Anvisning til Strandhusets vuggestueafdeling efter pædagogisk tilsyn september 2020.

Tirsdag d. 1. september 2020, har de pædagogiske konsulenter været på anmeldt pædagogisk tilsyn i
Strandhuset.
Det pædagogiske tilsyn har ført til, at Strandhusets vuggestueafdeling får en anvisning i forhold til den
iagttagede pædagogiske praksis. Opfølgningen på anvisningen bliver et uanmeldt pædagogisk tilsyn indenfor
ca. 1 måned samt et efterfølgende møde med bestyrelsesrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter fra
vuggestuedelen i Strandhuset og ledelsen.
For at vejlede ledelsen og det pædagogiske personale til at ændre den pædagogiske praksis, står der under
hvert punkt beskrevet, hvad de tilsynsførende forventer at se på det kommende uanmeldte pædagogiske tilsyn.
Følgende skal kunne iagttages ved næste uanmeldte pædagogiske tilsyn:

Pædagogisk omsorg/organisering
De tilsynsførende vil se efter om:





Børnene er inddelt i mindre grupper
Det pædagogiske personale er fordelt efter børnegruppens behov
Der er en tydelig rollefordeling; hvem gør hvad?
Der kan iagttages en pædagogisk intention, hvor de voksne ’vil noget’ med børnene.

Psykisk og fysisk omsorg
De tilsynsførende vil se efter om:





Alle børn bliver trøstet nærværende og omsorgsfuldt.
Alle børn, der er kede af det bliver benævnt og bekræftet.
Alle børn, der bliver kede af det bliver guidet videre, så de indgår i hverdagen.
Børn, der fx får pudset næse eller børstet sand bliver benævnt og bekræftet af den voksne, så barnet
kan være deltagende i processen.

Den fremadrettede proces:


De pædagogiske konsulenter anbefalede, at Karlslundestrand overvejer at inddrage ekstern hjælp. Der
er mulighed for at ansøge Center for Dagtilbud & Skoler for at dække udgiften. De pædagogiske
konsulenter tilbyder sparring til både ledelsen og det pædagogiske personale, Karlslundestrand skal
kontakte de pædagogiske konsulenter, hvis de vil gøre brug af tilbuddet.



Karlslundestrand har kontaktet Center for Dagtilbud & Skoler. Karlslundestrand har i afdelingen,
Åsagergård en pædagog, der de næste 3 måneder i samarbejde med vuggestuen i afdelingen,
Strandhuset laver et intensivt Marte Meo forløb. Center for Dagtilbud & Skoler har bevilliget midlerne til
Marte Meo forløbet svarende til 2 arbejdsdage om ugen.



Center for Dagtilbud & Skoler kommer indenfor ca. 1 måned på uanmeldt tilsyn i afdelingen,
Strandhusets vuggestue.

