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Politiske mål (Udfyldes af leder):
Forældretilfredshed
Hvordan arbejdes der konkret med resultaterne
fra forældretilfredshedsundersøgelsen?
Hvordan fokuseres der på forældretilfredshed i
hverdagen?
Hvordan organiseres forældresamarbejdet
(individuelt, forældregrupper, dagtilbudsråd)?
Hvordan involveres forældre i forhold til
børnenes læring, udvikling og trivsel?
Leders fremadrettede fokus ift. arbejdet med
dette politiske mål

Vi havde i 2017svarprocent på 42,5 og en tilfredshed på 4,14. Svarprocenten skal være større
næste gang!!
Vi synes vi har et godt forældresamarbejde. Siden forældretilfredshedsundersøgelsen blev lavet
har vi skiftet en del forældre/familier ud, men det forældrene generelt melder tilbage på, er
kommunikationen vedrørende vores pædagogiske arbejde. De er klar over at vi laver en masse,
men de kunne godt bruge mere information om hvordan det forgår.
Vi bruger børneroden meget. Forældrene er flittige til at læse det der bliver skrevet. Vi prøver at
have daglig kontakt, morgen og eftermiddag, med så mange forældre som vi kan nå. Er der
situationer som kræver en mere uddybende samtale, invitere vi forældrene så hurtigt som
muligt, så vi får taget fat i situationerne med det samme.
Vi har et dagtilbudsråd som støtter op om det arbejde vi laver. De vil meget gerne involveres. På
dagtilbudsrådsmøderne informere vi om hverdagen, økonomien og hvilke tanker vi har om
fremtiden.
Jeg er så synlig for forældrene i hverdagen som mulig og håber på den måde at være lettere
tilgængelig for forældrene, hvis de har bruge for at vende noget med mig.
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En del af fællesskabet
Hvordan organiserer og udvikler I pædagogiske
læringsmiljøer?
Hvordan arbejder I med at alle børn skal opleve
sig som en del af et fællesskab?
Hvordan inddrager I børneperspektivet i
hverdagen?
Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til
indretning ude/inde?

Vi arbejder jævnligt på udvikling af vores pædagogiske læringsmiljøer. Specielt vores store
fællesrum og vores gange er på programmet. Vi prøver hele tiden at indrette disse, ret så store,
arealer så det giver mest mening.
Vi arbejder dagligt på at sikre at der ikke er børn uden for fællesskabet. Ingen børn for lov til bare
at sidde alene, uden vi er klar over hvorfor situationen er sådan. Vi hjælper til med at skabe
legeaftaler mellem relevante børne der på den måde kan have noget sammen. Vi har p-møder
ca. hver 4. uge. På disse møder bliver børn, vi er bekymrede for, gennemgået. Der bliver lavet
plan for hvordan vi kommer videre.
Vi starter arbejdet med de kommende skolebørn ca. et halv år før de stopper her. Hvert år har vi
ca. 30-40 børn der skal afsted. Vi kalder det Klub 5, da det er for alle børn på 5 også dem der evt.
ikke skal starte i skole. De bliver delt op i to grupper. Der bliver lavet mange forskellige
alderssvarende aktiviteter.
Vi bruge den tværfaglige sparring og rådgivning. Fremskudt rådgivning ser vi til at arbejde med i
fremtiden, når det bliver rullet ud til os alle.

Leders fremadrettede fokus ift. arbejdet med
dette politiske mål

Sprog

Vi har fire pædagoger, to i vuggestuen og to i børnehaven, der arbejder med sprogtest og
dialogisk læsning. De har hver en formiddag til dette arbejde. Ud over det har vi én pædagog der
Hvordan organiserer I arbejdet med sprog for 0- arbejder med tosprogsbørnene. Hun planlægger sin tid alt efter hvor mange børn vi har der har
2 årige? - 3-6 årige?
behov.
Dette arbejde kommer vi at arbejde videre med i denne form.
Hvordan arbejder I med børn der er nye på
dansk?
Leders fremadrettede fokus ift. arbejdet med
dette politiske mål?
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Lovmæssig og faktuel vurdering
Udfyldes kortfattet af leder inden det anmeldte tilsyn – kun med afkrydsning hvor der ikke er bemærkninger. For private: Diverse politikker m.m skal
være tilgængelige ved det anmeldte tilsyn,
Indhold

Legepladsen

Bemærkninger
Der har været lejepladstilsyn i år og tingene er udbedret.

Kryds
X

Vi har haft fødevarekontrol d 24/5 2018 og har en Elite smiley.

X

Vi har ikke lavet en brandøvelse.
Vi har haft brandsyn i 24/2 2018
En anbefaling: Det anbefales at gennemgå instruks, for genovervejelse af om

X

Er der afholdt legepladstilsyn – hvornår
Hvilke bemærkninger var der evt. ved tilsynet
og hvordan arbejdes der med disse
Hvordan udføres den daglige kontrol af
sikkerheden på legepladsen?

