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Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Pædagogisk tilsyn i Halsnæs Kommune
Byrådet i Halsnæs Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud, jfr. Bekendtgørelse af lov om dag-,
fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven, LBK nr. 1214), § 5.
Tilsynet er delegeret til Chefen for Børn, Unge og Læring.
Administrationen i Børn, Unge og Læring har i perioden fra november 2018 til marts 2019 gennemført
pædagogiske tilsyn i samtlige børnehuse (alle matrikler).
Tilsynet består af et uanmeldt tilsyn, virksomhedens selvevaluering og en opfølgningssamtale med ledelse,
medarbejdere og forældrerepræsentant.
Samlet konklusion
På baggrund af det uanmeldte tilsyn, virksomhedens selvevaluering og opfølgningssamtalen konkluderer tilsynet,
at Frederiksværk Børnehus fremstår i god udvikling og som et dagtilbud med høj kvalitet.
Tilsynet har vurderet og konkluderet på baggrund af den oplevede kvalitet af følgende elementer:

Dagtilbudsloven

Den styrkede pædagogiske læreplan

ICDP (International Child Development Programme) – fokus på det relationelle

Sproglig opmærksomhed

Ny organisering af ressourcepædagog (inklusion)

Ny distriktsorganisering med redskaber som fx LØFT (løsningsfokuseret tilgang til arbejdet med familier)
Uanmeldt tilsyn i Frederiksværk Børnehus den 26/3-2019 (formiddag/frokost/eftermiddag)
På baggrund af det uanmeldte tilsyn er der givet følgende tilbagemelding:
Et stort og spændende hus, hvor man bydes velkommen af bl.a. forårsblomster i krukker ved hovedindgangen.
Huset indeholder indretningsmæssigt mange løsninger, som understøtter varierede læringsmiljøer. Huset, som er
fra 2012, begynder så småt at fremstå slidt – en naturlig følge af, at det dagligt bruges meget af mange. Tilsynet
er af den opfattelse, at der befinder sig mange ting rundt omkring i huset, og at disse mange ting kan tolkes som
rod. Tilsynet finder det derfor relevant, at det overvejes, hvordan man fremadrettet kan understøtte et enkelt og
ryddeligt indtryk.
Tilsynet observerede en rigtig god og positiv stemning i huset. Glade og smilende voksne. Børn og voksne i
positiv kommunikation, leg og opgaveløsning. Relationsstærke, rolige og nærværende voksne velfordelt blandt
børnene. Glade og trygge børn, som ikke var særlig optaget af tilsynets tilstedeværelse – vi blev set som andre
gode voksne. Rolige børn, som var optaget af forskellige former for leg og aktivitet.
Vuggestue
Tilsynet har observeret strukturerede pædagogiske formiddagsaktiviteter i vuggestuen. Fx blev der på en stue
arbejdet med modellersand. Børnene sad ved bordet i over en halv time og arbejdede med små forme, som de
kunne udstikke figurer med. Der blev talt om farver og figurer. De voksne brugte i stor udstrækning ’tegn til tale’.
På en anden stue legede en gruppe børn ligeledes med modellersand, mens nogle andre børn og en voksen var
optaget af konstruktionsleg. Tilsynet observerede, at flertallet af børnene var nye på dansk, og bemærkede, at der
ikke blev brugt ’tegn til tale’ på denne stue.
Tilsynet overværede frokostmåltid i vuggestuen og bemærkede, at der var fokus på selvhjulpenhed, samtale og
måltidskultur. Fx valgte børnene selv pålæg, der var bestik til rådighed, alle spiste som minimum med gaffel, og
flere børn fik mulighed for selv at smøre maden.
Efterhånden som børnene blev færdige med at spise, måtte de gå fra bordet for at ’læse’ i bøger på den store
madras. Inden middagslur blev børnene hjulpet til selv at tage tøjet af og bære det ud i garderoben. Herefter gik
de i samlet flok ind på den stue, hvor de skulle sove. Tilsynet bemærkede, at børnene har et godt sprog. Et par af
dem ’læste’ levende for hinanden.
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Børnehave
I mellemgrupperne overværede tilsynet eftermiddagsfrugt og eftermiddagsaktiviteter, hvor børn og voksne var
fælles om leg og aktiviteter. Tilsynet bemærkede tæt og god kontakt mellem børn og voksne, god guidning og
positiv kommunikation.
I storegruppen overværede tilsynet eftermiddagssamling med frugt, brød og fælles leg ved bordet. Tilsynet
bemærkede tydelig og rolig voksenstyring af legen, som fik lov at tage tid. Fin koncentration hos børnene. Efter
samling observerede tilsynet, at børnene var gode til at finde sammen og finde nicher til leg og stille hygge.
Velfordelte voksne – god kontakt til børnene, øje for dem, som havde brug for lidt ekstra, fx hjælp til at komme i
gang med en leg eller aktivitet. Tilsynet oplevede ikke umiddelbart storegruppens lokaler kodet til leg og læring for
de største børnehavebørn, hvilket afstedkom en god drøftelse på opfølgningsmødet, hvor der blev argumenteret
for intentionerne med indretningen.
Opfølgning – hvad skal der fremadrettet arbejdes med?

Fokus på oprydning i huset generelt.

Fokus på systematik i arbejdet med børn, som er nye på dansk.

Fokus på procedure for daglig kontrol af legeplads.

Fokus på en løbende drøftelse af de pædagogiske perspektiver på strukturen i børnehaven som helhed.

Fokus på den løbende kompetenceudvikling af medarbejdere i relation til det særlige fundament i
Frederiksværk Børnehus.
Selvevaluering
Virksomhedens selvevalueringsskema blev gennemgået på opfølgningsmødet og gav anledning til følgende
bemærkninger og drøftelser ud over tilsynets observationer:

Den daglige rengøring opleves som meget mangelfuld.

Glad for det generelle samarbejde med forvaltningen. Der savnes mulighed for en mere gennemgående
strategi for indsatser, kompetenceudvikling og tidlig indsats på tværs af dagtilbuddene. Der savnes mulighed
for facilitering af netværk, nye læreplaner o.lign. Der savnes ressourcer til et mere tæt og praksisnært
samarbejde og et strategisk samarbejde på ledelsesniveau.

Det nye distriktssamarbejde opleves som tungt og usmidigt. Samarbejdsmøderne skaber en
uhensigtsmæssig ’flaskehals’ i sagsafviklingen. Særligt formøderne kræver tid, ikke bare til møder, men også
til administrative journaliseringsopgaver.
Opfølgningssamtale
Ved opfølgningssamtalen den 3/4-2019 blev der givet en tilbagemelding på tilsynet. Observationer og oplevelser
blev drøftet og sat i relation til pædagogiske temaer og opmærksomheder, som er relevante for børnehuset at
arbejde med. Disse temaer og opmærksomheder fremgår som ’dots’ til opfølgning, jfr. ovenfor under afsnittet
Uanmeldt tilsyn.
Både ledere, medarbejdere og forældrerepræsentant deltog aktivt og engageret i drøftelserne. Tilsynet anbefaler,
at drøftelserne bredes ud i den samlede medarbejdergruppe.
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