Dialogmødet
I forbindelse med det pædagogiske tilsyn, skal der holdes et dialogmøde i to dele, på samme dag. Mødet afholdes
efter en 4-ugers periode, hvor alle mødedeltagerne har udført en KIDS-måling indenfor 4 områder i KIDS-materialet, hvorefter den samlede KIDS-profil foreligger.
Dialogmødets første del har fokus på at indhente viden fra KIDS-målingerne, highlights fra børneinterview, samt
tilbagemeldinger fra deltagernes observationer.
Deltagerne er leder, pædagogisk konsulent, lederkollega, relevant personale evt. AMR/TR og evt. souschef.
I mødets anden del forlader lederkollegaen mødet, og de øvrige deltagere forsætter. Her er udgangspunktet arbejdet medudviklingspunkterne fra seneste tilsyn og lederens informationer om Drift og Myndighed.
Her er der fokus på analyse, læreplansarbejdet og fremadrettede udviklingspunkter, samt drift- og proceduremæssige forhold.
Dialogmødet afsluttes med udarbejdelse af ét eller flere udviklingspunkter, som dagtilbuddet skal udarbejde
Handleplaner på og arbejde målrettet med det kommende år, understøttet af de pædagogiske konsulenter.

Dialogmøde i forbindelse med pædagogisk tilsyn i Børnehuset Lilleskov d. 3/10 kl. 12.00 – 14.30.
Del 1, kl. (ca. 1 time) - med lederkollega
Deltagere: Hanne Clausen (leder), Christina Rose (pædagogisk konsulent), Suzi Trebbien (pædagog), Birgitte Jensen (pædagog), Lilli Pedersen (souschef), Ellen Iuel (lederkollega) kun med til egen fremlæggelse

1. Hvilken KIDS-profil (den samlede) har dagtilbuddet?
Fysiske omgivelser: 83%
Relationer: 90%
Leg og aktivitet: 85%
Socio-emotionel udvikling: 86%
Deltagelse og indflydelse: 83%
Kritisk tænkning og erfaringsdannelse: 76%
Selvudvikling: 87%
Sprog og kommunikation: 82%
Opmærksomhed: 85%
Meget flot KIDS måling. De interne (personale og leder) scorer en smule højere end de eksterne. Men scoringerne viser, at der overvejende er enighed i at der foregår et rigtig flot stykke arbejde i Lilleskoven,
hvilke observationer og tilbagemeldinger understøtter.

2. Lederkollega, tilbagemelding
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Stor ros fra lederkollega, som havde en god oplevelse på sit tilsynsbesøg og selv blev inspireret til at
gøre noget på en anden måde i eget dagtilbud. Beskrivelsen gik på at Lilleskoven blev oplevet som
et roligt hus, aldrig mange børn samlet, ingen larm (lidt mere omkring spisning), god fordeling af
børn, lyst hus med god plads. Børn var gode til at lege. Personalet var på gulvet og havde god kontakt til børnene.
Der var en god modtagelse af børn om morgenen. God idé at der står kaffe til forældre.
Der blev ikke oplevet konflikter eller børn der blev skældt ud.
Når børnene fordeler sig i værkstederne/grupperne, så er personalet klar til de børn der kommer.
3. Interne informanter, tilbagemelding
Der var Cirkus tema i gang i denne periode. Personalet selv blev glade for at oplevet at kollegaer var
med på gulvet, selv havde en legende rolle ind i cirkustemaet. Det er rigtig godt og rart som medarbejder at få lov at være observerende, fordi man får øje på mange flere ting når man ikke samtidig
har en opgave med børn.
Det kan godt opleves frustrerende at blive målt af en ekstern (både konsulent og lederkollega) som
ikke kender til baggrunden for at praksis ser ud som den gør og derfor kan undre sig over det der
udspiller sig.
Der er et ønske om at snakke om tidsforbrug og realistiske forventninger i forhold til KIDS. Der opleves en større forskel i hvor meget tid der investeres internt/eksternt og hvad scorer man hvis der er
noget man ikke ser?

