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DATO
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I FORHOLD TIL HVERT TEMA FORETAGES FØLGENDE VURDERING:
Nuværende praksis vedligeholdes
Der kan med fordel ske ændringer i praksis
Der skal ske ændringer i praksis
Påbud
1

TEMA 1
BØRNESYN, DANNELSE, BØRNEPERSPEKTIV, LEG, LÆRING OG BØRNEFÆLLESSKABER
TILSYNETS OBSERVATIONER



En god stemning og voksne der er venlige og imødekommende overfor børnene og besøgende.



At de voksne udviser glæde og positive følelser overfor børnene



At de voksne folder børnenes oplevelser ud ved at uddybe og forklare.



At de voksne udviser omsorg for børn der har behov for det.



Et læringsmiljø, hvor der er en vekslen mellem børneinitierede lege, voksenplanlagte aktiviteter
og rutinesituationer.

UDVIKLINGSPUNKTER

TILSYNETS VURDERING
Nuværende praksis vedligeholdes

PUNKTER DER SKAL INDGÅ I HANDLEPLANEN

2

TEMA 2
PÆDAGOGISK LÆRINGSMILJØ GENNEM HELE DAGEN (RUTINER OG AKTIVITETER)
TILSYNETS OBSERVATIONER


At de voksne interagerer med børnene på legepladsen, samt iagttager, guider og hjælper børnene i
forhold til de børneinitierede lege.



At der igangsættes voksenplanlagt aktivitet med fokus på processen fremfor resultatet og med fokus
på sociale og sproglige kompetencer. Der ses dog også eksempler på at rammener for en aktivitet
med fordel kan drøftes i forhold til børnenes perspektiv, motivation og læring.

UDVIKLINGSPUNKTER

TILSYNETS VURDERING
Nuværende praksis vedligeholdes

PUNKTER DER SKAL INDGÅ I HANDLEPLANEN
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TEMA 3
BØRN I UDSATTE POSITIONER
TILSYNETS OBSERVATIONER


At de voksne har fokus på at inddrage alle børn i at deltage i aktiviteterne også de børn som
ikke gør opmærksomme på sig selv.



At der er et opslag på tavlen, som ikke er i overensstemmelse med lovgivning i forhold til
tavshedspligten (forvaltningsloven § 27 samt databeskyttelsesforordningen

UDVIKLINGSPUNKTER
1. Skemaer med navn og personfølsomme oplysninger skal fremover opbevares, så de kun er
tilgængelige for de medarbejdere der har behov for oplysningerne for at kunne udføre deres
arbejde. Dette er oplyst til en med arbejder, som derefter fjernet opslaget. Der er efterfølgende
sendt en mail til den pædagogiske teamleder d. 18. august 2021

TILSYNETS VURDERING
Der skal ske ændringer i praksis

PUNKTER DER SKAL INDGÅ I HANDLEPLANEN
Udviklings punkt 1
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TEMA 4
SAMMENHÆNG TIL BØRNEHAVEKLASSEN OG GÆSTEPLEJEN
TILSYNETS OBSERVATIONER
Der er er overordnet plan for overgangen til børnehaveklassen på hjemmesiden, som beskriver de faste
rutiner, samt samarbejdet mellem børnehaven og skolen.
Der sås ikke en plan for sammenhæng til børnehaveklassen i børnehaven.
Alle informationer på hjemmesiden er forældet
Derfor spørgeres der ind til arbejdet med kommende skolebørn på dialogmødet.

UDVIKLINGSPUNKTER

TILSYNETS VURDERING
Der kan med fordel ske ændringer i praksis

PUNKTER DER SKAL INDGÅ I HANDLEPLANEN
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TEMA 5
HAR LEDEREN SIKRET AT DER ER UDARBEJDET OG OFFENTLIGGJORT EN LOKAL
PÆDAGOGISK LÆREPLAN, HVOR INDHOLDET LEVER OP TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.
HAR LEDEREN ETABLERET EN EVALUERINGSKULTUR I INSTITUTIONEN
TILSYNETS OBSERVATIONER
Tilsynet kan ikke finde institutionens pædagogiske læreplaner.
Der ligger en fra 2017 på institutionens hjemmeside
Der er på tilsynet i 2020 lavet en aftale om at Den styrkede pædagogisk læreplan skal offentliggøres pr.
1 jan 2021
Der arbejdes på den styrkede pædagogisk læreplan, institutionen forventer at den er færdig inden
udgangen af 2021
Der er lavet en aftale om at Team leder sender det endnu ikke færdige materiale til tilsynet.

UDVIKLINGSPUNKTER
Lederen har ikke jf. dagtilbudsloven § 8 udarbejdet og offentliggjort institutionens pædagogiske
læreplan.
-Lederen skal jf. dagtilbudslovens paragraf 8 sikre at den pædagogiske læreplan er udarbejdet og
offentliggjort senest den 1. oktober 2021.

TILSYNETS VURDERING

Der skal ske ændring i praksis

PUNKTER DER SKAL INDGÅ I HANDLEPLANEN
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2 og 3 ÅRS SPROGVURDERINGER

Arbejdet med den lovpligtige sprogvurdering.

Hvordan/ hvem sprogvurdere? Personalet sprogvurder med udgangspunkt i Pia Thomsen materiale f.eks.
sprogtrappen. Institutionen modtager vejledning af Kalundborg kommunes sprog konsulenter.
Hvor mange børn er i bekymret for?
Der er pt. 4-5 børn som har behov for en fokuseret/særlig indsats.
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