
 

 
 

 

 

 
Dagsorden og referat: pædagogisk konsulent Christina Rose 
 
 

Dialogmøde i forbindelse med Pædagogisk tilsyn i Sygehusets Børne-
institution den 16. november, kl.12.00 – ca. 14.30.  
 
Del 1, kl. (ca. 1 time) - med lederkollega 

Deltagere: Bettina Hansen (leder), Annette Fog (leder kollega), Christina Rose (pæda-
gogisk konsulent), Anne-Lise Sørensen (pædagog), Vicky Degn Andersen (pædagog), 
Gitte Ploug (pædagog) 
 

KIDS. 
1. Hvilken KIDS-profil (den samlede) har dagtilbuddet? 
 Ved forrige tilsyn:  

 Fysiske omgivelser: 81% 

 Relationer: 84% 

 Leg & aktivitet: 74% 
 
 Aktuelt tilsyn 2017: 

 Fysiske omgivelser: 82% 

 Relationer: 91% 

 Leg & aktivitet: 79% 

 Socio-Emotionel udvikling: 90% 
 
Virkelig en usædvanlig flot KIDS rapport, hvor alle målere er meget enige i besva-
relserne.  
Ekstern måler: Jeg bliver glad over jeres kommunikation med børnene og at I gen-
nemfører aktivitetsplaner på trods af personalefravær. 
Ved observation blev det oplevet at børnene gav hinanden og de voksne kompli-
menter under spisningen, hvilket er et tegn på at der er fokus på at være ”ordent-
lig”/ venlig og rar. Det blev også oplevet at børnene tilbydes alternativer i stedet 
for skæld ud ved uhensigtsmæssig adfærd 
 
2. Highlights fra børneinterview 
 Børnene er glade for deres børnehave, men de adskilte sig fra mine  
 tidligere oplevelser ved ikke at gide interviewet. De svarede kort og nær-   
 mest uinteresserede og sagde efter kort tid at de hellere ville lægge    
 puslespil. Jeg valgte derfor at stoppe inde alle spørgsmål var gennemført. 
 Da ovenstående blev fremlagt ved dialogmødet, blev det fortalt, at børnene  
 var blev grundig forberedt på interviewet og at det måske betød at det  
 spændende ved det ukendte måske derved forsvandt. 
 Til refleksion: kan vi overføre den refleksion til vores generelle arbejde med  
 børnene? Kan en sideeffekt på den tydelige struktur og planlægning betyde  
 at børnene ind i mellem mister engagementet? Hvad sker der når I gør  
 noget spontant, noget der ikke er forberedt og del af programmet – eller  
 lader børnene komme med input? 
 
3. Hvad overrasker os mest og hvilke refleksioner giver det anledning til? 
 Pædagog: I forhold til min egen observation, så blev jeg overrasket over en  
 afleveringssituation på legepladsen hvor et barn havde svært ved at sige  

 

Dialogmødet 

I forbindelse med det pædagogi-
ske tilsyn, skal der holdes dia-
logmøde i to dele, på samme 
dag, med fokus på at indhente 
viden (hvordan ser praksis ud 
aktuelt) og på analyse og frem-
adrettede tiltag/udviklingspunk-
ter. Mødet afholdes efter en 
fire-ugers periode, hvor alle mø-
dedeltagerne har udført en 
KIDS-måling indenfor 4 områ-
der, hvorefter den samlede 
KIDS-profil foreligger. 

 

Dialogmødets første del har fo-
kus på at indhente viden fra 
KIDS-målingerne og læreplans-
arbejdet, med deltagelse af le-
der, pædagogisk konsulent, le-
derkollega, relevant personale 
evt. AMR/TR og evt. souschef. 
Alle mødedeltagere skal have 
udført en KIDS-måling. High-
lights fremlægges fra børnein-
terview. Highlights fremlægges 
fra forældrespørgeskema-un-
dersøgelsen. 

I mødets anden del forlader le-
derkollegaen mødet, og de øv-
rige deltagere forsætter. Del to 
tager udgangspunkt i udvik-
lingspunkter fra seneste tilsyn 
lederens svarmateriale fra 
skema 1 og 2, der har fokus på 
analyse og fremadrettede ud-
viklingspunkter, samt drift- og 
proceduremæssige forhold.  

