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Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Pædagogisk tilsyn Halsnæs Kommune.

Byrådet i Halsnæs Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud, jfr. Bekendtgørelse af lov om
dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven, LBK nr. 1214), § 5.
Tilsynet er delegeret til Chefen for Børn, Unge og Læring.
Administrationen i Børn, Unge og Læring har i perioden fra november 2018 til marts 2019 gennemført
pædagogiske tilsyn i samtlige børnehuse (alle matrikler).
Tilsynet består af et uanmeldt tilsyn, virksomhedens selvevaluering og en opfølgningssamtale med
ledelse, medarbejdere og forældrerepræsentant.
Samlet konklusion

På baggrund af de uanmeldte tilsyn, virksomhedens selvevaluering og opfølgningssamtalen
konkluderer tilsynet, at Puljeinstitutionen Torup Børnehave fremstår i god udvikling og som et
dagtilbud med høj kvalitet.
Tilsynet har vurderet og konkluderet på baggrund af den oplevede kvalitet af følgende elementer:
 Dagtilbudsloven
 Den styrkede pædagogiske læreplan
 ICDP (International Child Development Programme) – fokus på det relationelle
 Sproglig opmærksomhed
 Ny organisering af ressourcepædagog (inklusion)
 Ny distriktsorganisering med redskaber som fx LØFT (løsningsfokuseret tilgang til arbejdet med
familier)

Uanmeldt tilsyn

På baggrund af det uanmeldte tilsyn, er der givet følgende tilbagemelding:
Torup Børnehave, den 1. marts (frokost og legeplads)
Torup er kendetegnet ved at være en lille institution i en gammel villa, hvilket sætter rammerne for indretning af
huset og organisering af læringsmiljøet, både indendørs og udendørs. Huset fremstår pænt og velordnet.
Indgangen via legepladsen signalerer ”have og legeplads”, ligesom indgangen via vindfanget signalerer ”hjem og
institution”.
Garderoben fremstår velordnet. Informationer til forældrene er samlet omkring Tabulex – og hvert barn har sin
egen tørresnor til personlige beskeder.
Der er indrettet læseområde i det tidligere klatrerum. Og børnene har svaret ved straks at tage det i brug.
På dagen for tilsynet var de ældste børnehavebørn til fødselsdagsfest med fredagsforælder og pædagog. De
yngste var hjemme.
Tilsynet observerede en spisesituation. Der var ro, nærvær, samtale. Børnene udviste tryghed i de kendte rutiner.
De fleste børn var yderst selvhjulpne omkring spisningen, bordskik og oprydning. Måltidet blev forlænget gennem
oplæsning. Der var god kommunikation mellem børn og voksne.
Efter frokost tog børnene tøj på og gik på legepladsen. De fordelte sig i haven efter deres egne ønsker. Alle børn
var i gang. Da fødselsdagsbørnene kom tilbage var de inde og tage tøj på og kom ud. Det medførte ikke ”ekstra
larm” eller konflikter. Børnegruppen var velfordelt og aktive på legepladsen. De voksne var opmærksomme, hjalp
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med både det praktiske og det fysiske (og og ned fra klatretræet). Da en lille pige står ved lågen og ”venter på sin
mor”, er der hurtigt opmærksomhed på hende.
Legepladsen fremstår ryddelig. Telte, tæpper mv. hentes frem fra opbevaringsrum til leg.
Tilsynet observerer, at børnene er ”ligeglade” med os. De vil gerne tale med os, men de har ikke behov for at
henvende sig til os for at få hjælp, leg eller opmærksomhed.
Opfølgning på tilsyn – samtalen drøftede kvaliteten i tilbuddet, og satte fokus på:







Arbejdet med relations-dannelse mellem børn og voksne og børn-børn.
Hvordan arbejdes der med legepladspædagogik?
Hvordan drøfter I fx kedsomhed blandt børn i børnehaven?
Hvordan arbejdes der med inddragelse af børnene?
Drøftes kønsperspektivet, når aktiviteter planlægges, fx gruppeaktiviteter?
Hvor langt er børnehaven nået i arbejdet med den nye Dagtilbudslov, herunder den styrkede pædagogiske
læreplan?

Opfølgningssamtale

Ved opfølgningssamtalen den 6. marts 2019 blev der givet en tilbagemelding på det uanmeldte tilsyn.
Observationer og oplevelser blev drøftet og sat i relation til pædagogiske temaer og
opmærksomheder, som er relevante for matriklerne at arbejde med. Disse temaer og
opmærksomheder fremgår som ’dots’ til opfølgning jfr. ovenfor under afsnittet Uanmeldt tilsyn.
Både leder, medarbejder og forældrerepræsentant deltog aktivt i drøftelsen. Tilsynet anbefaler, at
drøftelserne bredes ud i den samlede medarbejdergruppe med henblik på at skærpe den fælles
pædagogiske refleksion.
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