4. Pædagogisk konsulent, tilbagemelding
Det var en rolig og behagelig stemning der var i huset (primært omkring morgenbordet) da jeg kom
kl 7.00. Tilsynet bar præg af nærværende voksne uanset (alders)gruppe.
Strukturen med åben plan gjorde at der aldrig blev oplevet mange børn og støj noget sted. Det virkede (i hvert fald denne dag), som om børnene får fordelt sig. Personalet i hver gruppe virker klar til
at søge de børn der kommer. I Vildbassen indtog den voksne dog en mere observerende rolle.
Jeg oplever Lilleskoven som et hus der er rart at være i. Der blev ikke oplevet skæld ud eller voksne
der hævede stemmen. Uanset om jeg var i bh (inkl Hulen) eller i vg, derfor har det været svært at
score ind i KIDS i forhold til om personalet kan håndtere og være i de følelser barnet udviser. Jeg
tolker det dog som positivt at jeg ikke så disse store følelsesudbrud, da det må være fordi personalet forebygger at det sker, ved at være tæt på børnene og ved at kende børnene godt.
Vuggestuens forreste lokale virker endnu ikke helt optimalt. Det kan anbefales at få input til indretning og lys evt hos Helle Frimann, da rummet kan komme til at få præg af gennemgangsrum fordi
der er så mange døre.
Der blev observeret mange gode lege, med og uden voksne.
Overordnet et rigtig godt indtryk, særligt i forhold til den relationelle del.
Så hvad kan Lilleskoven blive nysgerrig på?
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Jeg fik et par gange indtryk af at der var børn der ikke fik den gode voksenkontakt, fordi de ikke selv
var opsøgende på den. Eks: et par børn med sproglige udfordringer blev observeret mange forskellige steder under tilsynsbesøget, men uden anden voksenkontakt end en hilsen. Hvornår og hvordan understøtter jeres struktur de børn der har brug for specifik udvikling/understøttelse, når vi
taler om læring gennem hele dagen? Det kan sagtens være at der er en plan for det, men det var
ikke synligt for mig på tilsynet.
Der blev på dialogmødet fint argumenteret for særlige indsatser bl.a via legegruppe 2 gange om
ugen, men måske kan det forestående fokus på evalueringskultur bruges på at blive nysgerrig på
egen praksis inden for dette område, i relation til læring hele dagen?

5. Er der store forskelle på målingerne?
Der er ikke store forskelle overordnet set, men under kritisk tænkning og sprog og kommunikation
er konsulenten dog en smule lavere end de øvrige respondenter. Det betyder ikke at scoringerne
her er dårlige, blot lavere end de øvrige meget høje målinger.
6. Highlights fra Børneinterview
Børnene er glade for at gå i børnehave og giver indtryk af at legen har stor betydning og at det er
skidt når legen afbrydes.
Kan den viden give anledning til refleksion i forhold til dagens gang?
Det var nogle, for alderen, meget reflekterende børn, med et flot og nuanceret sprog
Del 2, kl. (ca. 1,5 time) - uden lederkollega
Deltagere: Hanne Clausen (leder), Christina Rose (pædagogisk konsulent), Suzi Trebbien (pædagog), Birgitte Jensen (pædagog), Lilli Pedersen (souschef)

7. Highlights fra forældrespørgeskemaundersøgelsen
Utrolig flotte tilbagemeldinger fra forældregruppen (23 har svaret). Der bliver mange gange nævnt
nærværende pædagogisk personale som giver sig tid til den enkelte forældre og barn. Strukturen
med åbent plan/funktionsopdelt roses også af flere, en enkelt stiller dog spørgsmålstegn ved om
det er optimalt.
8. Opfølgning på udviklingspunkter fra sidste tilsyn
a) Vuggestuen og fremtiden – fokus på og udvikling af pædagogisk praksis for 0-3 årige. Hvad skal vores vuggestuepædagogik bygge på?
b) Hvordan bliver vi endnu bedre til i at videregive vores dna, værdier, pædagogisk praksis og kultur til
nye medarbejdere?
c) Vi leger med børnene – kan vi lege endnu mere?
d) Trivselsmålinger/relationsmålinger på forældreniveau.
e) Fokus på at arbejde skarpere med Pixi-skemaerne.
Vi fik snakket om overflytningen af vuggestuen og udbygningen af huset. Børnene har taget flytningen flot, at huset nu er i et plan giver personalet nogle flere muligheder i deres pædagogisk praksis,
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som eksempel, kan børnene nu selv gå ud i garderoben og finde deres tøj, som tidligere var svært
fordi garderoben var på en anden etage.
Lilleskovens organisering er vigtig at forstå og at ville som medarbejder, derfor italesættes dette
tydeligt når der kommer nye medarbejdere i huset

