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Tilsynets vurdering
1: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med personalets sammensætning, kompetencer og evalueringskultur
Bemærkning

Der er stor opmærksomhed på at børn (forældre og medarbejdere) skal møde kendte voksne
og rutiner i hverdagen - også hvis medarbejdere er fraværende pga. kursus eller sygdom.
Personalet rykker mellem stuerne og der anvendes om muligt fast vikar, så aktiviteter i høj
grad kan gennemføres.
Personalet oplever god adgang til kompetenceudvikling, ligesom de jævnligt bliver opfordret til
kursusvirksomhed. Viden fra kompetenceudvikling bliver delt på nedslagsmøder, så alt
personale får indblik i ny viden på forskellige områder samt hos hvilke medarbejdere de kan
søge sparring til forskellige opgaver.
Der arbejdes yderst målrettet med evaluering i afdelingen. Der er systematisk sat tid af til
refleksion og evaluering. Evaluering sker ofte med baggrund i indhentning af data f.eks. i form
af små videoklip og analyse af data. Evaluering på baggrund af disse data bruges til at tilpasse
læringsmiljø for den aktuelle børnegruppe.
PL laver systematiske observationer på stuerne, på baggrund af medarbejdernes ønsker om
feedback. Feedback gives til hele stuens personale.
Refleksion omkring evalueringen optager hele personalegruppen, der diskuterer hvordan
læringen fra evalueringen yderligere kan forbedre læringsmiljøer fremadrettet.
PLM (Professionelle Læringsmiljøer) har med medarbejdernes ord været med til at flytte
tankegang fra ”I dag har vi bare leget til, hvilken læring har der været i legen”, ligesom der er
en optagethed i at forbedre både fysiske og procesorienterede læringsrum. Det har vist sig
konkret i at gøre at personalet gør andre ting, når vi f.eks. er kreative – ”kreative ting i skabe,
giver ikke inspiration, men kreativitet får ny opmærksomhed når materialer er umiddelbart
tilgængelige og bruges i nye rum (her bl.a. uderum og hvor det er helt i orden at kreationer
ikke overlever nattens regn).
Personalet sparrer mere med hinanden og er mere nysgerrige på hinandens praksis. Personalet
oplever alle nye disse nye tilgange tilsammen, har givet gladere og mere positive børn (og
voksne), hvilket giver endnu bedre mulighed for læringspotentiale.
2: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns læring og udvikling
Bemærkning

Katamaranen har stor opmærksomhed på leg og læring hele dagen og hvordan de voksne kan
understøtte dette med aktiviteter, hverdagsrutiner mv. Der er set på, hvordan barnet optimalt
kan deltage på egne præmisser ved at bryde op med gamle kulturer. Dette ses f.eks. ved at
børn selv får lov til at bestemme om de vil være ude eller inde og det prioriteres at tilbyde
aktiviteter begge steder. Personalet har været undersøgende på om det enkelte barn
foretrækker enten at være inde eller ude, men det har ikke kunnet påvises – børnene leger,
hvor de er mest motiveret på dagen. Katamaranen oplever en større ro i børnegruppen og børn
der udviser endnu bedre trivsel.
Dataindsamling sker på baggrund af fokus -og undersøgelsesspørgsmål. De analyserede data
har givet anledning til justering af børnenes læringsmiljø (senest omkring sprogstimulering, der
nu viser tegn på øget læring).
Katamaranen arbejder yderst systematisk omkring vurderinger og opfølgning i Hjernen &
Hjertet. Forældre inddrages i samarbejdet omkring hvilket fokus, der kan støttes op med ift.
barnet, hvor der er behov. Fokus kan også inddrage børnegrupper, hvor der laves en
udviklingsplan, som det eks. er set i vuggestuen.
Børnenes perspektiv inddrages ved børneinterview eller ved at de inddrages i dokumentation af
dagen, hvilket ofte giver personalet nye perspektiver og retninger for aktiviteter.
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Sprogvurderinger foregår systematisk for alle 4-årige for at indhente data om der er
udfordringer, personalet ikke er opmærksomme på i hverdagen og ellers sprogscreenes efter
vurdering.
Der er arbejdet efter den nye styrkede læreplan i knap et par år med fokus på leg og læring
hele dagen, evalueringskultur mm. Området har inddraget alle medarbejdere i afdelingerne
samt forældrebestyrelse i udarbejdelse af den lokale styrkede læreplan, som forventes
offentliggjort i april/maj måned.
Katamaranen inddrager lokalsamfundet med pædagogiske læringsmiljøer for børnene. Aktuelt
besøges jævnligt et ældrecenter og Esbjerg Kanelaug, hvor der laves forskellige aktiviteter.
Katamaranen er yderst optaget af egen praksis omkring udvikling af det pædagogiske
læringsmiljø, til gavn for børns trivsel og læring. Ud over børns medbestemmelse omkring de
vil lege inde eller ude er der systematiske planlægning af voksnes positionering i leg, der
tilpasses børnenes spor og behov. Udvikling af praksis bliver understøttet af PL’s systematiske
observationer af læringsmiljø. Data fra den løbende evaluering af læringsmiljøet gemmes til
brug for evaluering af læreplan.
3: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns trivsel
Bemærkning

