføjelser i forbindelse med
tilsynssamtalen
Skal beskrives: Hvordan etablerer I et læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter,
spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at
trives, udvikle sig og dannes.
FORÆLDRESAMARBEJDE - ET GODT FORÆLDRESAMARBEJDE HAR FOKUS PÅ AT STYRKE BÅDE BARNETS
TRIVSEL OG BARNETS LÆRING.

På baggrund af den pædagogiske læreplan, er der følgende tilføjelser i forbindelse med
tilsynssamtalen
Der er et godt forældresamarbejde med årlige forældresamtaler, forældremøder, forældre udflugter og
arbejdsdage. Forældrene er meget engagerede i børnenes trivsel og der er bl.a. nedsat et
legepladsudvalg, hvor forældrene bidrager med ting til legepladsen
Der afholdes 2 årlige forældremøder og en sommerfest, en juletræs fest, en bedsteforældrefest og
afslutning for de store børn.
Der afholdes 5 årlige forældrebestyrelsesmøder
Forældrene inviteres til en samtale tre måneder efter at barnet er startet og efterfølgende efter behov.
der afholdes desuden forældresamtaler inden børnene starter i skolen.
Inden coronakrisen havde alle forældre fået en invitation til en forældresamtale men det var desværre
ikke alle forældre som nåede at få en samtale. Samtalerne sker ud fra en trivselsmodel som er
gennemgående.
inden børnene starter i Kvistgård Børnehus modtager de velkomstbrev med invitation til at besøge
institutionen før den egentlige start. Børnenes første dag skal være kort, og forældrene deltager
sammen med barnet. som konsekvens af Corona krisen foregår Indkøringen på kortere tid. dette
vurderes som positivt
Der foretages ingen forældretilfredshedsundersøgelser, men der spørges til forældretilfredsheden ved
forældremøderne.
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Der er et godt samarbejde forældrebestyrelsen som er meget engagerede. bestyrelsen rummer også
medlemmer som ikke har børn i institutionen.

BØRN I UDSATTE POSITIONER- ALLE BØRN SKAL UDFORDRES OG OPLEVE MESTRING I LEGE OG AKTIVITETER

På baggrund af den pædagogiske læreplan, er der følgende tilføjelser i forbindelse med
tilsynssamtalen
Institutionen har endnu ikke arbejdet med børn i udsatte positioner i læreplanen som først skal være
færdig 1. januar 2021.
Der er et stabilt børnefremmøde i institutionen.
Institutionen er ikke involveret i større projekter

De pædagogiske personale vurderer børnenes trivsel vurderes som rigtig god, ved bekymring kontaktes relevante
fagpersoner fra BUR

SAMMENHÆNG TIL BØRNEHAVEKLASSEN - SAMMENHÆNG HANDLER BLANDT ANDET OM AT UNDERSTØTTE
BØRNS SOCIALE KOMPETENCER, TRO PÅ EGNE EVNER, NYSGERRIGHED MV.”

På baggrund af den pædagogiske læreplan, er der følgende tilføjelser i forbindelse med
tilsynssamtalen
Hvordan tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen. Hvordan er
sammenhænget?

DE SEKS LÆREPLANSTEMAER
ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

På baggrund af den pædagogiske læreplan, er der følgende tilføjelser i forbindelse med
tilsynssamtalen
Mål og metoder skal beskrives tydeligt.
Tag udgangspunkt i de beskrevne mål i den styrkede læreplan, og skriv direkte ind i skabelonen.

SOCIAL UDVIKLING

På baggrund af den pædagogiske læreplan, er der følgende tilføjelser i forbindelse med
tilsynssamtalen
Mål og metoder skal beskrives tydeligt.
Tag udgangspunkt i de beskrevne mål i den styrkede læreplan, og skriv direkte ind i skabelonen.
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KOMMUNIKATION OG SPROG

På baggrund af den pædagogiske læreplan, er der følgende tilføjelser i forbindelse med
tilsynssamtalen
Mål og metoder skal beskrives tydeligt.
Tag udgangspunkt i de beskrevne mål i den styrkede læreplan, og skriv direkte ind i skabelonen.
Herunder, hvilke understøttende metoder anvender I?
 Læseleg?
 Andre?

KROP, SANSER OG BEVÆGELSE

På baggrund af den pædagogiske læreplan, er der følgende tilføjelser i forbindelse med
tilsynssamtalen
Mål og metoder skal beskrives tydeligt.
Tag udgangspunkt i de beskrevne mål i den styrkede læreplan, og skriv direkte ind i skabelonen.

NATUR, UDELIV OG SCIENCE

På baggrund af den pædagogiske læreplan, er der følgende tilføjelser i forbindelse med
tilsynssamtalen
Mål og metoder skal beskrives tydeligt.
Tag udgangspunkt i de beskrevne mål i den styrkede læreplan, og skriv direkte ind i skabelonen.

KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKABER

På baggrund af den pædagogiske læreplan, er der følgende tilføjelser i forbindelse med
tilsynssamtalen
Mål og metoder skal beskrives tydeligt.
Tag udgangspunkt i de beskrevne mål i den styrkede læreplan, og skriv direkte ind i skabelonen.

EVALUERINGSKULTUR

På baggrund af den pædagogiske læreplan, er der følgende tilføjelser i forbindelse med
tilsynssamtalen
Dette skal beskrives i læreplanen
Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering
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Prosatekst af vurderingen som udfyldes af konsulenterne

Vurdering
Intet at bemærke
Indstilling til bemærkninger er alene givet til
vejledning eller forslag
Indstilling til anbefalinger er givet om forhold, som
der bør arbejdes videre med

x

Indstilling til påbud er givet om forhold, som der skal
handles på, evt. på en nærmere beskrevet måde

BILAG SOM SKAL VEDHÆFTES

DAGTILBUDDETS KIDS-OBSERVATIONER: REFERART FRA DIALOGMØDE
DAGTILBUDDETS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN
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