9. Hvordan forløber implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan?
Den styrkede læreplan kommer (ligesom den forrige læreplan) til at have sproget som overordnet
paraply, som er med i alt personalet laver med børnene. Der ud over vil der være et særligt fokus
på leg og den legende tilgang. De 2 fyrtårne er i gang med kursusdagene og der er lavet læringsaftaler omkring fokus på evalueringskultur. Så arbejdet med den styrkede læreplan er i gang
10. I hvor høj grad er der overensstemmelse mellem det beskrevne pædagogiske grundlag og
den oplevede pædagogiske praksis? (Brug eksempler)
Da det pædagogiske grundlag er under udarbejdelse, kan dette punkt ikke kommenteres endnu

Udviklingspunkter - skal danne udgangspunkt for dagtilbuddets pædagogiske arbejde det kommende år:
a) Indretning af lege og læringsmiljøer i vuggestuen. Se om der via indretning kan opnås en bedre
fordeling af børn (og forældre) i rummet, da de fleste pt samler sig under ovenlysvinduet ☺
b) Måltidskultur, se om der kan indrettes og arbejdes på en ny måde der minimerer uro og lyd
c) Formidling af at være en reflekterende praktiker, tilstræbe at både nye medarbejdere/studerende og forældre forstår at der er en faglig overvejelse bag alt hvad personalet planlægger og
foretager sig

Handleplan for hvert udviklingspunkt (sidst i dokumentet) udarbejdes og sendes til pædagogisk konsulent,
Helle Frimann frist uge 44, 2019
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Billeddokumentation
Godt arbejde i Hulen, hvor 2 børn har mulighed for en nærværende voksen
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Dejlige legemiljøer der minimerer forstyrrelser
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Børneinterview
Dagtilbud og dato: Børnehaven Lilleskov d. 29/8-19
Interviewpersoner: M og B
Interviewer: Christina Rose
Highlights drøftes på dialogmødet.
_______________________________________________________________________________
Spørgsmål:
•

Siger de voksne godmorgen?
M: Ja
B: ja - 1 point til mig
Christina: man får ikke point, det er ikke en quiz for man kan ikke svare forkert
B: nårh - griner

•

Er du glad når du kommer i børnehave?
B: ja
M: ja
Christina: altid?
B: Nah, nogen gange er vi sure, nogen gange er vi kede af det
M: og jeg satte engang min kop ind i køleskabet sammen med min madkasse (griner)

•

Er der nogen der ikke er glade, måske græder?
B: det er én jeg kender som der hedder Y
M: jeg kender ikke nogen der gør det
Christina: bliver Y så trøstet af en voksen?
B: ja det gør hun

•

Har du venner i børnehaven?
B: ja, (remser en masse navne op)
M: ja masser, næsten alle dem so B, bare ikke ham der X
B: eller Y
M: nej men jeg har også nogle andre

•

Hører de voksne efter hvad du fortæller i børnehaven?
B: hmm ja men nogen gange fjoller vi, så siger de voksne ”stop så”
M: ja – nikker

•

Bliver du skældt ud i børnehaven?
- Hvorfor bliver man skældt ud?
B: ja
8
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M: ja nogen gange
Christina: hvornår bliver man skældt ud?
B: når man gør nogle dumme ting
M: det er nok mest XX der bliver skældt ud. Når jeg står helt stille uden at have gjort noget som helst
så kommer han bare og slår.
Så siger vi det nogen gange til de voksne, nogen gange gør vi ikke…
•

