Selvevalueringsskema

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud i perioden november 2018 til marts 2019







Virksomhed:
Virksomhedsleder:
Dato for uanmeldt tilsyn:
Dato for opfølgningsmøde:
Udførende konsulenter:
Deadline for returnering af selvevalueringsskema:

I bedes besvare dette skema i perioden mellem tilsyn og opfølgningsmøde – ét skema pr. virksomhed. Skemaet besvares
elektronisk: Gem dokumentet på eget drev, udfyld og returnér til konsulent Pernille Risto, perhr@halsnaes.dk
SPØRGSMÅL TIL SELVEVALUERING
Personale
Hvor mange ansatte i børnehuset er pædagoger? (fordelt på
matrikler, hvis der er flere)
Hvor mange ansatte i børnehuset er pædagogmedhjælpere?
(fordelt på matrikler, hvis der er flere)
Hvor mange ansatte i børnehuset har anden faglig baggrund
(fordelt på matrikler, hvis der er flere)
Hvordan arbejder I med introduktion af nye medarbejdere og
studerende?
Hvor ofte og hvordan afholdes MUS?
Hvor ofte og hvordan afholdes personalemøder?
Er der udarbejdet funktionsbeskrivelser for pædagoger og
medhjælpere? Er de forskellige roller og opgaver klart defineret?
Hvordan sikres og prioriteres, at personalets kompetencer
anvendes mest hensigtsmæssigt?

SVAR OG YDERLIGERE KOMMENTARER

Er der løbende opkvalificering af personalegruppen?
Er der kompetencer, som ønskes styrket?
Forældresamarbejde
Hvordan praktiseres forældresamarbejde og
forældreinddragelse?
Forældrebestyrelse
Hvor ofte afholdes bestyrelsesmøder?
Hvordan tilrettelægges/praktiseres bestyrelsesmøder?
Hvad inddrages forældrebestyrelsen i?
Er der en opmærksomhed på, at forældrebestyrelsen med den
nye dagtilbudslov har fået udvidet sin beføjelse?
Sprogmiljø
Hvordan arbejder I med det generelle sprogmiljø i institutionen?
Hvordan arbejder I med børn, som har sproglige udfordringer?
Hvordan arbejder I med børn, der er nye på dansk?
Hvordan bruger I jeres sprogansvarlige pædagog?
Læringsmiljø
Hvordan arbejder I med pædagogiske læreplaner?
Hvordan har I forberedt arbejdet med den styrkede
pædagogiske læreplan?
Er medarbejderne bekendt med de seks læreplanstemaer,
herunder de pædagogiske mål og uddybende
indholdsbeskrivelser?
Hvordan arbejder I med evalueringskultur?
Ressourcepædagoger
Har I fået ansat en ressourcepædagog på alle matrikler?
Hvilken procedure har I aftalt ift. at sætte ressourcepædagogen
i spil?
Fysiske forhold
Har I en procedure for skift af sengetøj?
Har I en procedure for aftørring af krybber og barnevogne?
Tager proceduren højde for nye børn?

Har I en procedure for rengøring af legetøj?
Findes der seleskærer el. saks i krybberum?
Hvordan opleves rengøringen generelt i et pædagogisk
perspektiv? (fx færden/leg på gulv)
Lovmæssige forhold
Hvordan organiserer I den daglige kontrol af sikkerheden på
legepladsen?
Hvornår var der sidst fødevarekontrol i køkkenet? I tilfælde af
bemærkninger fra kontrolbesøg – hvordan arbejder I med disse?
Har alle medarbejdere kenskab til jeres beredskabsplan?
Hvordan sikrer I, at nye medarbejdere og studerende får
kendskab til beredskabsplanen?
Har I regler for ture ud af huset?
Hvornår har I sidst haft brandøvelse?
Hvor stor en andel af jeres medarbejdere har et opdateret
førstehjælpskursus?
Hvordan arbejder I med at efterleve GDPR (den nye
Persondataforordning)?
Har I konkrete og uløste udfordringer med GDPR?
Tværfagligt samarbejde
Hvordan fungerer samarbejdet med forvaltningen i Børn, Unge
og Læring?
Hvordan oplever I det nye distriktssamarbejde?
Hvordan skal LØFT implementeres hos jer?
Her er I velkomne til at komme med bemærkninger, fx til emner, som vi ikke har spurgt ind til

