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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 de uanmeldte tilsyn, virksomhedens selvevaluering og opfølgningssamtalen konkluderer tilsynet,
at Børnehuset Kregme overordnet set fremstår i god udvikling og som et samlet dagtilbud med god 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
På baggrund af de uanmeldte tilsyn på de tre matrikler i Børnehuset Kregme er der givet følgende tilbagemelding:
Ølstedvej den 20/11-2018 (morgen/formiddag/frokost)
Veltilrettelagt morgenstund. God, rolig stemning. Gode afleveringssituationer. Strukturerede aktiviteter i
aldersopdelte grupper med tydelig plan og tanke. Aktive og deltagende børn til både samling og aktiviteter.
Frokostmåltidet blev gennemført med høj kvalitet. Meget ryddeligt hus, relevante opslag, tydelig struktur og
systematik.
Matriklen Ølstedvej opleves i en positiv og stærk faglig udvikling med tydeligt fokus på en struktur og en
systematik, der understøtter alle børns udvikling og trivsel. Der arbejdes målrettet med indretningen af huset og
stuerne – og med indholdet i de pædagogiske aktiviteter.
Præstesvinget den 14/11-2018 (eftermiddag)
Voksne fordelt i samvær med børn. God stemning. Rart indeklima. Mange børneproduktioner afspejler fælles
aktivitet. Eftermiddagsleg på stuerne. Café i fællesrummet. Rolige afhentningssituationer.
Matriklen Præstesvinget opleves i en positiv udvikling. Der er lagt kræfter i at skabe ro om arbejdsopgaven efter
en turbulent periode med lederskift. Der arbejdes med indretning af huset, organisering af børnegrupper osv.
Tilsynet bemærker, at der trænger til oprydning både indendørs og udendørs.
Opsamling – hvad skal der fremadrettet arbejdes med?

Tilsynet anbefaler oprydning indendørs og udendørs.

Der kan med fordel arbejdes med institutionens kommunikation til forældre og ansatte, da der i dag er rigtig
mange opslag om mange forskellige emner – flere steder i huset.

Procedure for rengøring af krybber/barnevogne og legetøj skal sikres og efterleves. Ligeledes skal daglig
kontrol af legeplads efterleves.
Hovedgaden den 26/11 2018 (frokost/eftermiddag)
Fin frokoststund i børnehaven. Glade børn og god mad. Relativt mange børn på små stuer i børnehaven – mange
ting overalt. Selvhjulpne børn i forhold til at blive klædt på til legepladsen. Fri leg på legepladsen, men også
typiske ’indeaktiviteter’ som tegning og iPad blev praktiseret udendørs. I vuggestuen få børn og meget få ting i
store rum. Mange læringsopslag synlige for forældre og børn i garderobeområdet.
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Matriklen Hovedgaden opleves mere mørk og huleagtig og mindre ryddelig og overskuelig. Der er mange ting
over det hele. Tilsynet bemærker, at der skal arbejdes med stemning og indretning i vuggestuen, så børnenes
perspektiv bliver tydeligere.
Opsamling – hvad skal der fremadrettet arbejdes med?

Tilsynet anbefaler oprydning indendørs og udendørs.

Der skal arbejdes med det pædagogiske læringsmiljø. I børnehaven skal der arbejdes med fokus på
indretning af rummene og samspillet mellem stuer og fællesarealer. I vuggestuen skal der arbejdes med
kodning af rummet, relationer mellem børn og voksne, samt de voksnes kommunikation om børnene. Der
indgås særlig aftale om opfølgning og handleplan mellem ledelsen og administration i Børn, Unge og Læring.

Der kan med fordel arbejdes med institutionens kommunikation til forældre, fx opslag i garderobe i forhold til
aktualitet, variation, intention og forældres opmærksomhed.

Procedure for rengøring af krybber/barnevogne og legetøj skal sikres og efterleves. Ligeledes skal daglig
kontrol af legeplads efterleves.
Selvevaluering
På baggrund af virksomhedens selvevalueringsskema er der bedt om uddybende oplysninger i forhold til:

Procedure for rengøring af krybber/barnevogne samt legetøj.

Daglig kontrol af legeplads.

Dato for seneste brandøvelse.
Hvorefter skemaet er taget til efterretning.
Virksomhedsleder er gjort opmærksom på vigtigheden af procedure for rengøring af krybber/barnevogne og
barnevogne samt daglig kontrol af legeplads. Der skal ligeledes være den nødvendige opmærksomhed på, at alle
medarbejdere systematisk introduceres til beredskabsplanen ved ansættelse i huset – og løbende opdateres i
forhold til denne.
Opfølgningssamtale
Ved opfølgningssamtalen den 28/11 2018 blev der givet en tilbagemelding på de tre tilsyn, som noteret ovenfor.
Observationer og oplevelser blev drøftet og sat i relation til pædagogiske temaer, som er relevante for matriklerne
at arbejde med, fx:

Hvad er legepladspædagogik i Børnehuset Kregme?

Hvordan arbejdes der med kedsomhed blandt børn i børnehaven?

Hvordan arbejdes der med inddragelse af børnene?

Drøftes kønsperspektivet, når aktiviteter planlægges, fx gruppeaktiviteter?

Hvordan er afdelingernes selvforståelse?: Er man præget af en ’pasningskultur’, eller er man på vej til en
læringskultur? Og hvad forventer forældrene egentlig, når de afleverer deres børn?

Hvor langt er afdelingerne nået i arbejdet med den nye Dagtilbudslov, herunder den styrkede pædagogiske
læreplan?
Der er efter en turbulent periode ro på ledelse og medarbejdere. Der gøres opmærksom på, at et forventet
ledelsesskift i sommeren 2019 skal forberedes grundigt af hensyn til både medarbejdere og børn – særligt på
Præstesvinget.
Både ledere, medarbejdere og forældrerepræsentant deltog aktivt og engageret i drøftelserne. Tilsynet anbefaler,
at drøftelserne bredes ud i den samlede medarbejdergruppe.

Opfølgning på tilsyn (iflg. aftale med virksomhedsleder)
Det vurderes, at ledelsen skal have en opmærksomhed på udvikling af det pædagogiske læringsmiljø på
Hovedgaden. Aftale om opfølgende tilsyn indgås.
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