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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 Melby fremstår i god udvikling og som et samlet 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
På baggrund af de uanmeldte tilsyn på de to matrikler i Børnehuset Melby er der givet følgende tilbagemelding:
Melbyvej den 6/12-2018 (morgen/formiddag/frokost)
Ryddeligt såvel udenfor som indenfor. Et hyggeligt hus, som dog også fremstår slidt. Toiletter og puslerum
trænger til renovering.
Vuggestue: Veltilrettelagt morgensamling med pakkekalender, sange, aktivitet med bogstaver, brød og frugt. God,
hyggelig og munter stemning – nærværende voksne, der justerede sig i forhold til børnene. Generel oplevelse af
stor omsorg for børnene. Formiddag med fri leg på stuen (få børn – derfor samlet på én stue), mens en mindre
gruppe børn tog på en lille udflugt/gåtur i nærområdet.
Børnehave: Fine, strukturerede aktiviteter, fx julepynt og læseleg, kombineret med fri leg på stuerne – rolige
overgange. Frokostbuffet/’hent-selv’ i fællesrummet var populær og forløb helt uproblematisk – fin bordskik og ro
om måltidet på trods af trafik til/fra fællesrummet. Generelt en del ventetid for børnene i forbindelse med
overgange, fx fra frokost til legeplads. Flere syge/sløje børn – et par stykker blev ringet hjem. Tilsynet
observerede en del børn med tegn på sproglige vanskeligheder.
Matriklen Melbyvej opleves som et rart og positivt hus med stor omsorg for børnene og deres forskelligheder. Der
er fokus på struktur og indhold i de pædagogiske aktiviteter, og der er en opmærksomhed rettet mod de
problematikker, som de fysiske rammer giver anledning til – især de ringe toilet- og pusleforhold. En hyggelig
indretning kompenserer delvist for husets mangler/slidtage.
Opfølgning – hvad skal der fremadrettet arbejdes med?

Fortsat fokus på at strukturere sig ud af udfordringerne med for få toiletter i børnehaven, bl.a. i forhold til at
afvikle overgangen/skiftet fra frokost til legelads smidigt uden for meget ventetid og uro.

Fortsat fokus på de mange børn med sprogvanskeligheder. Ledelsen oplyser, at man fuldt ud er klar over
problematikken, hvilket et højt antal indstillinger til PPR også vidner om.

Fokus på procedure i forhold til syge/sløje børn.

Fokus på det læringspotentiale, der ligger i det mere ’hverdagslige’, fx samtaler/refleksioner omkring frokost,
garderobe og ventetid.
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Jonnasvej den 12/12-2018 (frokost/eftermiddag)
Huset fremstår lyst og venligt. Indenfor opleves huset ryddeligt og velindrettet. Udenfor og på legepladsen er det
generelle indtryk også positivt – dog vigtigt at fjerne defekte ting, der måtte ligge rundt omkring.
Tydelig italesættelse af læringsmiljø i form af fine og overskuelige opslag til forældre – fremstår meget æstetisk.
Få, men udvalgte og relevante opslag i øvrigt.
Vuggestue: Fin frokoststund – stor omsorg og tålmodighed fra de voksne, glade og kommunikerende børn.
Grundet tidspunktet oplevede tilsynet ingen strukturerede aktiviteter i vuggestuen (middagslur).
Børnehave: Synligt læringsmiljø – fine, synlige børneproduktioner, som der har været en mening med at
producere. Frokost i børnehave – glade børn, der snakkede i munden på hinanden – svært at rette fokus på det
fælles måltid og den fælles samtale. Overgang fra frokost til legeplads forløb smidigt og roligt godt hjulpet på vej
af en tydelig og nærværende voksen. Fri leg på legeplads efter frokost, hvor nogle børn legede sammen, mens
andre mest færdedes alene. Tilsynet oplevede ingen strukturerede aktiviteter.
Matriklen Jonnasvej opleves som et rart og positivt hus i stærk faglig udvikling. Der er et tydeligt fokus på struktur
og pædagogiske refleksioner.
Opfølgning – hvad skal der fremadrettet arbejdes med?

Fokus på børn, som måtte have en markant/dominerende adfærd over for andre børn: Ses det som et tidligt
tegn på noget, man skal gøre noget ved?

Fokus på individualistisk ’se mig – hør mig’ kultur blandt børn: Hvordan kan der arbejdes pædagogisk med
dette? Også i relation til forældre.

Fokus på legepladspædagogik og behov for voksenstyret/-initieret leg på legepladsen.

Opmærksomhed på det læringspotentiale, der ligger i det mere ’hverdagslige’, fx samtaler/refleksioner om
det, man har oplevet på en udflugt.
Selvevaluering
Virksomhedens selvevalueringsskema blev gennemgået på opfølgningsmødet og gav anledning til følgende
bemærkninger og drøftelser:

Ift. den sprogansvarlige pædagog blev der på opfølgningsmødet spurgt, om man må udnævne en
pædagogmedhjælper til sprogansvarlig pædagog? Svaret fra administrationen i Børn, Unge og Læring er nej,
da det ud fra en faglig begrundelse fastholdes, at sprogpædagogen skal være uddannet pædagog.

Tilsynet pegede i forlængelse af ovenstående drøftelse på vigtigheden af, at der ift. sprogarbejde er en
opmærksomhed på, at læselegskonceptet egner sig godt til træning af ordforråd og begrebsforståelse, mens
børn med udtalevanskeligheder ikke nødvendigvis profiterer af læseleg, men skal sikres anden sproglig
indsats.

På Jonnasvej er der et stort ønske om en dør mellem de to vuggestuer, så man nemmere kan hjælpe
hinanden uden at skulle gå en omvej. Der er tale om en ’pædagogisk investering’, som vil lette hverdagen
betragteligt og understøtte samarbejdet og kommunikationen på tværs af de to stuer.

Børnehuset Melby er ikke tilfreds med den daglige rengøring.
Opfølgningssamtale
Ved opfølgningssamtalen den 17/12-2018 blev der givet en tilbagemelding på de to tilsyn. Observationer og
oplevelser blev drøftet og sat i relation til pædagogiske temaer og opmærksomheder, som er relevante for
matriklerne at arbejde med. Disse temaer og opmærksomheder fremgår som ’dots’ til opfølgning under
tilbagemelding til hver matrikel, jfr. ovenfor under afsnittet Uanmeldt tilsyn.
Tilsynet tilbød at fremsende relevant inspirationsmateriale til det videre arbejde med de ovenfor nævnte temaer
og opmærksomheder.
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Børnehuset Melby efterlyser retningslinjer fra centralt hold i forbindelse med sygdom hos børn, da
privatpraktiserende læger giver forskellige anvisninger, hvilket kan sætte personalet i børnehuset i en svær
situation i forhold til at ringe børn hjem eller modtage børn, som ikke virker friske.
Både ledere og medarbejdere (afbud fra forældrerepræsentant) deltog aktivt og engageret i drøftelserne. Tilsynet
anbefaler, at drøftelserne bredes ud i den samlede medarbejdergruppe.
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