Afsluttende opfølgning på anvisning, Skattekisten 08.03.21
Deltagere:
Charlotte Granhøj, pædagogisk leder
Susan Pedersen, distriktsleder
Christina Petersen, pædagogisk konsulent
Katrine Kingo Ladegaard, pædagogisk konsulent
Louise Marum, pædagog
Mette White, pædagog
Helle Klausen, pædagog
Mie Poulsen, pædagog
Forældrerepræsentanterne som deltog i den faglige dialog har begge meldt afbud.

Skattekisten har lavet en handleplan, der svarer på anvisningen.
I onsdags 03.03.21 var magtregistreringer på personalemødet som punkt. Her blev bl.a. drøftet:











Hvad der definerer en magtanvendelser.
Hvordan et barn på forskellige alderstrin kan udtrykke, at det ikke ønsker at blive flyttet, og
hvornår et barn følger den pædagogiske medarbejder.
Hvilke alternative handlinger de pædagogiske medarbejdere kan bruge i situationer, der er
tilbagevendende fx børn, der ikke vil ind fra legepladsen, børn der ikke ønsker at forlade en
leg for at deltage i spisning og lignende situationer.
Hvordan der skabes tid til refleksioner over alternative pædagogiske handlemuligheder i
forskellige situationer. Den pædagogiske leder vil sørge for, at det bliver sat på dagsorden
til personalemøderne, så der er mulighed for sparring.
I basisgruppen har de reflekteret over, hvornår det er en fordel for barnet, at de
pædagogiske medarbejdere handler efter deres erfaring med barnets typiske reaktioner,
og hvornår det kan være en ulempe for barnet.
Hvordan situationer, hvor børnene bliver meget frustrerede kan forebygges.
Hvordan omsorg for et barn, og hjælp til forældre kan gives i afleveringssituationer, hvor
børn ikke ønsker at give slip fra deres forældre.
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På personalemødet blev dilemmaerne omkring magtanvendelser også drøftet, fx:




Skattekistens erfaring er, at det kræver tid fra den pædagogiske medarbejder at hjælpe
børn videre fra svære situationer, og det kan resultere i et dilemma i forhold til
prioriteringen mellem et enkelt barn og børnegruppen.
Skattekisten har oplevet, at forældre kan have et ønske om, at det pædagogiske personale
tager barnet op eller fra forældrene i fx afleveringssituationer, hvor børnene gør
modstand. Skattekisten har været i dialog med nogle forældre om, at det for Skattekistens
medarbejdere vil være brug af fysisk magt.

Den pædagogiske leder fortæller, at punktet om magtanvendelser på personalemødet har givet
anledning til gode pædagogiske drøftelser. De pædagogiske medarbejdere udtrykker stor
interesse i at drøfte de dilemmaer, der knytter sig til magtanvendelser. De pædagogiske
medarbejdere fortæller, at refleksionerne til personalemødet allerede har ført til ændring af
praksis og en ny måde at tale med hinanden om svære situationer.
På personalemødet udfyldte stuerne en magtregistrering ud fra en fiktiv case. Skattekisten
erfarede, at skemaet sørger for, at de pædagogiske medarbejdere får reflekteret over episoden,
og at der efterfølgende er dialog med alle relevante parter. Skattekisten har på den måde sikret, at
alle medarbejdere kender skemaet til registreringer, ved hvornår det skal udfyldes og hvordan. De
pædagogiske medarbejdere siger på mødet, at det er vigtigt, at skemaerne udfyldes.
Skattekisten vil informere forældrene om, hvad et dagtilbud har af retningslinjer for
magtanvendelser. Skattekisten vil i endnu højere grad være i direkte dialog med de forældre, hvor
fx afleveringerne i en periode kan være svære for barnet sådan, at de pædagogiske medarbejdere
sammen med forældrene kan finde gode løsninger for barnet. Skattekisten overvejer et
fyraftensmøde til forældrene om magtanvendelser, herunder hvad må man i dagtilbud og hvordan
forældre og pædagogiske medarbejdere kan samarbejde om at forebygge magtanvendelser.
Vidensdelingen på tværs af stuerne afventer til, at Corona-restriktionerne tillader det. Det drøftes
på opfølgningsmødet, at Skattekisten kan bruge teams til onlinemøder, hvor stuerne kan sparre på
tværs. Skattekisten vil tage det med i deres fremtidige planlægning af personalemøderne.
Center for Dagtilbud & Skoler vurderer, at Skattekistens handleplan svarer på anvisningen, og
Center for Dagtilbud & Skoler vurderer, at Skattekisten på nuværende tidspunkt uden yderligere
guidning kan sikre den ønskede ændring af praksis, hvorfor opfølgningen afsluttes. Hvis
Skattekisten oplever, at de ikke kan leve op til deres handleplan, skal Skattekisten kontakte
distriktslederen.
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