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Indsats

Vedligeholdelse af indsats

Begrundelse
Din tekst bør maksimalt
fylde 5-10 linjer.

Under tilsynsbesøget ses personale som er
imødekommende og lydhøre over for børnene, der
ses en glad og opmuntrende stemning, hvor de
voksne kommunikerer med børnene i øjenhøjde og
børnene tiltales ved navn. I overgangene til fx
legeplads ses tydelige voksne, der guider børnene,
så børnene ved hvad de skal. I interaktionerne
mellem børn og voksne tages barnets perspektiv og
personalet viser både med ansigtsmimik og fagter,
at barnet er forstået. Hvis børn er kede af det,
bliver roligt og omsorgsfuldt trøstet .
Under tilsynsdialogen blev det drøftet hvordan
institutionen har en meget velfungerende praksis,
hvor voksne og deres roller er fint fordelt.
Personalet fortæller at praksis fortsat skal
koordineres og tilpasses løbende, så barnets
perspektiv altid tilgodeses som nu, og de
understreger vigtigheden af at personalet forsat
kan aflæse hvad der sker med børnene, når de gør
som de gør.

Anbefaling
Din tekst bør maksimalt
fylde 5-10 linjer.

At I drøfter hvordan I kan udvikle lukkestuen til at
blive endnu mere tryg for de børn der slutter dagen
der.

KMD IS normeringer



1010224 (Vuggestue)

Inklusion og fællesskab
Indsats

Vedligeholdelse af indsats

Begrundelse
Din tekst bør maksimalt
fylde 5-10 linjer.

Det afspejles tydeligt af der er gjort didaktiske
overvejelser over de fysiske rammer og
indretningen i institutionen, og særligt med fokus
på bevægelse, som også fremgår af årshjulet. Der
er mangfoldige muligheder for bevægelse og
udvikling af motorik, ligesom gangmiljøet er
inddraget som pædagogisk læringsmiljø.
Dukkekrogene og legekøkkener er udviklet siden
sidste år og skal videreudvikles. Der ses mange
børneinitierede lege på stuen og vokseninitierede
lege på legepladsen omkring sandkassen. De
voksne er opmærksomme og der ses ingen
konflikter. Børn er inddraget i borddækning og der
er rar stemning ved bordene. Der foregår sange
hen over dagen, og i overgange fx i ventetiden til
legepladsen og inden frokost, hvilket samler
børnene og understøtter børnefællesskaberne.
I dialogen blev de fysiske rammer drøftet.
Personalet fortæller om hvilke pædagogiske
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overvejelser der ligger til grund for planlægningen
af leg obs, både ud fra praktiske overvejelse og
med udgangspunkt i børnenes perspektiv.
Personale og leder fortæller om deres arbejde med
bevægelse og motorik, om det forgangne
samarbejde med DGI og om et pilotprojekt om
motorik, med inddragelse af forældregruppen, som
skal starte her i efteråret.
Anbefaling
Din tekst bør maksimalt
fylde 5-10 linjer.

At I videndeler endnu mere på jeres arbejde tværs
af afdelingerne.

Sprogindsatsen
Indsats

Vedligeholdelse af indsats

Begrundelse
Din tekst bør maksimalt
fylde 5-10 linjer.

Det ses dialog med børnene i alle hverdagsrutiner.
Det fysiske læringsmiljø understøtter børnenes
sproglig udvikling og bøger er tilgængelige for børn
på alle stuer. Der ses en rolig og positiv stemning,
medarbejderne har ansigts- og øjenkontakt med
børnene. Samtidig ses tydelige, instruerede og
opmuntrende voksne. Ventetid bruges til sange, rim
og remser og ingen børn er alene. Der er masser af
muligheder for forskellige stimuli og tumlepladser
for børnene og de voksne sætter ord på børnenes
handlinger. Under dialogen blev det drøftet hvordan
personalet allerede længe har arbejdet på den
måde, som man skal i den styrkede pædagogiske
lærerplan. Det blev drøftet hvordan det kan sikres
at nyt personale instrueres i husets pædagogisk
grundlag, ved vidensdeling og kollegial feedback.

Anbefaling
Din tekst bør maksimalt
fylde 5-10 linjer.
Forældresamarbejde
Indsats

Vedligeholdelse af indsats

Begrundelse
Din tekst bør maksimalt
fylde 5-10 linjer.

