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Sanne starter med sine observationer:
Sanne startede i pavillonen. Her observerede Sanne, at medarbejderne (2) havde helt styr på,
hvornår den 3. mødte ind. Alle børnene legede i mindre grupper. Alle børnene så fordybet ud.
Stuens struktur fremgik af opslag på den ene væg, da Sanne spurgte den ene medarbejder til
strukturen, kunne hun redegøre for den på en måde, så Sanne fik det klare udtryk, at den var
rammen også i praksis.
Sanne observerede et barn, der med stor tålmodighed delte frugt ud og udviste stor
overbærenhed med de andre børns udvælgelse af frugt.
Sanne observerede en dreng, der havde brug for guide af en voksen til at blive i en situation,
hvilket han fik på en fin og stille måde.
Katrine observerede som Sanne en fin dialog mellem børnene, og mellem de voksne og børnene i
pavillonen. Da Katrine foretog sine observationer, var alle 3 medarbejder til stede. De havde
fordelt sig med 3 grupper børn, alle børnene var fortsat optaget af leg i mindre grupper.

Herefter gik Sanne ind på Rødderne. Her observerede Sanne igen, at der var børn flere steder på
stuen optaget i leg. Børnene havde adgang til vandflasker. De voksne var optaget af at rydde op.
Der blev afholdt en fin struktureret samling med rim og remser samt bevægelseslege, hvor Sanne
observerede, at alle børn var optaget af det, der foregik. Dog var der et enkelt barn, der ikke ville
deltage i bevægelseslegene, men det rummede både de voksne og de andre børn.
Flere gange var der en voksen fra en anden stue, der stak hovedet ind uden at sige noget. Sanne
overvejede, om det var fordi, at den voksne ville danne sig et overblik over, om der var brug for
hjælp, hvilket blev bekræftet på dialogmødet.
Katrine observerede som på det ordinære tilsyn, at der var færre børn på Rødderne end
Krudtuglerne, hvilket kan være et tilfælde.

Derefter afsluttede Sanne sine observationer på Krudtuglestuen. Her observerede Sanne igen en
fint struktureret samling med fordybede børn.
Både Sanne og Katrine observerede et fravær af børn på gangene under tilsynet.
Katrine startede sine observationer i det lille rum, hvor der nu er p-stue. Her spillede 3 drenge
fodbold sammen med en medarbejder, der arbejdede der midlertidigt. Drengene var meget
udfordret i at få legen til at fungere. Især den ene dreng kom gentagne gange i situationer, hvor
han slog og eller sparkede de andre.
Medarbejderen der var på stuen, forlod den indimellem meget kortvarigt for at se til brød i ovnen.
Når medarbejdere ikke var der, tog situationerne med slag og spark til, selvom Katrine brød ind.
Medarbejderen havde en fin snak med drengene, inden hun gik ind i køkkenet igen, da hun går
kommer en af drengene hen til Katrine og beder hende passe på dem ved at holde øje med den
dreng, der gentagne gange er endt med at slå/sparke.
De tilsynsførende ville gerne have set, at det var en af de faste i huset, der havde guidet drengene
og at der fx var blevet skriftet til en aktivitet, der kunne struktureres, så den ene dreng ikke endte i
situationer, hvor han slog/sparkede de andre.

Vesterbo har arbejdet med flere tiltag siden det anmeldte tilsyn i efteråret 2017.
De lukker ofte dørene ind til stuen, så børnene ikke flagrer fra aktivitet til aktivitet.
De fokuserer oftere aktiviteterne til at foregå på egen stue.
De bruger slutningen af samlingerne til at præsentere børnene for dagens muligheder.
De er begyndt oftere at sætte turgrupper, og andre grupper sammen ud fra pædagogiske
overvejelser omkring fx rollemodeller med mindre hensyn til børnenes indbyrdes relationer for i
strukturerede aktiviteter at tilgodese andre udviklingsaspekter.
Alle 4 tiltag har de observeret, har givet børnene mere ro.
Der er en række opmærksomhedspunkter, som Vesterbo stadig arbejder på:
Vesterbos børnegruppe er blevet yngre, da pavillonen, har givet mulighed for at optage flere 2
årige. De yngste har brug for meget guide til at udføre hverdagens rutiner. Samtidig mangler
storebørnsgruppebørnene, der nu primært er i pavillonen, som rollemodeller.
Vesterbo har en markant overvægt af drenge og vil finde inspiration i faglitteratur om pædagog og
køn.

Vesterbo har en øget gruppe af børn med brug for en særlig pædagogisk indsats. De tilsynsførende
opfordrer til, at PPR kontaktes for at lave bistå med vejledning i strukturen for grupperne. Samtidig
opfordres Vesterbo til at få lavet relevante indstillinger så hurtigt som muligt for at aflaste huset.
Der er startet 3 nye medarbejder indenfor en kortere periode og pavillonen er stadig relativ ny.
De overveje at bruge en af medarbejderne som fast buschauffør.
De tilsynsførende oplever, at Vesterbo har identificeret de udfordringer, der pt. er og er i gang
med at arbejde med dem.