 

Med udgangspunkt i KIDS-må-
lingerne og dialogen, besluttes 
der afslutningsvis, hvilke udvik-
lingspunkter dagtilbuddet med 
fordel kan arbejde videre med 
det kommende år. Lederen får 
ca.5 uger til at rette op på 
mangler. 

Der beskrives eventuelt en profil 
på dagtilbuddet. 
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                farvel til sin mor. Der var 2 personaler tilstede og begge gik ind i situationen  
                for at løse den. Det ressourceforbrug står ikke mål med opgaven. Den ene kunne fint have klaret opga- 
                ven.                         
                Ellers kan observationerne og beskrivelserne genkendes af leder og personale og giver ikke anledning til                      
                overraskelse. 
     
Læreplansarbejdet. 

4. Hvordan er sammenhængen mellem: Læreplanen (på hjemmesiden), dokumentationen (Pixi) og det ople-
vede (pædagogisk praksis)?  

               Meget, meget flot sammenhæng. Jeres interne dokumentationsbeskrivelser   
               med situationsanalyser og blik på det enkelte barn er super flot.  
               Til refleksion:  

 oplever I at jeres børn flytter sig ved indsats?  

 Hvor ofte oplever I at sende børn i skole hvor der fortsat er grund til bekymring? 
 

5. Hvordan inddrager I den børneinitierede leg i læreplansarbejdet – Udfolder pædagogerne børnenes egen 
leg til nærmeste udviklingszone?  
Jvf skema 1 (Analyse af eget arbejde), så er personalet udfordret af at flytte den faglige bevidsthed med 
over i de uformelle og ustrukturelle læringsrum.  
 

Overensstemmelse. 
6. Er der overensstemmelse mellem den samlede KIDS-profil og pædagogisk praksis? 

Ja der er meget fin overensstemmelse, både rapport og den oplevede  
praksis viser en rigtig høj kvalitet. Der er en enkelt stue i bh hvor der bør kigges på 

                om der arbejdes på samme vis som den øvrige bh. Den adskilte sig lidt ved eftermiddagstilsynet dog         
uden at det gav anledning til bekymring, men blot en observation af at den røde tråd måske ikke er nået 
helt her ind . 
 

7. Er der store forskelle på målingerne? 
 Nej, der er udbredt enighed 
 

 
8. Dagtilbudslovens § 10, Godkendelse af den pædagogiske læreplan  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
Del 2, kl. (ca. 1,5 time) - uden lederkollega 
Deltagere: Bettina Hansen (leder), Christina Rose (pædagogisk konsulent), Anne-Lise Sørensen (pædagog), Vicky 
Degn Andersen (pædagog), Gitte Ploug (pædagog) 
 
Opfølgning på udviklingspunkter fra seneste tilsyn 

9. Hvad er I på vej til eller hvad er I kommet i mål med? 

Godkendt, bemærkninger: 
 
Læreplanen er dateret 2014-2015 og skal opdateres og frem-
sendes til Christina Rose senest d. 22. december samt lægges 
på hjemmeside 
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Eneste udviklingspunkt fra sidste tilsyn var flere projekter i Slagplan, som nu er udfaset og erstattet af 
pixi skemaerne. Der forelægger fin dokumentation i arbejdsrummet, både med et pixi skema, jeres eget 
interne skema og en masse fotodokumentation. Fotodokumentationen kan ikke stå alene, så godt at de 
suppleres af jeres egne skemaer med situationsanalyser. Det forrige tilsyn er taget meget seriøst fra dag-
tilbuddets side. Samtlige kommentarer i KIDS rapporten er gennemgået og markeret i farverne rød-gul-
grøn alt efter om det er noget der skal arbejdes videre med og hvor hurtigt det kræver handling. Der er 
taget hul på en forældresamarbejds indsats i samarbejde med Pia Beier fra Absalon, som kører videre i 
et forløb og som derfor naturligt bliver et fremadrettet udviklingspunkt 
 

10. Hvilke udfordringer har der været? 
Den tydelige struktur, planlægning og især arbejdet med situationsanalyserne kræver tid. Der bliver af-
sat tid til det på personalemøder, men det betyder selvfølgelig at der så er noget andet der må glide ud. 
”Noget kommer før noget andet” 

