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Referat fra dialogmøde i Tjørnelyhuset:
Tilstede:
Nicole Ringsmose Larsen, Næstformand i bestyrelsen
Helena Lindehammer, leder i Tjørnelyhuset
Julie Nadja Johansen, Pædagogisk konsulent
Katrine Kingo Ladegaard, Pædagogisk konsulent
Baggrund for uanmeldt pædagogisk tilsyn: Pladsanvisningen har henvendt sig til fagchef for Center for
Dagtilbud og Skoler pga. en stigning i udmeldelser af børn i Tjørnelyhuset i foråret 2018. Det besluttes i
fagcenteret, at der skal følges op på henvendelsen med et uanmeldt pædagogisk tilsyn i institutionen.
Rammen for det uanmeldte pædagogiske tilsyn: Det uanmeldte pædagogiske tilsyn i institutionen blev
gennemført tirsdag d. 04.07 og onsdag d. 05.07.18. Tilsynet blev gennemført af de to pædagogiske
konsulenter. Lederen blev inden tilsynet gjort bekendt med, at der på et uvist tidspunkt ville blive foretaget et
tilsyn i institutionen. Lederen har bevidst valgt, at personalet ikke inden tilsynet var bekendt med denne
viden.
Konklusion på uanmeldt pædagogisk tilsyn:
De pædagogiske konsulenter har ingen anmærkninger eller kritikpunkter på det uanmeldte tilsyn. På det
efterfølgende dialogmøde bliver der udelukkende diskuteret pædagogiske udviklingspunkter. De
pædagogiske konsulenter vurderer, at der ikke er grundlag for at foretage et opfølgende uanmeldt tilsyn i
institutionen.
Kort fortalt, oplever begge konsulenter en god stemning i både vuggestue og børnehave. Generelt lavt
støjniveau ved samling samt fordybelse, god dialog barn/barn og barn/voksen. Udenfor på legepladsen
observeres børn, der er optaget af leg og gøremål i deltagelse med voksne (fx vande blomster sammen,
plukke bær, hjælp til at lære at køre på motorcykel mv). Der er en god tone mellem de voksne, og de voksne
fordeler sig på legepladsen og imødekommer børnenes henvendelser på en anerkendende og faglig funderet
måde. Alle børn bliver set af én eller flere voksne, og der er ikke nogen børn der opleves som værende
udenfor fællesskabet, selvom nogen børn er dybt optaget af egen leg.
To refleksionspunkter fra dialogmødet efter tilsynet:


I personalegruppen: at tale om og reflektere over magtanvendelser i dagtilbud. Hvad er en
magtanvendelse? Hvornår er den ulovlig/lovlig? Hvad kan man gøre for at forebygge
konfliktoptrappende situationer? Hvordan følger man op, osv.? Center for dagtilbud og Skoler har i
Maj 2018 afholdt temadag om emnet, og materiale i form af artikler, slides fra temadagen mm. kan
benyttes, hvis emnet bliver taget op på fx et personalemøde.



De pædagogiske konsulenter oplever under tilsynet, at personalet er gode til at have fokus på
selvhjulpenhed hos børnene. Det ses fx i indretningen på badeværelse i vuggestuen, hvor de ældste
børn selv kan nå deres tøjkasse, egen sut hænger i børnehøjde mv. Man kan sætte yderligere fokus på
emnet, fx i form af tid og hjælp til at lære børnene at kravle op og ned af egen stol, skubbe den på
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plads, være med til at hente frugt i køkkenet med en voksen osv. Sommerferieperioden, med færre
børn, er en oplagt periode til at øve disse kompetencer med nogle af børnene.

Afsluttende kommentarer:
Helenas oplevelse er, at der har været en udmærket proces omkring det uanmeldte tilsyn – en åben proces fra
fagcenterets side. Det kan være godt engang imellem at blive ”kigget over skulderen”, og det er godt at blive
bekræftet i, at man gør et godt stykke arbejde, når tilsynet er gennemført og man har fået feedback, forklarer
Helena.
Helena beskriver perioden jan/februar 2018, som en turbulent periode for institutionen. Dette af flere årsager.
Helena har spurgt de forældre, der ikke ønsker at fortsætte i institutionen om årsagen dertil, og der er som det
ofte er tilfældet forskellige årsager. Den turbulente periode opleves nu som overstået, (hvilket
pladsanvisningen også bekræfter). Vuggestuen er fyldt op, med mulighed for overbelægning, samt tilgang til
børnehaven.
De pædagogiske konsulenter oplever en samarbejdsvillig og lyttende leder, der er fagligt nysgerrig på den
feedback der gives på tilsynet og fremadrettet udvikling.
Ref.: JNJ
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