Hvad er det værste ved at gå i børnehave?
B: det er at få mudder på sig og når man skal spise 6 madder. Eller når man bliver hentet når man har
en god leg
M: det er at gå til samling, det synes jeg ikke er sjovt

•

Hvad er det bedste?
B: det er når min mor henter mig når jeg ikke leger en rigtig god leg.
M: ja det synes jeg også. Og når vi leger Avengers og det starter med A
B: må jeg ikke også stille dig et spørgsmål?
Christina: jo, det må du godt, hvad vil du spørge om?
B: hvad synes du er det værste når du bliver hentet, når du leger med dine venner?
Christina: jeg synes det værste er når man hygger sig så meget med sine venner og pludselig kigger
på uret og så kan man se at kl. er mange og man skal lave aftensmad. Så er man nødt til at sige til
sine venner, at nu kan man ikke hygge sig mere…
B: JA..nemlig

•

Er det hyggeligt at spise frokost i børnehaven?
B: ja, det værste er når der kommer grøntsager, jeg er ikke vild med grøntsager – kun agurk
M: ja og gulerødder, det er sådan nogle rødder der vokser og vokser - griner

•

Når du bliver hentet snakker de voksne så med din far eller mor om hvad du har lavet og hvordan du har haft det? – er det rart eller ikke så rart at de taler om det?
B: nej ikke med mig
M: nogle gange

•

Siger de voksne farvel når du går hjem?
B: ja – nej, vi siger farvel
M: nogle gange er de flinke og siger farvel

•

Har I nogle regler her i bh? Hvilke?
B: man må ikke slå, bide, sparke eller slå eller spænde ben
M: det er bedst at spænde ben på madrassen

•

Hvad syntes I om at der er nogle regler?
Begge i munden på hinanden: dårlige
Christina: hvorfor
9
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B: fordi jeg synes alligevel de er ret gode for så slår man jo ikke mere
•

Kan de voksne lege?
B: nej
M: jooo lidt
B: de spiller nogen gange spil med os når det er sent. De gynger os og laver sandslot.

•

Kan man lære noget når man går i børnehave?
Ja: Hvad lærer man?
B: ja – og hygge sig at lege og bare have det sjovt
M: ja – 2 plus 2 er 4
Christina: ja det er rigtigt har du lært det i bh?
M: nej

•

Kan man spille på iPad her i børnehaven?
M: ja

•

Hvad vil I helst: Lege med vennerne eller spille på iPad? Hvorfor?
B: lege med venner – fordi jeg må ikke spille Ipad
M: også venner – jeg må spille når jeg keder mig

•

Hvornår er det sjovest at lege – når I er sammen med børnene eller når de voksne er med?
B: det har du altså spurgt om – næ tænker…. Børn og voksne
M: også mig

•

Er de voksne glade? Hvordan ved man det?
Begge: ja
M: når de er søde og leger med os

•

Hvem bestemmer i børnehaven?
M: Hanne Clausen
B: ja det er jo hende der har bygget børnehaven
M: nej hun har ikke helt bygget den

•

Hvad er det de bestemmer – bestemmer de også hvad I skal lave og lege med?
B: alting
M: alting

•

Hvad skal I arbejde med når I bliver store – hvad drømmer I om?
B: politi så jeg kan fange ægte røvere
10
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M: også mig
B: du kunne også flyve i helikopter?
M: nej politi er bedre
2 ord til sidst
•

Hvad betyder ordet Fællesskab?
M: det betyder at man skal hjælpe hinanden
B: og sige hvad er der galt?
M: og hente en voksen

•

Hvad betyder ordet Demokrati?
B: det kender jeg ikke – ok så gætter jeg: det er hvor man skal træne
M: jeg kender det heller ikke

Vuggestuen:
•

Går der også små børn i vuggestue her?
Begge: ja

•

Besøger I dem?
M: ja mange gange, jeg besøger dem næsten altid
B: ja for du har jo en lillebror

•

Hvad laver de?
M: bider i legetøjet
B: prutter og spiser
M: der er nogen der er meget søde. Og vi kan også godt træne dem og lære dem nye ord, bare ikke
bandeord

•

Tror du de synes, det er sjovt at gå i vuggestue?
Begge: ja
Christina: hvorfor
M: fordi de har legeting til små børn
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Rapport – Spørgeskemaundersøgelse forældreinterview i Lilleskov
Hvor gammelt er dit barn?