Der er god daglig dialog med forældre omkring det enkelte barns trivsel. Dette understøttes
med tydelige rammer for at TOPI udarbejdes når barnet fylder år. Barnets trivsel er faste
elementer på teammøder og ved TVÆRS møder efter behov.
Børns perspektiver omkring deres børnemiljø bliver inddraget i dialog med børnene eller ved
børnenes dokumentation af interessante steder i børnehaven. Børnenes perspektiv kan også
inddrages ved observationer, f.eks. i vuggestuen.
4: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med overgange
Bemærkning

Der er er meget tydelige procedurer i alt arbejde med barnets overgange. Dette gælder
samarbejdet med forældre når barnet skal ind i Katamaranen, hvor der aftales opstart. Kommer
barnet fra Dagplejen, har barnet oftest været på besøg med dagplejeren, der er udarbejdet
overgangsbeskrivelse på barnet.
I forbindelse med interne overgange, prioriteres det at barnet følges med kendte voksne ved
introduktion, at forældrene bliver inddraget, og at overdragelsen som minimum skal indeholde
af TOPI, dialogprofiler og evt. sprogvurderinger. Disse procedurer er også beskrevne ift. når
barnet skal videre i førskole, hvor der også her er samarbejde med forældre, personale fra
skoler, der skal modtage samt at børnene besøger på skolen hver uge i tiden op til overgangen.
5: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med forældresamarbejde
Bemærkning

Beskrivelse for det formelle samarbejde er tilgængelig på Katamaranens hjemmeside.
Området arbejder pt. målrettet med emnet Forældresamskabelse, hvor forældre er barnets
”saltstøtte” og gennemgående trygge voksne gennem barnets liv – hvor andre voksne er på
gennemrejse. Her arbejdes med, hvilke vigtige opgaver forældre har i forhold til sit barn
omkring dette, barnets jævnaldrende og andre børns forældre. Emnerne bliver taget op på
forskellige temamøder i området.
Katamaranen er kommet godt i gang med hjemmelæringsmiljøer, hvor temaer der arbejdes
med i afdelingen tages med hjem som små emner. Der er beskrevet formål med disse emner
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og hvilken potentiel læring, der er for børnene. Forældre støtter godt op om disse indsatser,
som er med til at skabe en rød tråd mellem hjem og afdelingen omkring barnets læring.
6: Sikkerhed og hygiejne
Bemærkning

Aktuelle legepladsrapporter og tilhørende handleplaner skal være tilgængelige på
Katamaranens hjemmeside.
Afdelingen fremstår opryddelig og ren.

Eventuelle straks-henstillinger

Ingen

Eventuelle udviklingspunkter

Ingen

Observationsrunde
Hvad iagttages – aktiviteter, læringsmiljø, børnemiljø, sikkerhed, hygiejne m.m.

Børnehavegruppe
På tilsyns tidspunktet mellem 11-13 børn og en medarbejder (fast vikar). Børnene var i gang med forskellige
aktiviteter
5 spillede domino med medarbejderen
1 legede med dukkehus
2 børn lege med My Little Pony
3 børn legede i tilstødende puderum, mens de sang
2 børn leger på trappen
Alt foregår stille og roligt.
På et tidspunkt bliver gruppen der spiller domino færdige og bliver lidt urolige. ”Jeg gider ikke have at I løber”
”Skal vi gå udenfor” Det vil børnene ikke ”Nej” siger de. ” Så find et eller andet spil så vi ikke får det der
vildbasse noget”. Det finder den lille gruppe af børn og sætter sig et andet sted i lokalet og går i gang med et
andet spil.
Der er lidt fravær af personale i huset i dag, så børnene har fået lov til at være i hele huset, hvor personalet ar
fordelt sig. Her kan alle børn søge imod aktiviteter, de har lyst til.
Tonen er overalt stille, rolig og anerkendende.
Stuerne er bygget op med flere forskellige fordybelseszoner og tematiseret ligesom der er tydelig
dokumentation på emner som arbejdes med pt – lige i øjeblikket er det bl.a. pindsvin.
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I stueetagen er der små habitater for et par dyrearter. Her melbiller og vandrende pinde, som børnene kan
følge på hel tæt hold og børnene delte gladelig deres oplevelser omkring dyrene med den tilsynsførende.

Der er generelt rent og opryddeligt i Skovhuset på denne dag, der er dog steder der fremtræder lidt slidt.
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Egenrapport – udfyldes af tilsynssted
Faktuelle oplysninger – besvares af tilsynsstedet
Dagtilbuddets navn

Børnehuset Katamaranen
Adresse

Langliparken 7 og Hjertingparken 386, 6710 Esbjerg V
Tlf. og e-mail

76161720 - katamaranen@esbjergkommune.dk
Pædagogisk- eller daginstitutionsleder

Trine Madsen og Lisbeth Klemmensen
Antal indmeldte 0-2 årige
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25
Antal indmeldte 3-6 årige

111

1.