 
Forældrespørgeskemaundersøgelse 

11. Highlights fra Forældrespørgeskema-undersøgelsen 
Meget tilfredse forældre, som har blik for den høje faglighed 

 
Skema 1 og 2, Analyse af eget arbejde samt status på drifts- og proceduremæssige forhold 

12. Fælles drøftelse af eventuelle opmærksomhedspunkter:  
Ingen bemærkninger, der er styr på procedurer. Skemaerne giver et tydeligt billede af dagtilbuddets  
måde at arbejde tydeligt og struktureret med pædagogikken og udviklingen af det enkelte barn 
 

Mindske ulighed 
13. TOPI: 

 Hvilke procedurer går i gang ved røde og gule positioner? 
Der er taget hul på at arbejde med fokuspunkter og ressourceprofiler. Dette arbejde skal udvik-
les videre. Målet er at bruge fokuspunkterne og ressourceplanen for de aktuelle børn 
 

 Har Topi ændret noget for jer? 
Først havde vi en oplevelse af at TOPI gjorde mindre for børnene end det system vi arbejdede 
med i forvejen, men vi er allerede blevet opmærksomme på at TOPI tilfører en dimension især 
omkring forældresamarbejde og forældreansvar. Vi er blevet opmærksomme på at skal vi ar-
bejde optimalt med barnets udvikling, så skal vi være opmærksomme på at barnet har 2 are-
naer – i dagtilbuddet og i hjemmet. Det betyder, at vi er begyndt at rådgive og give anbefalinger 
til hvordan forældrene støtter deres barns udvikling hjemme. 
 

 Bruger I ressourceprofil og fokuspunkter? 
Vi har taget hul på det 
 

 Tænker I over TOPI positionering i daglig kontakt med børnene (jvf kommentar i skema 1 om at 
det er en udfordring at flytte den faglige bevidsthed til de ustrukturerede læringsrum) 
Ja det gør vi absolut, men det gjorde vi også før ud fra vores eget system 
 

 
14. Hvordan arbejder I konkret på at mindske uligheden blandt børnene? 

Før TOPI: ved farvekodning i forhold til det enkelte barns udviklingsniveau inden for det enkelte lære-
planstema samt situationsanalyser af børnegrupperne. Til refleksion: hvordan kan I evaluere på om det 
gør en forskel? 
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Nu: ved TOPI vurderinger og indsatser/tiltag ud fra vores opmærksomhedspunkter 

 
Andet 

15. Der arbejdes målrettet med at fagligheden tager afsæt i Marte Meo principperne og nye medarbejdere 
sættes ind i tilgangen og arbejdsformen ved opstart. Det sikrer en tydelighed i husene, hvor personalet 
fremstår tydelige. Denne ensartethed betyder, at forældre får samme svar uanset om de snakker med 
pædagog X eller Y.  
 
Til refleksion: hvordan undgår I at blive ”selvfede”? Og fortsat være opmærksom på udvikling når alt ser så 
godt ud? 
Vi tænker slet ikke sådan på os selv. Vi har hovedfokus på børnene og deres udvikling. 
MEN- vi skal være opmærksomme på at give plads til spontanitet og det legende  
Og - så er vi taknemmelige for vores arbejdsplads 
 

        
Udviklingspunkter  

16. Udviklingspunkterne skal danne udgangspunkt for dagtilbuddets pædagogiske arbejde det kommende år: 
 

a) Opmærksomhed på at løfte fagligheden med over i det ustrukturerede/uformelle læringsrum. Hvad gør 
personalet når børnene leger selv? Kan vi bruge det rum til at løfte børn udviklingsmæssigt? Og hvor-
dan? Kan vi blive mere legende? Søge børnene mere i deres leg? 

b) Opmærksom på XXX stuen i bh, her opleves ikke samme tilgang til børnene og ikke samme involvering 
fra personalet i børnehøjde/børnenes lege 

c) Fortsætte forløbet omkring forældresamarbejde faciliteret af Pia Beier 
d) Arbejde på at børnehaven ligesom vuggestuen får oparbejdet en undringskultur, hvor der spørges ind til 

kollegaers handlinger og faglige overvejelser 
e) Uderummet. Fokus på hvad man må og kan når man er ude. Fokus på personalets roller i uderummet 

osv. 
 

 

Profil: Tydelighed og troværdighed 
 
 
 
 

 

 

 