Fødevarekontrol
Hvornår har der sidst været fødevarekontrol i
køkkenet?
Hvilke bemærkninger var der evt. ved tilsynet
og hvordan arbejdes der med disse?

Brand
Hvornår er der sidst udført brandøvelse?
Er der udført brandtilsyn – hvornår
Hvilke bemærkninger var der evt. efter tilsynet
/øvelsen og hvordan arbejdes med disse

hvordan man vil evakuerer hele
Børnehuset, når en stor del af børnene er under 1 år.
Det vil vi gøre.
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Bygning

Er i tvivl om hvornår der har været gennemgang. Er par år siden!?

X

Vi taler om det på personalemøderne efter behov og når der er ændring.
Personalemappen står på kontoret.

X

Det gennemgås på personalemøder efter behov.

X

Har der været udført bygningsgennemgang
(inde / ude)
Hvilke bemærkninger var der evt. og hvordan
arbejdes der med disse?

Politikker
Hvordan sikres det, at der er kendskab til og
arbejdes med kommunens forskellige
politikker?
Beskriv konkrete eksempler og evt.
udfordringer

Sikkerhed
Hvordan sikres det, at der arbejdes med
kommunens sikkerhedspolitikker?
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Pædagogisk indhold/struktur
(Udfyldes af leder)

Leders fokus ift. struktur/organisering,
pædagogisk indhold/udvikling/proces m.m.

Vi er et stort hus, så personalemøderne, hvor vi alle er med, er en vigtig del af at holde
strukturen og udviklingen. Informationer som er vigtige og som alle skal høre, bliver gennemgået
der. Til hvert møde skal der også være nyt fra kompetencepædagogerne så vi holder gang i
netværkene. Vi arbejder på at alle hjælper til med at støtte op om kompetencepædagogerne,
når de kommer tilbage fra kurserne og når de sætter lege/aktiviteter i gang.
Vi har i område Vest lavet en årsplan som vi alle arbejder med/efter. Årsplanen er opdelt i fire
kvartaler, hvor der er i hvert kvartal er fokus på læreplanstemaer som er tilpasset netværkene.
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Tilsynsførendes samlede konklusion på baggrund af det uanmeldte og anmeldte tilsyn:
Samlet konklusion
Ved det uanmeldte tilsyn observeres stor imødekommenhed fra personalet, og der er en rolig stemning i huset. Børnene er optaget af at lege og
deltage i forskellige spontane og tilrettelagte aktiviteter/lege. Alle voksne agerer nærværende og guidende i forhold til børnene og er fordelt i
større eller mindre grupper – ude og inde.
Dagens struktur/organisering er ikke så tydelig for tilsynsførende. Nogle aktiviteter er der relateret til læreplanstemaerne klare og tydelige mål for
og organisering relateret hertil. Andre aktiviteter er der ikke den samme tydelighed omkring. Der observeres således både børneinitierede- og
vokseninitierede samspil og aktiviteter.
Labyrinten er et stort hus med mange små rum – alle rum er i brug, og det kan være en udfordring at skabe overblik, når man ikke har sin vante
gang i huset. Der er derfor opmærksomhed på at skabe visuelt overblik, samt at have fokus på ’nye’ i huset.
Indretningen af det fysiske miljø fremstår forskellig fra rum til rum. Der er planlagt en proces omkring ’rum og læring’ i foråret 2019 med henblik på
at optimere det fysiske miljø, som skal medvirke til at skabe endnu bedre rammer for børnenes leg og læring.
På det anmeldte tilsyn blev bl.a. koblingen mellem kompetencenetværk og den daglige pædagogiske praksis drøftet. Der er gode eksempler på at
netværkene tilfører værdi på tværs af institutioner i området, men også lokalt i institutionen.
Konkret er der eksempler på et tæt samarbejde mellem kompetencepædagog og leder, som har givet mulighed for at arbejde med konkrete tiltag
og fokusområder, hvor også forældre er blevet inddraget. Det har bl.a. udmundet i et pædagogisk fokus på garderobe-rutine/rum i det næste halve
år.
Der er fokus på at samarbejde med lokalområdet, ligesom der arbejdes målrettet på tværs af områdets institutioner. Her evalueres der løbende
med henblik på fortsat udvikling af samarbejde, det pædagogiske indhold og herunder fokus på børneperspektivet.
Formanden for dagtilbudsrådet udtrykker stor forældretilfredshed.
Konsulentens fokus ift. pædagogisk indhold/udvikling m.m.
Mere tydelighed omkring de pædagogiske overvejelser og refleksioner, der ligger bag mange gode tiltag, organisering, aktiviteter, indretning og
rutiner m.m.. – som der er i Labyrinten.
Og herunder også fokus på evalueringskulturen – Hvordan lykkes vi med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn? Hvad var med til at
understøtte barnets læring, trivsel, udvikling og dannelse? – Hvad var med til at hæmme det? Osv..
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Er der aftalt opfølgning (ja/nej):
Nej
Indhold for opfølgning
Ikke aktuelt