Dagtilbuddets sygefravær
Ift. Dagtilbuddets sygefravær vurderes om tilbuddet indeholder stabile rammer og faglige kvalitet til gavn for
børnenes trivsel og læring

Angiv gennemsnitlige kalenderdage pr. medarbejder for de sidste 12 mdr. – for private og selvejende institutioner kan
sygefraværet enten angives i kalenderdage, arbejdsdage eller i %:
7,3
Hvilke overvejelser har dagtilbuddet omkring sygefravær med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdet, for at sikre stabile
rammer for børnene og pædagogisk kvalitet?
Vi forsøger altid at fordele fast personale til alle stuer, hvis der er sygdom. Herved sikre vi at børnene har en kendt
voksen tæt på. Når vi bruger vikar, forsøger vi at bruge kendte voksne.
Hjertinggården: Stuernes planlægning af det pædagogiske arbejde er i børnehaven skrevet i stuens kalender, og i
vuggestuen på en plan som hænger på stuen. Dette sikre, at der arbejdes fagligt også de dage er er fravær blandt
personalet.
Sjelborg: Månedsplan hænger synligt for personalet i begge huse.
Tilsynets bemærkning

Er der forfald fra personalet, flytter medarbejderne rundt, så børnene oplever kendte voksne alle
steder og der er prioriteret fast ”vikar” som afløser og dette er fastlagt på arbejdsskemaet.
Medarbejderne fortæller om en fleksibel kultur i huset mht. arbejdstid og opgaver, hvilket gør at
planlagte aktiviteter oftest kan gennemføres som planlagt. Forældre tilkendegiver overfor
personalet at det er trygt at møde kendte voksne og rutiner.

2. På hvilken måde arbejdes der målrettet med medarbejdernes kompetenceudvikling?
Dagtilbuddets bemærkning
Vi afholder Vitaliserende samtaler, hvor der tages udgangspunkt i medarbejderens egen aktuelle selvsyn. Under
samtalen aftales mål som støtter medarbejderens trivsel og udvikling.
Temadage og tematiske oplæg hvor medarbejderne selv melder sig på.
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Fokusområde – Hjerting NV: Ifm. vores kulturprojekt ”bæredygtighed” kan medarbejderne tage udgangspunkt i et emne
de finder særlig interessant. Det sikrer, at de har hjertet med i deres arbejde og gør, at de brænder bedre igennem, når
børnenes spor skal følges.
Alle pædagoger har været på PLM forløb, ligesom vi har haft en pædagogisk assistent på efteruddannelse.
2 pædagoger har været på Diplom i ”leg, kreativitet og læring”
Tilsynets bemærkning

Personalet oplever god adgang til kompetenceudvikling og bliver jævnligt opfordret til at se i
kursuskataloget. Ledere opfordrer også personalet til kompetenceudvikling på forskellige
områder, hvilket er med til at give afdelingen mange forskellige kompetencer, senest PlayAgent,
Diplom i ”Børn i udsatte positioner”.
Når personalet har været på kursus, fremlægges ny viden på Nedslagsmøderne, så alt personale
kan blive præsenteret for emnerne og ved hvem de kan gå til, såfremt det har givet inspiration
til nye indsatser. Det har aktuelt betydet at alle huse nu skal til at arbejde målrettet med Rim og
Remser som en del af sprogarbejdet.

3. På hvilken måde er der organisatorisk etableret en evalueringskultur?
Fx: mødestrukturer, observationer/feed back, dialog/refleksioner
Dagtilbuddets bemærkning
Vi arbejder med udarbejdelse af Fokusspørgsmål og undersøgelsesspørgsmål, når der er særligt fokus på et specifikt
område – i Hjertinggården er dette blandt andet blevet brugt i forhold til, hvad der sker med legen, når børnene selv må
vælge om de vil være inde fra 12-14. I Sjelborg er det blevet brugt i forhold til, hvad det skyldes at Markhusets børn ofte
vælger at tilbringe udendørstiden ved Skovhuset.
I forbindelse med vores årsplanlægning, har vi planlagt en pædagogisk dag, her skal der udarbejdes udviklingsplaner i
Hjernen & Hjertet for teams/stuernes arbejde med de valgte emner i kulturprojektet omkring bæredygtighed
Vi har desuden arbejdet med et nyt mødedesign for området. Her er struktureret måden, hvorpå der arbejdes og derved
sikrer en kontinuerlig evaluering. Her er strukturen for udviklingsmøder, PLM møder og børnerelaterede tydeliggjort.
Derudover har vi en ugentlig børnerelateret tid dag, hvor der arbejdes med Hjernen & Hjertet, samtaler, planlægning
mm.
Tilsynets bemærkning

Der arbejdes målrettet med evaluering på teammøderne ca. hver 6. uge. Medarbejderne kan
f.eks. lave små videoklip af ”hvorfor fungere samlingen ikke lige nu” (hvorfor er x passiv og
hvorfor søger en gruppe af børnene væk)? På baggrund af observationerne analyseres, hvad det
er der sker i læringsmiljøet og der evalueres på hvordan læringsmiljøet kan ændres til fordel for
hele børnegruppen.
PL laver systematiske observationer på stuerne, hvor personalet selv byder ind med hvad de
gerne vil have der ses på og får efterfølgende hurtig feedback på dette. Billedmateriale bliver
slettet med det samme, men essensen bibeholdes.
Refleksion omkring evalueringen optager personalet der diskuterer, hvordan læringen fra
evaluering kan forbedre læringsmiljøer fremadrettet.

