Referat fra møde vedr. tilbagemelding på pædagogisk tilsyn i Junglen/Nørregården (nu troldehøjen)
Fredag d. 22.02.2019
Kl. 9-10
Mødedeltagere
Pædagogisk Leder: Pia Margrethe Fokdal
Leder af distrikt Syd: Susan Pedersen
Pædagogisk konsulent: Katrine Kingo Ladegaard
Pædagogisk Konsulent: Julie Nadja Johansen
Pædagog i vuggestue, afd. Junglen: Jette Laxy Enghuus
Pædagogisk assistent, vuggestuen afd. Nørregården: Jeanette Iversen
Forældrerepræsentant: Louise Solhøj
Kort mødereferat:
Pædagogisk konsulent Katrine Kingo Ladegaard fortæller om rammerne for tilsynet: Uanmeldt tilsyn af ca. 1
½ times varighed. Tilsynet er foranlediget på baggrund af en forældrehenvendelse og skriftlig klage. De to
pædagogiske konsulenter har observeret på den pædagogiske praksis på alle stuer/afdelinger.
Overordnet konklusion på tilsynet: Tilsynet giver ikke anledning til bekymring for den pædagogiske praksis
og faglighed der blev observeret. Der er bl.a. observeret på kommunikation og samarbejde hos personalet,
observation af perioden med middagssøvn i begge vuggestueafdelinger, relationen mellem børnene og
personalet, børnegruppens leg, samling i børnegrupperne mm.
Observationerne viser overordnet; en velfungerende og ressourcestærk børnegruppe. Observationerne
viser, at der i begge afdelinger er fokus på selvhjulpenhed og på at guide børnene sprogligt. Børnene leger i
små grupper på legepladsen, og deles også ved samling i grupper, et bevidst valg italesat af personalet i
begge afdelinger.
Forældreklagen og forældrenes bekymring vedr. opsyn under middagssøvnen har givet anledning til, at
soverutiner/procedure og praksis er blevet diskuteret. Aktuelt i vuggestuen bruges der et
dokumentationsskema, der viser at personalet systematisk har tjekket alle børn hvert kvarter.
På mødet tager vi en snak om, hvordan man sikrer at opsynet med børnene er tilstrækkeligt. En ulempe ved
skemaet er fx, at den systematiske dokumentation tager tid/forstyrrer de vågne børn. Den pædagogiske
konsulent observerer bl.a., at børnene reagerer når medarbejderen går ud af døren, enten ved at blive
utrygge eller ved at det forstyrrer det relationelle samspil mellem medarbejder og de børn der er vågne.
De pædagogiske konsulenter anbefaler, at personale og leder fortsætter med at reflektere over hvordan de
bedst muligt sikrer at der kontinuerligt er opsyn med alle børn, men det er op til leder i samarbejde med

medarbejderne at beslutte om de skal fortsætte med at bruge et dokumentationsskema. Vi drøfter på
mødet forskellige eksempler og organiseringsmuligheder, fx hvor skal barnevognene placeres jf. blinde
vinkler, opsyn gennem vindue osv. hvor skal alarmerne placeres jf. støj fra børnehaven mm. Pædagogisk
leder understreger vigtigheden af, at det bliver en fælles diskussion for begge vuggestueafdelinger, det er
vigtigt at forældre mødes af en samlet personalegruppe der er samstemt omkring soveproceduren, og at
vikarer introduceres til denne.
I forhold til det faglige niveau i institutionen, kommer der på mødet eksempler på observationer fra praksis
der viser, at medarbejderne bruger deres faglige kunnen til at undgå/håndtere konflikter, igangsætte
aktiviteter fx afholde samlinger mm. De pædagogiske konsulenter foreslår på baggrund af tilsynet at have
fokus på følgende:





At vuggestueafdelingerne kan bruge hinanden til faglig sparring og samarbejde, indretningsmæssigt
er de to afdelinger fx meget forskellige.
At have fokus på inddragelse af børn/små børnegrupper i situationer hvor den voksne fx går fra til
praktiske opgaver, fx i forbindelse med perioder med ferieafholdelse hvor der er tid til praktiske
opgaver.
At have fokus på samarbejdet i hele huset

Mødet afsluttes med en runde, hvor det tilkendegives af personale og leder, at tilsynet har været en positiv
oplevelse, hvor man bekræftes i eksisterende rutiner og faglighed. Tilbagemeldingerne fra de pædagogiske
konsulenter kan bruges konstruktivt til fremadrettet dialog og refleksion.
Ref. JNJ

