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DATO

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
UDVIKLINGSPUNKTER
1. Lederen og medarbejderne skal sætte fokus på at sikre, at hygiejnereglerne i forhold til covid-19
situationen overholdes.
2. Lederen og medarbejderne skal drøfte hvordan det sikres at alle børn tilbydes tilstrækkeligt at
drikke, herunder også drikkelse til maden.

TILSYNETS OBSERVATIONER
Ved tilsynsbesøget blev det observeret at:
1. Børnene får vasket hænder inden frokost, så hygiejnereglerne i forhold til covid-19 overholdes.

2. Børnene i alle børnegrupper bliver tilbudt noget at drikke til frokosten,
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TEMA 2
PÆDAGOGISK LÆRINGSMILJØ GENNEM HELE DAGEN (RUTINER OG AKTIVITETER)
UDVIKLINGSPUNKTER
1. Flere eksempler hvor læringsmiljøet i de daglige rutiner formiddagsmad/frokost ikke
tilrettelægges så børnene inddrages aktivt i forhold til at udvikle selvhjulpenhed.
2. Der ses handlingsplaner som delvist beskriver mål, tegn og tiltag i forhold til det pædagogiske
arbejde. På nogle områder er målene og tiltagene beskrevet meget overordnet. For at sikre høj
faglig kvalitet vurderer tilsynet, at der er behov for at alle handlingsplaner beskriver mål, tegn
og tiltag samt behov for at mål og tiltag konkretiseres i forhold til børnenes nærmeste
udviklingszone.

3. At der er behov for større sproglig opmærksomhed i rutinesituationerne i forhold til at sikre et
læringsmiljø der udvikler børnene sprogligt. Tilsynet observerede ikke tydelige tegn på at der
arbejdes med materialet fra sprogtrappen. Derfor spørges der ind til arbejdet med sprogtrappen
på dialogmødet.

TILSYNETS OBSERVATIONER
Ved tilsynsbesøget blev det observeret:
1. At læringsmiljøet i forbindelse med frokosten var tilrettelagt, så børnene blev inddraget aktivt i f.eks.
borddækning mm. bl.a. i forhold til muligheden for at udvikle selvhjulpenhed bl.a. jf. institutionens
egen pædagogiske læreplan, hvor det fremgår at rutiner er betydningsfulde i forhold til at styrke
børnenes læring og læringsprocesser).
2. Det ses at institutionen jf. egen handleplan for udviklingspunkt 2, tema 2. har udarbejdet
handlingsskema, samt andre planlægningsskemaer til alle børnegrupper. Skemaerne medvirker
til at det er mere synligt, hvordan medarbejderne tilrettelægger et udviklende læringsmiljø for
børnene. Handlingsskemaet beskriver mål, tiltag og tegn på læring i forhold til den pædagogiske
praksis. Nogle af målene samt tiltagene og tegnene er konkrete og nogle af målene er mere
overordnede. For at sikre høj faglig kvalitet vurderer tilsynet, at det nuværende arbejde med at
udvikle planlægningsskemaerne fortsættes med fokus på at alle mål, tiltag og tegn på læring i
forhold til børnenes nærmeste udviklingszone er konkrete samt sikre at læreplanstemaerne ses i
sammenhæng med de øvrige læreplanstemaer, så det pædagogiske læringsmiljø tilrettelægges
på tværs af alle seks læreplanstemaer. Opfølgning sker ved næste ordinære tilsyn.
3. At institutionen er kommet godt i gang med at indtænke sprogtrappens materiale i den daglige
praksis, samt at der er en plan for hvordan dette arbejdes bredes endnu mere ud til alle
medarbejdere bl.a. i form af sidemandsoplæring. Tilsynet vurderer at det nuværende arbejde med at
indtænke sprogtrappens materiale som redskab til planlægning af sproglige læringsmiljøer, fortsættes
og udbygges med fokus på at sikre et læringsmiljø, der understøtter børnenes sproglige udvikling.
Opfølgning sker ved næste ordinære tilsyn.

TILSYNETS VURDERING
1. Nuværende praksis vedligeholdes (udviklingen fortsættes jf. beskrivelsen i udviklingspunkt 2 og
3).
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TEMA 3
BØRN I UDSATTE POSITIONER
TILSYNETS OBSERVATIONER
Ved det uanmeldte tilsynsbesøg oplever tilsynet:


Ingen opslag eller lign. som er i modstrid med lovgivningen i forhold til tavshedspligten
(forvaltningsloven § 27 samt databeskyttelsesforordningen)

UDVIKLINGSPUNKTER

TILSYNETS VURDERING
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