I hvor høj grad oplever du et godt samarbejde med personalet i dit barns dagtilbud? (du kan uddybe dit
svar på næste side)

Du kan evt. uddybe dit svar
• Søde personaler i lillegr.
• Altid imødekommende personale, som kommer med gode råd hvis disse efterspørges
• Særdeles godt med børnenes kontaktpædagoger
• Rigtig god børnehave, glade børn og glade pædagoger
• Særligt med primær personalet i gruppen.
• Personalet i bhen strækker sig meget langt for at hjælpe mit barn og vores familie på bedste vis.

Vi snakker løbende om hvilke behov han har og samarbejder om de eventuelle udfordringer der kan være.

•

VI har en god kommunikation, og informationsniveauet er højt i forhold til vores barns trivsel.

I hvor høj grad oplever du at personalet er imødekommende og lydhør, hvis du har brug for at tale om
dit barn? (du kan uddybe dit svar på næste side)

Du kan evt. uddybe dit svar
• Der er altid tid til en snak
• Der er altid tid til at drøfte en undring
12
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•
•
•

Primært kontaktpædagogerne.

•

Det er forskelligt fra pædagog til pædagog. Men overordnet set ganske fornuftigt.

Særligt primær personalet for gruppen.
Der er tid til at vende småting i hverdagen og vi har fået at vide at vi altid er velkomne til at få et møde hvis
der er nogen ting der tager lidt længere tid.

Vil du anbefale dit barns dagtilbud til andre forældre? (du skal begrunde dit svar på næste side)

Du skal begrunde dit svar her
• Lilleskov børnehus er helt fantastisk. Der er rum og plads til alle
• Det en god børnehave. Personalet er imødekommende
• Bare fordi
• Mange gode muligheder
• Vi har ikke oplevet nogle problemer
• I daginstitutionen kan børnene lege hvor de vil og med hvem de vil. Være ude/inde som de selv har lyst til.
Pædagogerne opleves at tage sig tid til den enkelte fx når der skal siges farvel til forældre mv.

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Søde og kompetente personaler. Dog har jeg en fornemmelse af, at informationer ikke bliver videreformidlet
til alle personaler imellem, hvilket kan give anledning til misforståelser
Der er tydeligt at mærke, at personalet er glade for sit arbejde gode børn som er omkring dem. Der er altid
en let og frisk stemning
Åbent plan
Jeg kan anbefale Lilleskov børnehave, da jeg synes at pædagogerne gør et godt stykke arbejde dagligt.
Pædagogerne viser interesse overfor børnene og forældrene - der er en god stemning generelt. De er altid
klar til at hjælpe og lytte ved behov.
Børnene trives og er trygge, hvilket gør mig glad for forælder.
Børnene kan lege hvor de vil og med dem de vil. Der er tid til leg, kreativitet, hygge og nogle ture i ny og
næ.
Pga. åbent plan, hvor der altid er mulighed for at barnet selv kan vælge, hvad han/hun har lyst til.
Imødekommende voksne.

