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DEADLINE FOR REVIDERET HANDLEPLAN TIL OMRÅDELEDEREN / TILSYNSKONSULENTEN
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
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TEMA 3
BØRN I UDSATTE POSITIONER
UDVIKLINGSPUNKTER
1. Den pædagogiske teamleder og medarbejderne skal sikre at alle børnene mødes med positive
forventninger og at de voksne altid er nysgerrige på barnets perspektiv, motiver og intentioner.
De skal ligeledes have fokus på at fortælle børnene hvilken adfærd de gerne vil se fremfor at
fortælle børnene hvad de ikke må.

TILSYNETS OBSERVATIONER
Dagtilbuddet har fokus på at fortælle børnene hvilke adfærd de vil se frem for at benævne det de ikke
må.
Deres mål fremadrettet er at skabe en ramme hvor børnene får et positivt selvbillede og føler tryghed i
relationen mellem dem selv og deres voksne.

TILSYNETS VURDERING
Nuværende praksis vedligeholdes

PUNKTER DER SKAL INDGÅ I EN REVIDERET HANDLEPLAN
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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
UDVIKLINGSPUNKTER
1. Den pædagogiske teamleder og medarbejderne kan med fordel drøfte, hvordan i får endnu mere
fokus på et læringsmiljø der støtter børnenes social, emotionelle og kognitive udvikling. Herunder
sikre at målene og indholdet i aktiviteterne og rutinerne er tydelige for forældre/ pædagoger (inkl.
Vikarer) i forhold til den forventede læring hos børnene, så pædagogerne har mulighed for at udføre
et pædagogisk arbejde af høj kvalitet.
2. Leder og teamleder skal sikre at dagtilbuddets evaluering beskriver et sammenhæng mellem
børnenes trivsels, læring, udvikling og dannelse, samt det pædagogiske læringsmiljø som ligge til
grund herfor.

TILSYNETS OBSERVATIONER
1
Dagtilbuddet vil fremover arbejde i SMITTE modellen for at sikre at deres pædagogiske mål er nået.
Der vil være fokuspunkter som f.eks. børnefællesskab og det enkelte barns relation og udvikling.
For at synliggøre deres arbejde og læringsmiljøer vil de lave et KLAR skema, som dokumentation til
forælderen
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Dagtilbuddet kan med fordel drøfte hvordan de vil justere i deres praksis i forhold til børn som ikke vil
/kan deltage i planlagte aktiviteter.
Udarbejde praksisfortællinger for at tydeliggøre hvordan de er nået frem til deres evaluering.
Fokus på selv reflektion ud fra jeres tema punkter
Opfølgning sker ved næste ordinære tilsyn 2022

TILSYNETS VURDERING
Der kan med fordel ske ændringer i praksis

PUNKTER DER SKAL INDGÅ I EN REVIDERET HANDLEPLAN
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