4. Hvordan er der fulgt op på metoder og indhold fra kompetenceudviklingsforløbet - Styrkede professionelle
læringsmiljøer?
Dagtilbuddets bemærkning
PLM bruges i praksis, der indhentes data, der er fokus på det dynamiske mindset og årligt har dialogsamtaler med
forældrene – så samarbejdet om det enkelte barns udvikling og trivsel sikres.
Der udarbejdes fokusspørgsmål & undersøgelsesspørgsmål, ligesom det nye mødedesign sikrer at PLM bruges– se
ovenstående
Der er skabt en god rød tråd mellem PLM, den styrkede læreplan, vores nye mødedesign og vores hverdags praksis
Tilsynets bemærkning

PLM (Styrkede professionelle læringsmiljøer) har været med til at rykke medarbejdernes mindset
og yderligere professionaliseret tilgangen til arbejdet - ” Fra i dag har vi bare leget til fokus på
hvad læringen har været i legen”. Opmærksomhed på de fysiske læringsrum, opdeling af rum i
rummet og hvilken stor ændring der kan være i eks. børnenes fordybelse når vi flytter et par
reoler. Det er ting som ”at ved vi gør noget andet, sker der noget andet” eller det kan være ting
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som at gøre kreative elementer tilgængelige på rulleborde (i stedet for i skabe) eller at tage
tusser og pensler med på legepladsen, hvor der kan laves kreationer med nye vinkler.
Personalet italesætter dynamisk mindset, hvor man før kunne have afvist nye ideer til giv mig
lige 5 minutter så er jeg med.
Der opleves disse ting har været med til at give gladere og mere positive børn og selvom ting
kan være svære, så prøver vi igen og det gælder både børn og voksne.

5. Hvordan er der arbejdet med retningslinjer for magtanvendelse, og hvornår er dette sidst sket?
Dagtilbuddets bemærkning
Vi har i Hjertinggården haft en episode med magtanvendelse foråret 2019. Her fik vi evalueret episoden og aftalt
hvordan vi kan handle fremadrettet.
Derudover er ”retningslinjer for magtanvendelse” tilgængelig for medarbejderne i vores udarbejdede MED – de grønne
mapper med regler, retningslinjer mm.
Vi oplever heldigvis sjældent, at en magtanvendelse er nødvendig.
Tilsynets bemærkning

Ingen bemærkninger

6. Hvordan introduceres og oplæres nye medarbejdere til Hjernen&Hjertet?
Dagtilbuddets bemærkning
Der planlægges et tidspunkt for oplæring og gennemgang med ny medarbejder, hvor vi underviser. Første gang
systemet skal bruges derefter, vil det være sammen med en fra stuen, som kender det.
Vi har desuden udarbejdet en oversigt over, hvornår hvilke redskaber skal bruges i Hjernen & Hjertet, samt hvornår der
skal følges op på disse.
Tilsynets bemærkning

Ingen bemærkninger

Børns læring og udvikling – besvares af tilsynsstedet
7. Hvordan arbejdes der systematisk med pædagogiske læringsmiljøer hele dagen?
Fx: Leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter, daglige rutiner
Dagtilbuddets bemærkning
Stuerne planlægger nogle pædagogiske aktiviteter selv på begge matrikler – dette både udendørs og indendørs.
Hjertinggårdens teams planlægger forløb på tværs f.eks. faste dage med bæredygtighed.
Der arbejdes med børnene i mindre grupper uanset aldersgruppe på begge matrikler.
Middagsstunden i Hjertinggården er planlagt så børnene selv kan vælge om de vil være ude eller inde fra 12 – 14, dette
er for at styrke barnet i mærke efter, hvordan det vil at lege. Denne proces er beskrevet i udviklingsplanen i H & H. I
Skovhuset praktiseres det samme nogle dage i ugen.
I Katamaranen arbejdes der løbende med indretningen af vores lokaler, så der er fokus på den aktuelle børnegruppe og
hvordan leg og læring kommer bedst ”i spil”.
Tilsynets bemærkning

Der er stor opmærksomhed på læring hele dagen og hvordan de voksne kan understøtte børns
læring hele dagen.
Er børnene inde, så opmuntres til stille aktiviteter, men siger ”børnenes krop” at der er brug for
noget mere aktivitet så foregår det ude. Børn kan selv vælge om de vil deltage i aktiviteter inde
eller ude i eks. middagsstunden, hvor der er medarbejdere begge steder. I udendørs aktiviteter
er der mulighed for børn alle børn at deltage i strukturerede aktiviteter, hvor de voksne går
forrest i positioneringen med ofte tematiserede lege. ”har vi om sæler, så leger vi sæl lege eller
det kan være gamle lege, som vi gerne vil lære børnene. Legene følger børnenes spor.
Ovenstående tilgang har givet megen ro i huset og data, hvor det er undersøgt om børnene kun
vælger enten at være ude eller inde har vist at dette ikke er tilfældet.
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8. Hvordan inddrages og analyseres data i forbindelse med tilrettelæggelse af læringsmiljøet?
Dagtilbuddets bemærkning
Der udarbejdes fokus- og undersøgelsesspørgsmål, som giver anledning til indsamling og bearbejdelse af data. Til
udarbejdelse af diverse i Hjernen & Hjertet indsamles data før, samtaler, topi-vurderinger, overgangsbeskrivelser,
sprogvurderinger mm, så data bearbejdes på bl.a. børnerelateret tid – eksempelvis har sprogvurderinger ført til øget
fokus på rim og remser – som nu viser læring.
Tilsynets bemærkning

Afdelingen indhenter og anvender data på systematisk vis. Dette giver et målrettet
læringsfokus, som opfølgning viser giver øget læringspotentiale og børnene trives bedre.