Vi kan godt lide de frie rammer der er i børnehuset lilleskov, men man skal have et barn der trives, i sådan
et frit miljø. Vores dreng elsker det og da han oftes leger, med de lidt ældre børn, er det rigtig rart der ikke
er stueopdeling.
Bedre pædagoger fåes ikke
Jeg er glad for at have mit barn i Lilleskov pga. Gode pædagoger og opmærksomhed på mit barn. Det eneste
jeg er ret utilfreds med, er at de ikke overholder deres sukkerpolitik.
Jeg kan lidt formen og ånden i Lilleskov børnehave ude. Stueopdeling og med “frie rammer”
Det personale som varetager mit barn er super dygtige og skønne mennesker og vi har et godt samarbejde.
Pga. mit barn virker til at trives i vuggestuen og er glad for at komme.
Ja det vil jeg i den grad, det en dejlig børnehave hvor børn er i fokus, hvilket andre børnehaver ikke lever op
til
Åbent plan. vil dog nævne at kommunikation om diverse problemstillinger ikke altid kommunikeres tydeligt,
samt at der er en del skiftende medarbejdere/ vikarer - og at man ikke altid oplever hende personalet.
Lilleskov børnehus er den bedste institution med dygtige ildsjæle der brænder for deres job.
Jeg er pædagog og har arbejdet i mange institutioner og meget få er på linje med den her.
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•
•

Der er altid en dejlig stemning blandt børn og voksne

•

Vi er meget glade for Lilleskov, og kan sagtens stå inde for at anbefale det til andre. De laver mange sjove
ting med børnene, og vi synes stemningen i huset er god.

•

Jeg vil klart anbefale Lilleskov børnehave til andre. Jeg synes det er en god institution med glade pædagoger,
og mange aktiviteter for børnene. Det gode ved “åben plan” er, at børnene selv kan styre hvem de vil lege
med den pågældende dag og ikke er nødsaget til “kun” at lege med dem fra samme gruppe.

Vi oplever at pædagogerne er nærværende og omsorgsfulde, de giver sig tid til og forstår børnene og indvolvere os forældre. Samarbejdet er rigtig godt, dog kan det godt bære præg af, at normeringen ikke altid er
lige godt fordelt og der er i perioder mangel på personale som i alle andre institutioner.

Får du den information du skal bruge i Tabulex?

Får du den information du skal bruge i Tabulex? - Uddyb evt. svar
• Mangler datoer over plan for året eller halvåret
• Så gerne at alle info kun var på tabulex således der ikke var sedler eller andet.

Hvilke af følgende emner giver personalet dig råd og vejledning om?

Hvilke af følgende emner giver personalet dig råd og vejledning om? - Andet
•
•
•
•

De kommer med et kvalificeret svar på hvad end jeg må have af spørgsmål
Intet endnu, da mit barn lige er startet
Vi snakker om udvikling og valg af venner.
Det er forskelligt. Alt der lige er lidt svært i den tid

Hvad er den seneste vejledning du har fået af personalet, som handler om dit barns udvikling og hvordan
kan du bruge den?
• Sprog
• Vi er blevet vejledt i søvn kost mm. Vi kan bruge dette i vores hverdag til at få vores barn ind i en god rytme
•

og hvordan vi bedst kan i imødekomme samt få dækket hans behov mht mad
...
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ikke som sådan vejledning, men pædagogen synes at jeg skulle vide, hvilken sød og velfungerende barn vi
har
Venskaber
Vejledning ift at udvikle/opbygge venskaber
Motorik. Vi udfordrer vores barn mere
Vedr venskaber med andre børn der skal i skole uden vores skal
Den seneste vejledning vi har fået, har været i forbindelse med vores datters skolestart.
Vi har snakket om at vores datter følger udviklingen. Hun er selvstændig, en god kammerat, social og viser
interesse.
Vi kan bruge vejledningen, hvis vi skal være opmærksomme på områder, hvor hun har brug for hjælp og på
den måde kan vi som forældre være der for vores datter.

Var til et møde for noget tid siden, fordi vores søn var begyndt, at opføre sig dårligt, både hjemme og i børnehaven, vi fandt nogel fælles værktøjer, som vi brugt herhjemme og også blev brugt i børnehaven og det
virkede.
Udvikling, søvn, kost, venskaber, uvenskaber, humør,
Ca. 4 måneder siden og handlede om mit barn motoriske udvikling
Handlede om at prøve grænser af. Ved ikke om jeg ligefrem kan bruge det til noget andet end at det er rart
at vide hvordan de oplever mit barn i børnehaven.
Ideer til hvorledes mit barn kunne komme ind i en bedre søvnrytme.
Godt sprog
Vedr. Venskaber
Vi snakkede om at XXX snart skal begynde at lege hos kammerater og hvordan vi gjorde bedst muligt så det
blev en god oplevelse for alle.

