
 

 
 

 

 

 
Dagsorden og referat: 
 
 

Dialogmøde i forbindelse med Pædagogisk tilsyn i Søbjerggård Børnehus 
tirsdag den 15. maj 2018, kl.11.30 – ca. 13.30.  
 
Del 1, kl. (ca. 1 time) - med lederkollega 

Deltagere: Leder Tine Faurholt, lederkollega Charlotte Buur, pædagoger:, Dorthe Kronval 
Pedersen, Malene B. Olsen, pædagogisk konsulenter: Rie Haslund (gæst), Helle Frimann. 
Fraværende: pædagog Camilla Roland Cerelius. 
 

KIDS. 
1. Hvilken KIDS-profil (den samlede) har dagtilbuddet? 
Ved tilsynet i 2016 blev der ikke dannet en samlet rapport, men målingerne så sådan ud for 
henholdsvis vuggestue og børnehave: 
VG: 
Fysiske omgivelser 64 %,  
Relationer 81 %,  
Leg og aktivitet 70 %. 
BH: 
Fysiske omgivelser 72 %,  
Relationer 76 %,  
Leg og aktivitet 70 %. 
 
Pædagogisk tilsyn KIDS-måling samlet for hele Søbjerggård 2018: 
Fysiske omgivelser: 57 %, Relationer: 66 %, Leg og aktivitet: 56 %, Socio-emotionel udvik-
ling: 63 %. Én informant har ikke afsluttet sin måling, og er derfor ikke med i den samlede 
rapport. Én informant har ikke fortaget måling for det Socio-emotionelle område. 
 
2. Highlights fra børneinterview 
Interviewet var præget af at børnene kom fra samme stue og kendte hinanden godt. Det 
betød at flere udsagn blev samstemmende.  Der var ikke lavet tegninger forud for inter-
viewet.  
” Venskaber – morgenopgaver – legefarver, den grønne er bedst – de voksne kan ikke lege, 
Nicky kan godt lege en lille smule – de voksne er glade”. 
Der kan med fordel rettes opmærksomhed på episoder og forløb, hvor børn er udadreage-
rende – hvad gør det ved de andre børn?  
 
3. Hvad overrasker os mest og hvilke refleksioner giver det an-  
 ledning til? 
Der måles generelt ikke højt. Noget kan skyldes de 2 eftermiddagsmålinger, men meget pe-
ger i retning af, at der med fordel bør overvejes iværksættelse af pædagogiske praksisforløb 
indenfor de områder, hvor der er lave målinger eller hvor kommentarer indikere mangelfuld 
pædagogisk praksis. Huset virker noget opdelt, uden det store samarbejde på tværs af stu-
erne, eller kendskab til hinandens pædagogisk praksis på de forskellige stuer. Der mangler 
en rød tråd. 
Huset trænger fysisk til en opfriskning flere steder.  
Legepladsen opleves som rummelig med gode udviklingsmuligheder og legeværdier, dog 
mangelfuld nogle steder. Det er som om alle børn samles på ét sted – kan de store arealer 
udnyttes bedre med små grupper? 
Nogle kommentarer i KIDS-rapporten er præget af intentioner og ikke den oplevede praksis 
(øjebliksbilledet). 
Billedmateriale blev gennemgået. 
 

 

 

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.  

Praksis omkring arbejdet med at 
Mindske ulighed og brug af 
TOPI drøftes.  

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. 
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Læreplansarbejdet. 

4. Hvordan er sammenhængen mellem: Læreplanen (på hjemmesiden), doku-  
            mentationen (Pixi) og det oplevede (pædagogisk praksis)?  
Det dokumenterede læreplansarbejde er mangelfuldt, der findes ikke tilgængeligt Pixi-dokumentation fra vuggestue-
gruppen, det er ikke tydeligt hvordan der arbejdes i praksis.   
 

5. Hvordan inddrager I den børneinitierede leg i læreplansarbejdet – Udfolder  
            pædagogerne børnenes egen leg til nærmeste udviklingszone?  

Se billede længere ned i dokumentet, ”Eksempel på den legende pædagog” til inspiration. 
 

6. Det særlige tilbud 
I den pædagogiske læreplan beskrives børn i udsatte positioner, det særlige tilbud og inkluderende pædagogik meget fint. Der er 
beskrevet retning og overvejelser i forhold til den pædagogiske praksis.  
Ved tilsynet opleves dygtige specialpædagoger, som handlede, inkluderede og skærmende. 

 
Overensstemmelse. 
7. Er der overensstemmelse mellem den samlede KIDS-profil og pædagogisk      

            praksis? 
Der opleves nogenlunde overensstemmelse mellem den oplevede pædagogiske praksis og målingerne. For at forbedre kvaliteten i 
Søbjerggård, bør det pædagogisk personale generelt tænke i pædagogens handleansvar, f.eks.:  

- Hvordan kan jeg påvirke den pædagogiske praksis, så de gode intentioner, der er fint beskrevet flere steder bl.a. på 
hjemmesiden og i den pædagogiske læreplan, i forhold til min kerneopgave?  