9. Hvordan arbejder dagtilbuddet målrettet med progressionen i barnets læring og udvikling?
Fx: Vurderinger, opfølgning, SMTTE, fokuspunkt, tværfagligt, forældreinddragelse
Dagtilbuddets bemærkning
Vi møder det enkelte barn i nærmeste udviklingszone – dette blandt andet ved at bruge fokuspunkter i Hjernen &
Hjertet, der bruges aktivt til at nå små mål og sætte nye. Her samarbejdes med forældrene om hvilket fokus der skal
være i en periode (f.eks. børn med ur.).
Vi bruger redskaberne, vi har i Hjernen & Hjertet kreativt (I vuggestuen lavet udviklingsplan på en gruppe børn).
Teamet samarbejder om børnene, skaber små grupper alt efter barnets behov.
I arbejdet i mindre grupper har vi ligeledes fokus på børnegruppen som helhed.
Tilsynets bemærkning

Der er godt fokus på at anvende Hjernen & Hjertet systematisk. Fokuspunkter er helt up-to date.

10. Beskriv hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager udgangspunkt i et børneperspektiv?
Hvordan bruger i børnenes perspektiver som grundlag for at udvikle det pædagogiske læringsmiljø? Hvordan arbejder i
med løbende med at følge børnenes spor? Hvilke tilgange anvendes til at inddrage børnenes perspektiv? (Registrering,
samtaler, m.m.)
Dagtilbuddets bemærkning
Der afholdes børnemøder, børneinterviews, børnene inddrages i dokumentationen af dagen, børnene tager billeder af det
der optager dem (det vi tror er det bedste sted at lege er ofte ikke det børnene synes), børnene byder ind med
legetøjsønsker mm.
Tilsynets bemærkning

Børne interviewes omkring emner f.eks. ”Hvordan tror du det er at starte i førskole”? Og bruger
disse svar i tilrettelæggelse af aktiviteter.
Børnenes spor og interesser bliver inddraget i både aktiviteter, udformning af fysiske
læringsmiljøer, ønsker om nyanskaffelser, dokumentation af dagen mv. Dette kan ske ved
interviews, observationer, børn der tager billeder af, hvad der optager dem mv
11. Hvordan er jeres procedure for at foretage sprogvurdering?
Dagtilbuddets bemærkning
Det vurderes hvorvidt en sprogvurdering er relevant. Barnet deltager i det tidsrum, barnet kan være koncentreret om det
sammen med en primær-pædagog. Hvis det er aktuelt kan sprogvurderingen laves over flere gange.
Det forsøges i en periode, at alle 4 årige på en stue bliver sprogvurderet – dette for at se om der opleves sproglige
udfordringer ved sprogvurderingen, som ikke opleves i hverdagen – og om vi har haft nok fokus på det sproglige i det
første børnehave år.
Tilsynets bemærkning

Der er fokus på egen praksis om de umiddelbare vurderinger på alle børn er gode nok og om alle
børn får den sprogstimulerende indsats de har brug for og som måske ikke umiddelbart høres.

12. Hvilke initiativer har dagtilbuddet foretaget ift. implementering af den nye styrkede pædagogiske
læreplan?
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Fx: Arbejdet med det pædagogiske grundlag, læringsmiljøet og læreplanstemaer samt inddragelse af medarbejdere og
bestyrelse
Dagtilbuddets bemærkning
Vi har i området haft en fælles slagplan for implementering af den styrkede pædagogiske læreplan. Dette gennem oplæg
til vores nedslagsmøder samt fælles pædagogiske dage for området.
Vi har i den forbindelse lavet små opgaver til medarbejderne – bl.a. fokus på dokumentation i Tabulex.
Samtlige medarbejdere har fået udleveret ”Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold” udgivet af børneog socialministeriet. Derudover har samtlige medarbejdere budt ind med elementer i områdets læreplan – i forbindelse
med en fælles pædagogisk dag og efterfølgende i arbejdet i små styregrupper.
Vi har for at inddrage nærmiljøet en aftale med ældrecentret, hvor vi to gange i måneden er på besøg med en mindre
gruppe børn, og sammen med de ældre har motoriske oplevelser. Derudover har vi en aftale med Hjerting Kanelaug om
brug af deres lokaler, redskaber og materialer.
Tilsynets bemærkning

Områdets læreplan, hvor alle medarbejderne har været med til at udarbejde det lokale indhold,
vil være tilgængelig for alle i april/maj måned. Der arbejdes allerede med selve indholdet i den
nye styrkede læreplan.