•
•

Forældresamtaler

•

Omkring motorisk udvikling - vi træner videre på det samme derhjemme

Vejledning i forhold til sprog pga øreproblemer. Hvordan vi skal hjælpe med at udtale ordene så han bedre
kan udtale ordene.

Hvis du kunne ændre noget i dit barns dagtilbud - hvad skulle det så være?
• Mere personale
• Har ikke så meget at ændre pt
• Er blevet fin flad for det
• Ingenting
• At de var mere delt op og at der var mere fokus på at være i deres grupper
• Selvfølglig normeringen :-) Pædagogerne har travlt, og det ville afhjælpe en del af deres arbejdsbyrde med
nogle flere hænder.

•
•

Bedre runddeling af informationer om børnene til alle personaler

•

At alle personalet kigger op og siger godmorgen når man kommer.
Her tales ikke om situationer hvor personalet evt. Læser en bog for andre børn eller lignende...
Men at man som personale forstår betydningen af , at være barn og forældre, som skal aflevere(s) til mindre
kendte voksne som ikke virker imødekommende, da de er optagede af hinanden i personalegruppen/ eller
blot virker mentalt fraværende i forhold til at skulle modtage børn i en afleverings situation.
Det er desværre jævnligt, at vi som forældre forlader institutionen, uden en oplevelse af, at være modtaget
af nærværende og energisk personale.

At der var en stol i indgangen, så personer med dårlige knæ/ryg ikke skal bukke sig ned, når der til vinter
skal blå futter på.et bord i indgangen, så man bedre kan hjælpe de kravlende i overtøjet
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Flere pædagoger - helt klart.
Jeg synes pædagogerne gør et godt arbejde dagligt, men der mangler flere hænder desværre.
Frokostordning og flere ture ud af huset
Flere pædagoger.
Prisen
At der var en strengere sukkerpolitik eller at den nuværende blev håndhævet
kunne godt tænke mig nul sukker i børnehaven. Til fødselsdage kunne man i stedet bage med dadler, honning eller andet i stedet for raffineret sukker.

De skulle mere ud af huset på ture. Så også gerne der blev lagt billeder på fx tabulex når de have lavet særlige ting/været på ture og andet. Det er altid et godt redskab til at tale med barnet om hvordan dagen har
været.
Mere udetid. Lidt mere fokus på de sproglige kompetencer
Kan ikke komme i tanke om noget
Større imødekommenhed hos det øvrige personale. (Altså de andre end primær personale i børnenes
gruppe) Kig op, smil, vær opmærksomme på børnene og ikke hinanden (øvrigt personale).
hvis ikke primært personale er der om morgenen, opstår der ikke altid kontakt mellem børn og personale...
Det føles trist som forældre og børn.
Kan ikke komme på noget
Ikke noget
Bedre normering.
Flere hænder :-)
Ellers synes jeg de er gode til at planlægge forskellige aktiviteter, men ture ud af huset kan der aldig komme
for mange af.
Bedre normering til omsorg, leg og læring ellers er der intet der skal laves om, det er simpelthen den bedste
institution, med kompetente og søde pædagoger.

Samlet status
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Skema til handling – Dagtilbud:

Dato:

INDHOLD
Udviklingspunkt fra tilsynet

MÅL
Hvad vil vi gerne opnå?

TILTAG
Hvad vil vi gøre for at opnå målet - tidsplan?

ANSVARLIG
Hvem gør hvad?

TEGN
Hvad skal vi se efter om vi er på vej til målet?

OPFØLGNING
Hvordan og hvornår vil vurdere om vi har nået målet?

ANSVARLIG
Hvem gør hvad?
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