Institutionen har en velkomstfolder samt en
opstartsfolder. Der er stort fokus på
forældresamarbejdet og forældregruppen er meget
engageret. I de sidste to år har institutionen haft et
stort fokus på at forældrene er ligeværdige
samarbejdspartnere. I dialogen gav forældrene
udtryk for en oplevelse af at personalet altid har tid
til at tale, ligesom institutionen faciliterer
fællesskabet for forældregruppen med f.eks. åben
legeplads. Et ønske fra forældre kunne være at
pædagogerne deler mere ud af deres faglige viden,
kontinuerligt. Hvert år laves en
samarbejdsundersøgelse med forældrene.

Anbefaling
Din tekst bør maksimalt
fylde 5-10 linjer.

At I drøfter hvorledes det kan være muligt, at dele
endnu mere ud af jeres faglige viden til forældre, så
det samtidig ikke går ud over jeres nærvær med
børn.

Sammenhæng og
overgange
Indsats

Vedligeholdelse af indsats

Begrundelse
Din tekst bør maksimalt
fylde 5-10 linjer.

Ved overgang fra hjem til vuggestue er der en
forventningssamtale/opstartssamtale efter en pjece
som gennemgås med forældrene. Samtidig
fortælles om rutiner, med mest fokus på at høre
hvad forældrene fortæller om deres barn.
Efter 3 måneder er der en samtale, hvor der endnu
ikke findes en pjece. Det ønsker personalet at
udvikle. Efter 2 år er der en samtale, hvor der
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anvendes forskellige rammer for indholdet. En stue
bruger TRAS som skal introduceres til resten af
personalet på personaleseminaret i september
2019.
Overgangen fra vug til børnehave er forskellig fra
barn til barn. Ind imellem, mest hvis barnet
skønnes have svært ved skift og overgang, besøges
børnehaven inden.
Anbefaling
Din tekst bør maksimalt
fylde 5-10 linjer.

At I drøfter endnu mere ensretning i jeres møderammesætning, så forældre oplever det samme
tilbud uanset hvilken stue deres barn går på.

Krav om refleksion og
metodisk systematik i
den pædagogiske praksis
Indsats

Vedligeholdelse af indsats

Begrundelse
Din tekst bør maksimalt
fylde 5-10 linjer.

Der arbejdes med SMTTE, Århjul og institutionens
eget evalueringsværkstøj. Der arbejdes med
hverdagsevalueringer og systemiske evalueringer.
Der er metodefrihed på stuerne til at vælge deres
eget evalueringsværktøj, når stuen selv ønsker at
videreudvikle noget. Der laves TOPI. Der er to
sprogansvarlige i institutionen der er i en proces
med at blive endnu mere synlige i institutionen.
Institutionen deltager i forløb om sprogarbejde
sammen med anden institution i efteråret 2020.
Medindflydelse for personalet skal være på både
beslutninger og processer, hvis det skal føles som
medindflydelse understreger leder. Det er vigtig at
der arbejdes i loop, så man hele tiden udvider
implementeringen til et nyt niveau, med
udgangspunkt i børneperspektivet.

Anbefaling
Din tekst bør maksimalt
fylde 5-10 linjer.

At drøfter hvordan I sikrer oplæring af nye
medarbejdere i den pædagogiske retning i huset.

Evaluering af den
pædagogiske læreplan
Skal evaluering afholdes i
år?
Alsidig personlig
udvikling

Social udvikling

Kommunikation og sprog

Krop, sanser og
bevægelse

Natur, udeliv og science

Kultur, æstetik og
fællesskab

Hvad har de to års
indsatser givet anledning
til af forandringer i jeres
praksis?

Hvilke
dokumentationsmetoder
har i brugt?
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Beskriv hvilken betydning
har arbejdet med den
pædagogiske læreplan
haft for børnenes trivsel,
læring, udvikling og
dannelse?

Hvordan har I inddraget
forældrebestyrelsen og
forældrerådet i arbejdet
med de pædagogiske
læreplaner?

Hvordan arbejder I med
den nye styrkede
læreplan?

Opfølgning
Her noteres særlige forhold,
aftaler eller lignende der er
indgået med
institutionen/enheden.

