Referat fra dialogmøde i Åsagergård
Tilbagemelding på uanmeldt pædagogisk tilsyn

Greve Kommune
Onsdag den 05. September
Åsagergård
Klokken 12.30 – 13.30

Tilstede: Pædagogisk leder Jesper Ø. Jacobsen, afdelingsleder Jonas
Gundtoft-Lund, Bestyrelsesformand Steffen Gajhede Gram, pædagogisk
konsulent Julie Nadja Johansen, Pædagogisk konsulent Sanne Aaskov.
Hovedpunkter for mødet:




Status på opfølgningspunkter fra dialogmødet i juni, der var årsag til
det uanmeldte tilsyn i institutionen.
Hovedpunkter fra det uanmeldte tilsyn.
Opsamling

Der er d. 20 august 2018 i tidsrummet 09.00-10.30 foretaget uanmeldt
pædagogisk tilsyn i den integrerede daginstitution Åsagergård. Tilsynet er
en del af den opfølgning Center for Dagtilbud og Skoler planlagde på et
dialogmøde i Åsagergård d. 13.06.2018, på baggrund af en forældreklage
(jf. tidligere udsendte referat).
På det uanmeldte tilsyn har referatet fra dialogmødet i juni med forældre og
Jesper fungeret som særligt fokus for de observationer og samtaler tilsynet
genererede, og har derfor følgende hovedpunkter:
Opfølgning på personalenormering og arbejdsmiljø:


Center for Dagtilbud og Skoler har, som aftalt på dialogmødet, fulgt
op med sparring til den pædagogiske leder, samt gennemført
uanmeldt tilsyn med fokus på bl.a. arbejdsmiljø.



På tilsynet oplevede de pædagogiske konsulenter, at der var god
personaledækning på alle stuer (trods en barselsvikar der ikke var
mødt ind til første arbejdsdag). Der var mulighed for at inddele
børnene i små grupper.
De pædagogiske konsulenter oplevede en god og afslappet stemning
blandt personalet, som var imødekommende men fokuserede på
opgaven med børnene. Der blev både observeret fællesaktiviteter (fx
samling), samt medarbejdere der havde en lille gruppe af børn til en
særlig aktivitet/leg.
Der blev under tilsynet spurgt ind til planlægning af temaer,
samarbejde på tværs af stuer og afdelinger (både i vuggestuen,
børnehaven og hos afdelingslederen). De pædagogiske konsulenter
oplevede en medarbejdergruppe der er imødekommende, fagligt
reflekterende og energiske. Der var en god stemning i huset under
hele tilsynet.
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Status på gældssanering og merforbrug:


Jesper og bestyrelsen arbejder på/overvejer, at skrive til byrådet og
bede om ”gældssanering” eller om lov til at udarbejde revideret tidsog handleplan for at afvikle merforbrug.
Status – Intet nyt. Jesper og bestyrelse arbejder videre.

Pædagogisk lærerplan og ledelse






På det pædagogiske tilsyn oplevede konsulenterne, at der blev
arbejdet ud fra den pædagogiske lærerplan. Der blev set ex. på uge
og månedsplaner fra forskellige stuer, hvor pædagogisk idræt var i
centrum også på tværs af afdelingerne med fællesaktiviteter om
onsdagen.
I vuggestuen arbejdede man dynamisk med en tavle der også
rummer børnenes perspektiv og den nye ”lærerplansblomst” der
sikrer, at man i temaplanlægningen når rundt om de forskellige
lærerplanstemaer.
Jesper har fulgt op på lukningen af Facebook i forhold til
forældrekommunikation. Institutionen benytter nu kun Børneintra til
information og billeder. Der kommer en konsulent fra CFDS ud på
personalemødet i efteråret i forhold til at udvikle personalets
kendskab til Børneintra, besvare spørgsmål mm.
De pædagogiske konsulenter fremhæver som et
opmærksomhedspunkt, at Jesper og personalet i dagligdagen skal
blive ved med at have fokus på aktuel forældreinformation på tavler,
(ingen gamle nyheder/gamle tavlebeskeder), samt sørge for, altid at
få åbnet hele stuen op, stole ned mm.

Trivselssamtaler og sprogvurderinger



På dialogmødet i juni blev det aftalt med forældrene, at gennemføre
sprogvurdering af deres barn i børnehaven, det blev gjort kort efter
mødet.
Åsagergård har fremadrettet besluttet, at sprogvurdere alle børn ved
3 årsalderen. Pædagogisk konsulent Sanne Aaskov følger op på
udviklingen, og aftaler sparringsmøde med de sprogansvarlige og
afdelingsleder Jonas snarest. Jesper har det overordnende ansvar for
at sikre at der afsættes nødvendige personaleressourcer til i praksis at
gennemføre tiltaget.
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På baggrund af, at Åsagergård har fulgt op på de aftalte
opmærksomhedspunkter fra mødet i juni, samt et vellykket uanmeldt
pædagogisk tilsyn, bliver der ikke planlagt yderligere uanmeldte tilsyn. Der
er altid mulighed for sparring med de pædagogiske konsulenter, samt
planlagt konkrete aftaler for efteråret mht. sprogvurderinger og Børneintra.
Dette referat sendes til Jesper Ørnslund Jacobsen (bestyrelsen),
forældreparret samt Centerchef for Dagtilbud og Skoler. Centerchefen for
dagtilbud og skoler orienterer efterfølgende Borgmesteren om hovedpunkter
i ovenstående, samt om, at fagcenteret ikke vurderer at der er behov for
yderligere uanmeldte tilsyn.

Ref. JNJ