- Kan jeg lege mere/udvide børnenes leg (se punkt 5, hvad)? 
- Hvad kan jeg gøre for at se de børn der ikke kalder? 
- Hvordan møder jeg forældrene?  

 
8. Er der store forskelle på målingerne? 

Der er både stor overensstemmelse og stor uoverensstemmelse. Det største opmærksomhedspunkt i forbindelse med uoverens-
stemmelser, er den relative store forskel på leders målinger og pædagogers målinger for 3 områder: Relationer, Leg og aktivitet 
og Socioemotionel udvikling. Der er ligeledes nogen forskel på pædagogers målinger og eksterne/konsulenters målinger. Der er 
nogenlunde overensstemmelse mellem leders målinger og konsulenters målinger. 
Der kan med fordel rettes et udviklingsorienteret fokus på differencerne – hvad er det der gør at vi ser forskelligt praksis?  

 
9. Dagtilbudslovens § 10, Godkendelse af den  

 pædagogiske læreplan  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Godkendt, 14. maj 2018, bemærkninger: 
Læreplanen er velbeskrevet, aktuel og hænger godt sammen.  
Det særlige tilbud fremstår på samme måde godt. Der mangler 
beskrivelse af mål for de 0-3 årige. 
Der bør arbejdes mere med at få tanker, mål og retning på den 
pædagogiske praksis, således at der kan fremkomme større 
overensstemmelse mellem det det er beskrevet og det der udfø-
res. 
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Del 2, kl. (ca. 1,5 time) - uden lederkollega 
Deltagere: Leder Tine Faurholt, pædagoger: Camilla Roland Cerelius, Dorthe Kronval Pedersen, Malene B. Olsen, pædagogisk 
konsulenter: Rie Haslund (gæst), Helle Frimann. 
 
 
Opfølgning på udviklingspunkter fra seneste tilsyn 2016: 
 

a) Søbjerggård kan med fordel arbejde med kommunikationen i dagtilbuddet. Det foreslås at der lægges fokus på at 
skabe mere dialog med børnene (bestræb 5 turtagninger hvis muligt og ikke kun med de børn der selv søger de, for 
de kan godt i forvejen). 

 
b) Der kan med fordel arbejdes med børneinterview som metode (Christina henter inspiration til spørgsmål fra Tårnby 

Kommune, som anvender børneinterview som metode) 
 

10. Hvad er I på vej til eller hvad er I kommet i mål med? 
Vi nåede ikke at drøfte punktet. 
 

11. Hvilke udfordringer har der været? 
Vi nåede ikke at drøfte punktet. 
 
Forældrespørgeskemaundersøgelse 

12. Highlights fra Forældrespørgeskema-undersøgelsen 
Der er i alt 19 besvarelser, 2 fra vuggestuen og 17 fra børnehaven, hvilket ikke er meget ud af ca. 135 mulige. Ved en evt. under-
søgelse en anden gang, anbefales det at der gøres mere reklame, så flere forældre får lyst til at deltage. 
 
Der er mange fine tilkendegivelser og anerkendelser af personalet, bl.a. beskrives leder som positiv og lyttende.  
Der er også kritiske røster, som bl.a. handler om at huset organisatorisk ikke fungere.  
 
Især ét svar på følgende spørgsmål giver anledning til refleksion og handling:  
”I hvor høj grad oplever du at personalet er imødekommende og lydhør, hvis du har brug for at tale om dit barn?:: 
Svar: ” På tidl. stue opfordrede vi flere gange til at man udfordrede vores barn, så ikke alting var fri leg og udarbejdelse af kruse-
dulletegninger til køleskabet. Herhjemme var der stor interesse for tal og bogstaver - og dén interesse kunne vi godt tænke os 
blev grebet og dyrket yderligere i børnehaven. Vi kunne fornemme at tiden hos pædagogerne var knap - men fik ikke at vide, at 
det ikke kunne lade sig gøre. Vi oplevede dog ingen forandring og fik ingen respons eller tilbagemelding. Her kunne man have 
sagt ligeud, at det simpelthen er umuligt at udfordre børnene med de ressourcer, man har til rådighed. At man bare lader stå til 
og ikke melder tilbage, er ikke godt nok.” 
 
Der kan med fordel tages afsæt i materialet fra souschefuddannelsen omkring forældresamarbejdet/forældreinddragelse. Hvor-
dan kan vi gøre det her bedre? 
 