13. Hvordan vil den styrkede pædagogiske læreplan ændre jeres pædagogiske praksis?
Fx: Hvordan inddrages alle læreplanstemaerne løbende i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af aktiviteterne?
Dagtilbuddets bemærkning
I hverdagen er denne tydeliggjort i månedsplanerne, hvor elementerne i læreplanerne indtænkes i planlægningen.
Der er kommet øget fokus på legens betydning, hvilket er understøttes af enkelte medarbejderes Diplom i ”Leg,
kreativitet og læring”.
Der arbejdes løbende med alle læreplanstemaerne – og via vores evalueringskultur holdes fokus på udvikling af det vi
har arbejdet med – vi ser det som en løbende højnelse af kvaliteten af vores pædagogiske praksis.
Vi vil løbende udarbejde udviklingsplaner i Hjernen & Hjertet hvor udgangspunktet i al planlægning er læreplanstemaerne
og det pædagogiske grundlag.
Tilsynets bemærkning

Afdelingen er optaget af, hvad ændring af læringsmiljø gør ved børnenes leg – at de selv må
vælge om de vil lege ude eller inde. Dette evalueres via analyse fra dataindsamling, hvor en
medarbejder fra hvert team er ansvarlig for at være undersøgende på dette.
De voksnes positionering i legen er planlagt, med buffer i tid, så det er muligt at følge børns spor
og fri leg, hvor det giver mening. Personalet er opmærksomme på, hvad der interesserer
børnene og tage udgangspunkt i dette ved aktiviteter og leg.
De systematiske observationer fra PL, med feedback inden for samme uge for hele gruppen,
giver nye perspektiver omkring læringsmiljøet og en fælles læring.

14. Beskriv jeres overvejelser ifm. evaluering af læreplanen? Herunder den løbende pædagogiske dokumentation
og hvordan I vil vurdere sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse?
Dagtilbuddets bemærkning
Da vi løbende vil udarbejde udviklingsplaner i Hjernen & Hjertet, hvor arbejdet med læreplanstemaerne tydeliggøres, har
vi dokumentation for hvordan vi løbende har arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.
I forbindelse med vores kulturprojekt ”natur” har vi lavet før og efter målinger på børnenes læring og udvikling. Vi vil
inddrage dette fremadrettet.
Derudover har vi dialogen med forældrene løbende. Barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse er i fokus i dialogen
ved udarbejdelse af TOPI-vurderinger og udarbejdelse af dialogværktøjet.
Vores nye mødedesigne lægger op til løbende refleksion og indsamling af data, som bruges til evaluering og fremtidig
planlægning.
Tilsynets bemærkning

Der er opmærksomhed på systematisk dataindsamling bl.a. via løbende pædagogisk
dokumentation på læringsmiljøets betydning for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
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Evaluering af læringsmiljøet foregår løbende, så materiale til opsamling af dette når læreplanen
skal evalueres hvert 2. år er indtænkt.

Børns trivsel – besvares af tilsynsstedet
15. Beskriv hvordan dagtilbuddets procedure er for at sikre alle børns trivsel?
Fx: Systematisk gennemgang af alle børn, samarbejde med forældre, fagpersoner. Kort beskrivelse
Dagtilbuddets bemærkning
Daglig refleksion og sparring i hverdagen – både medarbejdere imellem, men også i dialogen med forældre. Udarbejdelse
af TOPI. Børn er et punkt på teammøder, hvor refleksioner fra hverdagspraksis deles.
Derudover er tværs møder en god mulighed for tværfaglig sparring og dialog.
Tilsynets bemærkning

TOPI udarbejdes når barnet har fødselsdag er en af de faste strukturer omkring at vurdere
barnets trivsel systematisk. Derudover er børns trivsel faste elementer på teammøder og ser er
faste procedurer, hvor der er behov at støtte op med TVÆRS, hvor forskellige faggrupper kan
støtte op.

16. Hvordan arbejder I med at sikre et godt børnemiljø?
Fx: Det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø samt vurdering af børnemiljøet i et børneperspektiv
Dagtilbuddets bemærkning
Vi søger at skabe gode rammer og læringsmiljø for børnene – dette gennem vores måde at strukturere dagen på samt
sikre at de voksne fordeler sig. Børnenes perspektiv bliver inddraget gennem dialog med børnene, børnenes
dokumentation af deres hverdag, børnenes frie valg indenfor en overordnet rammesætning af de voksne (inde <=>
ude), mulighed for at larme med kroppen og mulighed for at finde ro.
Tilsynets bemærkning

Børnenes perspektiver bliver inddraget ved dialog, som ”hvor er de bedste steder at lege”?
”hvem er dine bedste venner”? Hvad synes I, der skal bruges til discofest” og ”hvad er der godt
ved at gå i børnehave”? Børn tager billeder af steder i børnehaven, som de synes er
interessante.