Tilstede ved Dialogen: Maybritt, Christine, Morten,
Anja, Susanne, samt forældrerepræsentant.
Støttepædagog Ann Dorthe og pædagogisk
konsulent Naja

Ja
Afsluttet
Afslutningstidspunkt:
Afsluttet af:

24-10-2019
Naja Marie Dyrendom Christensen
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Institutionens kommentarer til tilsynsrapporten
Den pædagogiske konsulent har gennemført det årlige tilsynsbesøg i institutionen. Tilsynsbesøget består
af konsulentens observationer af det daglige arbejde med børnene og et tilsynsdialogmøde med
repræsentanter fra institutionens ledelse, medarbejdere og forældreråd/den selvejende bestyrelse. På
baggrund af tilsynsbesøget har konsulenten udarbejde en tilsynsrapport. Rapporten indeholder
konsulentens vurdering af institutionens arbejde inden for de seks pejlemærker samt begrundelser for
disse og anbefalinger til det videre arbejde. I har som institution ret til at kommentere på rapporten,
inden den gøres endelig og skal offentliggøres.
Institutionens kommentarer til tilsynsrapporten udarbejdes i institutionens forældreråd/den selvejende
bestyrelse, hvor institutionen er repræsenteret med både et forældre-, et medarbejder- og et
ledelsesperspektiv. Kommentarerne er således et udtryk for en tilbagemelding fra den samlede
institution.
Formålet med kommenteringen er at give institutionen mulighed for dels at rette faktuelle fejl, dels at
give læserne af tilsynsrapporten indblik i, hvordan institutionen vil arbejde med tilsynsrapportens
vurderinger og anbefalinger. Konsulenten skal ikke på baggrund af institutionens kommentarer foretage
ændringer i rapporten, medmindre der er tale om faktuelle fejl.
Kommentarerne skal skrives ind i nedenstående skabelon.
Institutionens kommentarer:

• Indeholder tilsynsrapporten faktuelle fejl?
Næstformanden for Forældrebestyrelsen, Allan Daasbjerg Drewes, deltog også i tilsynsdialogen
Herudover skal den gemmes i institutionens rigtige navn: Barnets Hus Amerikavej
Forældrebestyrelsen ønsker at få tilføjet, at:
" Forældrebestyrelsen er meget enige i rapportens konklusioner, og de nævnte anbefalinger harmonerer
med de drøftelser, der løbende har været mellem forældrebestyrelsen og ledelsen på det seneste.

• Hvilke resultater vil institutionen fremadrettet være særligt optaget af at ændre?
Vi vil fortsætte arbejdet med følgende målsætninger :
- at understøtte og videreudvikle personalets fag-sproglige formidling omkring børnenes læring og udvikling i
samarbejdet med forældre
- at sikre at arbejdet og forståelsen af arbejdet med KIDS repeteres og introduceres for nye medarbejdere.
- at sikre et fælles fagligt afsæt for form, indhold og metode i afholdelse af forældresamtaler
- at videreudvikle og forankre en konstruktiv faglig feedbackkultur på tværs af positioner
• Hvordan vil institutionen imødekomme tilsynets anbefalinger?
Arbejde selvstændigt og proaktivt som vi plejer, ud fra der, hvor prioritering af indsatser giver mening og har
relevans for arbejdet med kerneopgaven set i et børneperspektiv.

• Hvordan vil institutionen sikre at en positiv udvikling fastholdes?
Vi vil fortsat arbejde på at vedligeholde og videreudvikle på alle parametre, som vi plejer.

Institutionen modtager tilsynsrapporten senest 10 arbejdsdage efter den faglige dialog. Herefter har institutionen
10 arbejdsdage til at udarbejde en samlet tilbagemelding i ovenstående skabelon og sende denne retur til
konsulenten. Der kan dispenseres for fristerne i forbindelse med tilsyn gennemført op til sommerferien. Det er
lederens ansvar, at rapporten straks sendes til forældrerådet/den selvejende bestyrelse, og at der er planlagt et
møde i forældrerådet/den selvejende bestyrelse eller en mulighed for skriftlig kommentering over mail, sådan at
10-dages fristen for kommentering kan overholdes. Kommentaren offentliggøres på institutionens hjemmeside
sammen med tilsynsrapporten.