På spørgsmålet: ” Hvad er den seneste vejledning du har fået af personalet, som handler om dit barns udvikling og hvordan kan 
du bruge den?” er der bl.a. svaret: 
”Generelt set gør personalet alt hvad de kan, indenfor de rammer de er givet. Spørgsmålet kunne med fordel formuleres  og 
skal besvares af personalet; 1. Hvilke muligheder giver Slagelse kommune daginstitutionerne ift. at fremme det pædagogiske 
arbejde omhandlende børnenes udvikling. 2. Er de rammer og vilkår Slagelse kommune underlægger daginstitutionerne herunder 
bemanding, i tråd med udviklingen og trivslen af det individuelle barn”. 
Dette tages med videre af de pædagogiske konsulenter. 
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Skema 1 og 2, Analyse af eget arbejde samt status på drifts- og proceduremæssige forhold 

13. Fælles drøftelse af eventuelle opmærksomhedspunkter:  
De mange konsekvenser af fragmenteret ledelse i ca. et år. Det vurderes dog, at det ikke alt sammen handler om det. Der kan 
også peges på pædagogernes handleansvar i den forbindelse. 
Én udefra – hjælpe til struktur på ressourcerne. 
Legepladsrapporten har en rød smiley. Det forventes at K.E. handler hurtigt. Det forventes at fastklemmere o.a. akut afspærres 
indtil fejl er udbedret. 
Hjemmesiden er flot informativ, let at finde rundt i og opdateret. De gode intentioner er klare, men det vurderes, at den ikke 
stemmer helt overens med den oplevede pædagogiske praksis. 
 
Mindske ulighed 

14. TOPI – Hvad gør I når der er børn i gul eller rød position? 
Marts 2018: Grøn 5, gul 63, rød 7. 

Hvilke procedurer går i gang ved røde positioner? 
 

Hvilke procedurer går i gang ved gule positioner? 
 

Har TOPI ændret noget for jer? 
 

Bruger I ressourceprofil og fokuspunkter? 
 

Tænker I over TOPI positionering i daglig kontakt med børnene? 
 
Vi nåede ikke at drøfte punkt 14. 
 
 
Udviklingspunkter  

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

 
Igangsættelse af udviklingsprojekter, som handler om: 
- Pædagogens handleansvar – børnene i centrum 
- Hvordan sætter vi TOPI-materialet i spil i vores pædagogiske praksis, så vi ser de børn 

der ikke kalder?   
- Samarbejde på tværs af stuerne – én enhed 
- Forældreinddragelse 
- Udnyttelse af pædagogernes kompetencer – hvad er vi gode til? 
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Links til inspiration 
 
Eksempel på Den legende pædagog 
Billedet her er taget ved et pædagogisk tilsyn i Slagelse kommune. Pædagogen er blevet meget ”syg” og får 
behandling af dygtige læger og sygeplejersker. En dreng er ikke med i legen, han leger parallelt og gør det 
ofte, der er tegn på eksklusion. Mens pædagogen ligger og får ”behandling”, gør hun sig overvejelser over 
hvordan hun kan få drengen med ind i legen. Pædagogen begynder at ”græde” og hulker: ”Jeg vil ha min 
far!” Lægerne og sygeplejerskerne skynder sig at finde en løsning. Én af dem kommer i tanke om drengen: 
”Du kan være far’en”. Far’en kommer og hjælper – alle børn er nu med i legen. 
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Pædagogikken i hverdagsrutinerne 

http://www.emu.dk/modul/p%C3%A6dagogiske-rutiner  

 

 
Udsatte børn har mindre hjerner 

http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/hjernen-og-paedagogikken-1-udsatte-boern-har-mindre-hjerner/  

 

 

Danmarks læringsportal, Undervisningsministeriet, Læreplansarbejdet (til nyhedsbreve) 

http://www.emu.dk/omraade/dagtilbud  

 

 

Sundhedsstyrelsen (til nyhedsbreve) 

https://www.sst.dk/  

 

 

Rumidentitet (Ditte Winther Lindquist) 
https://www.youtube.com/watch?v=Tmco42zESVk  

 

 

Ergonomi - løft 
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/3604205/lad-dog-barnet-print-.pdf  

 
 

Børnesange og fagter 
https://www.youtube.com/channel/UCdNLXOt4JQrNBZktK76_4uQ   
 

 

 

Pædagogik og Rum - slides 

330_2017_729694_P

ædagogik_og_rum.pdf
 

 

http://www.emu.dk/modul/p%C3%A6dagogiske-rutiner
http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/hjernen-og-paedagogikken-1-udsatte-boern-har-mindre-hjerner/
http://www.emu.dk/omraade/dagtilbud
https://www.sst.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=Tmco42zESVk
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/3604205/lad-dog-barnet-print-.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCdNLXOt4JQrNBZktK76_4uQ