Overgange

– besvares af tilsynsstedet

17. Hvordan arbejder dagtilbuddet målrettet på at skabe sammenhæng i børnenes liv ifm. overgange?
(interne, fra hjem til dagpleje/dagtilbud, Dagpleje/dagtilbud til dagtilbud, dagtilbud til skole, dagtilbud til fritidsliv
Fx: Via dialogværktøj, samarbejdsmøder, forberede overgang, barnets kompetencer, forældreinddragelse,
sundhedsplejen, overlevering, opstart/indkøring, Smart skolestart
Dagtilbuddets bemærkning
I overgangen fra dagpleje til børnehave, besøger dagplejeren institutionen – dette for at barnet oplever huset med en
kendt voksen. Dagplejeren er ansvarlig for udarbejdelse af en overgangsbeskrivelse samt indhentning af samtykke fra
forældrene.
Barnet og forældrene kommer på forbesøg, her fortæller forældrene om deres barn, der aftales opstart mm.
I overgangen fra vuggestue til børnehave (primært gældende i Hjertinggården) mødes en vuggestuepædagog og en
børnehavepædagog med forældrene før barnet starter i børnehave – vuggestuepersonalet laver TOPI, dialogprofil og
vurderer hvorvidt der skal udarbejdes en sprogvurdering. En måned før begynder vuggestuebarnet at komme på besøg i
børnehaven sammen med en kendt voksen - dagen hvor barnet ”flytter” bliver barnet sunget fra vuggestuen og i
børnehaven.
I overgangen fra Markhuset til Skovhuset i Sjelborg er der som udgangspunkt en pædagog fra begge huse, som deltager
ved en samtale, når barnet ”flytter” hus - hvis denne afholdes i forbindelse med at barnet fylder år, tager denne
udgangspunkt i dialogprofilen. I et par måneder op til overgangen besøger de kommende spilopper Skovhuset flere
gange. Hvis det er en stor gruppe børn, der ”flytter” på en gang – kommer der en medarbejder med fra Markhuset op i
Skovhuset i en periode.
Store grupperne fra hver matrikel mødes hver uge på skolen, samt hver anden onsdag i Sjelborg – dette for at skabe
relationer på tværs af grupperne, men også for at børnene lærer rammerne på skolen at kende. Der udarbejdes
dialogværktøj samt afholdes samtale med børnenes forældre senest i november det år barnet fylder 5 år – her er der
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desuden dialog om, hvad der skal være fokus på i børnehaven samt hjemme indtil barnet skal starte i førskole. I
januar/februar udarbejdes overgangsbeskrivelser samt der afholdes samtaler med forældrene om indholdet samt hvad
der evt. skal tilføjes i overgangsbeskrivelsen. Børnehaven indhenter elektronisk samtykke ved forældrene.
Der afholdes samtale med forældre, skole og børnehave, hvis der er behov for en særlig overlevering.
Tilsynets bemærkning

Der er meget tydelige rutiner for alle barnets overgange i – både når barnet skal ind i afdelingen,
overgange internt samt når barnet skal videre i førskole. Der tages udgangspunkt i det enkelte
barn, hvor forældre, kendte voksne og voksne, der skal have relation til barnet senere er tænkt
ind på forskellig vis.

Forældresamarbejde

– besvares af tilsynsstedet

18. Hvad er de overordnede rammer for forældresamarbejdet, og hvor findes disse tilgængelige for forældre?
Dagtilbuddets bemærkning
I området har vi fokus på forældreinddragelse og forældrefællesskaber. Forældrefællesskaber er et projekt/forløb på
tværs af dagpleje, dagtilbud, skole, fritidsaktiviteter og SSP. Dette er opstartet med et dialogmøde hvor forældre var
indbudt – og der var dialog om ”hvad gør vi, når der kommer nye børn og voksne ind i fællesskabet?”. Medarbejdere i
dagpleje, dagtilbud og skole samt forældrebestyrelsen har desuden været til oplæg ved Rikke Yde Thordrup om
”Markante forældre”. Der er efterfølgende blevet arbejdet med vigtige elementer i oplægget – ligesom dette har skabt en
øget forståelse for de forældre, der har børn indskrevet i vores afdeling.
Når barnet indskrives i Katamaranen italesætter vi vigtigheden i gensidighed og åbenhed i en tillidsfuld dialog. Dette
viser vi i hverdagen ved løbende dialog med forældrene om deres barn. Her udleveres desuden en velkomstfolder, hvor
hovedtræk omkring forældresamarbejdet er beskrevet. Desuden formidles vigtig information om forældreportal samt
Tabulex mundtligt og skriftligt.
Vi har nogle meget engagerede forældre i Katamaranen. Forældrerådet har nogle gode tiltag (Halloweenfest, storegruppe
hygge for alle kommende førskolebørn i Hjerting…). Derudover oplever vi stor opbakning ved vores arrangementer.
I området skal vi i gang med at udarbejde en kommunikationsagenda (i forbindelse med AULApilot). I starten af marts
2020 har vi inviteret forældrerepræsentanter fra samtlige afdelinger i vores område til dialog.
I dialogen med forældrene vil vi tage udgangspunkt i en række dialogkort som blandt andet handler omkring ønsker til
hvad, hvornår, hvor ofte og hvordan, der kommunikeres digitalt og ansigt til ansigt.
Efterfølgende har vi inviteret enkelte medarbejdere fra samtlige afdelinger i området til dialog med udgangspunkt i
forældrenes udsagn.
Dette for at sikre en god forældreinddragelse, samt en målrettet og ordentlig kommunikation mellem forældre og
medarbejdere, så der ikke overinformeres og kommunikationsbehov afdækkes.
Tilsynets bemærkning

Beskrivelse for det formelle forældresamarbejde er tilgængelig på afdelingens hjemmeside.
Hele Områdeinstitutionen/ afdelingen er optaget af emnet Forældresamskabelse. Her er
omdrejningspunktet netop forældrene, hvor de er ”saltstøtten” i børnenes liv, hvor andre voksne
er på gennemrejse i barnets liv. Dette emne – og hvad man som forældre har som vigtig opgave
i forhold til sit barn, barnets jævnaldrende og de andre børns forældre tages op i en række
temamøder i området. Dialogen går også her på, hvad et godt forældrefællesskab er. Samtidigt
er der lavet fælles legedag med ca. 150 forældre til førskolebørn, hvor forældrene lærte
hinanden at kende ved at gå rundt i teams og sammen lege forskellige lege sluttende af med
fællesspisning.

19. Hvordan samarbejder dagtilbud med forældrene om børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse?
Fx: Hjemmelæringsmiljø, forældresamtaler, læringsmål.
Dagtilbuddets bemærkning
Vi har løbende dialog med forældrene. Derudover har vi vores årlige dialogmøde. Ved særlige indsatser er vi løbende i
dialog ligesom der afholdes møde samt tværs møder ved behov.
Tilsynets bemærkning

Katamaranen er kommet godt i gang med hjemmelæringsmiljøer, hvor emner der arbejdes med
i afdelingen, bliver til små emner hjemme. Det kan være emner som at finde skrald hjemme,
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dialog om hvad spiser sæler, selvstændighed ved aflevering af madpakker om morgenen eller
fotografering af barnets hoveddør. Der er beskrevet formål med indsatserne og hvilken læring
børn kan have at disse opgaver. Samtidig er det med til at give en rød tråd for barnet mellem
hjem og institutionen.

Sikkerhed og hygiejne – besvares af tilsynsstedet
20. Brandtilsyn – Hvornår er det sidst udført og hvordan er der evt. fulgt op på tilsynet ved anmærkninger?
Såfremt der er enheder, hvor der ikke har været brandtilsyn, hvordan sikre du brandsikkerheden som leder
(matrikler med <50 personer og/eller < 10 sovebørn, udflytterbaser, pædagogiske udflugtsmål, busser mv)?
Angiv dato for brandtilsyn samt for matrikler, såfremt afdelingen har mere end en:
Dagtilbuddet bemærkning:
Brandtilsyn i Hjertinggården – 1.6.2018
Tilsyn brandmateriel i Hjertinggården – 5.2.2020
Brandtilsyn i Sjelborg – 31.5.2018 (afholdes ikke mere i Sjelborg, da de enkelte huse ikke overstiger 50 personer)
Tilsyn brandmateriel i Sjelborg – 5.9.2019
Tilsynets bemærkning

Ingen bemærkninger

21. Evakueringsøvelse –hvornår er der sidst gennemført evakueringsøvelse med børn?
Angiv dato:
Der er afholdt evakueringsøvelse i foråret 2019 i begge afdelinger.
Tilsynets bemærkning

Ingen bemærkninger

22. Legepladsinspektion – Hvornår er det sidst udført og
udarbejdelse af en handleplan?

har legepladsinspektionen givet anledning til

Angiv dato:
Dagtilbuddet bemærkning:
Legepladstilsyn i Hjertinggården – 6. november 2019 – der er udarbejdet en risiko vurdering af vores tunnel.
Legepladstilsyn i Sjelborg – 10. december 2020 – ja – der er ”klippet” kæder af vores ene gynge.
Tilsynets bemærkning

Aktuelle legepladsrapporter skal forefindes på afdelingens hjemmeside ligesom handleplan for
status for udbedring af evt. anmærkninger også skal være tilgængelig her.

23. Hygiejnebesøg – Hvornår er det sidst udført og hvordan er der fulgt op på hygiejnebesøg?
Angiv dato:
7.1.2020 i Sjelborg
19. september 2019 i Hjertinggården
Dagtilbuddet bemærkning:
I Sjelborg har der efterfølgende været dialog – bl.a. omkring afspritning af puslebord – derudover er der indkøbt
holdere til håndsprit, som hænger tilgængelige ved Tabulex skærm mm. Derudover havde vi til tilsynet dialog omkring
drikkedunke – her anbefales, at disse ikke benyttes ved måltider.
I Hjertinggården er der efterfølgende lavet handleplan på afspritning af håndtag, låger samt særlig fokus ved
puslepladsen. Vi har også haft en dialog omkring drikkedunke i Hjertinggården.
Tilsynets bemærkning

Ingen bemærkninger

24. Hvad er jeres praksis for en sikkerhedsmæssig rundering af legeplads og lokaler?
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Dagtilbuddet bemærkning
Der er daglig rundering af legepladserne – dette dokumenteres i et skema.
Lokaler tjekkes løbende – ejendomme kontaktes ved behov – derudover kan vores tekniske servicemedarbejder i
området træde til hvis der opstår noget akut.
Tilsynets bemærkning

Ingen bemærkninger

Egenrapport udarbejdet af: Lisbeth Klemmensen & Trine Madsen
Dato: 17.2.20
(Besvares af tilsynssted)
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