
 
 
 

 
 
 
Dagsorden og referat: Christina Rose 
 
 
Dialogmøde i forbindelse med Pædagogisk tilsyn i 
Søbjerggård d. 17. november 2016, kl.12.00 – ca. 
14.30.  
 
Del 1: 
Deltagere: Tine Faurholt (leder)Josefin Kjellstrøm, Eva Larsen, Steen 
Bjerregård (lederkollega), Christina Rose (pædagogisk konsulent) 
 
KIDS. 
1. Hvilken KIDS-profil (den samlede) har dagtilbuddet? 
Vi har ikke kunne få en samlet rapport for den samlede 
institution, da undersøgelsen er oprettet som 2 selvstændige 
undersøgelser. Men for hver afdeling så det således ud: 
VG: 
Fysiske omgivelser 64 %,  
Relationer 81 %,  
Leg og aktivitet 70 %. 
BH: 
Fysiske omgivelser 72 %,  
Relationer 76 %,  
Leg og aktivitet 70 %. 
 
Generelt fin rapport for begge afdelinger 
 
2. Hvad overrasker os mest og hvilke refleksioner giver det an-  
 ledning til? 
 
Tine bemærkede at det var dejligt at de eksterne observanter 
kunne se og høre, at der er arbejdet med anerkendelse.Josefin 
synes det var dejligt at der blev kommenteret på, at der er 
synlig fokus på bevægelse flere steder i huset, da institutionen 
er en bevægelsesinstitution. 
 
Læreplansarbejdet. 
3. Hvordan ser ”lagkage-profilen” ud i SlagPlan? 
Christinas refleksion: det ser ud til at læreplanstemaet ”natur 
og naturfænomener” ikke fylder så meget i institutionen. 
Slagplan har ikke været brugt optimalt som redskab længe. Der 
er for mange frustrationer omkring at der spørges til det samme 
flere gange og at man ikke kan kopiere det tidligere svar over. 
 
 
a. Hvilke læreplanstiltag kan, fremhæves som velfungerende for 
børnene i dagtilbuddet – hvorfor fungerer de godt? 
Der er ligeligt fokus på alle 6 læreplanstemaer og alle opleves 
som velfungerende. Der arbejdes med temaerne udfra hvor 
børnene har et udviklingsbehov og derefter hvilke aktiviteter 
der kan nå målet. 
 
 

	

Dialogmødet	

I	forbindelse	med	det	
pædagogiske	tilsyn,	skal	der	
holdes	dialogmøde	i	to	dele,	på	
samme	dag,	med	fokus	på	
henholdsvis	at	indhente	viden	
(hvordan	ser	praksis	ud	
aktuelt)	og	på	analyse	og	
fremadrettede	
tiltag/udviklingspunkter	
(projekter	i	SlagPlan).	Mødet	
afholdes	efter	en	fire-ugers	
periode,	hvor	alle	involverede	
har	udført	en	KIDS-måling	
hvorefter	den	samlede	KIDS-
profil	forligger.	

	

Dialogmødets	første	del	har	
fokus	på	at	indhente	viden	fra	
KIDS-målingerne	og	SlagPlan,	
med	deltagelse/sparring	af	
leder,	pædagogisk	konsulent,	
lederkollega,	AMR/TR,	evt.	
souschef.	

	

Mødets	anden	del	tager	
udgangspunkt	 i	lederens	
svarmateriale	fra	skema	1	og	2,	
der	har	fokus	på	analyse	og	
fremadrettede	
udviklingspunkter,	samt	drift-	
og	proceduremæssige	forhold.	
Mødedeltagere	er	leder,	
pædagogisk	konsulent,	
AMR/TR,	evt.	souschef.		

	

Afslutningsvis	drøftes	
eksempler	på	
udviklingspunkter	for	
dagtilbuddet.	 Lederen	får	en	5	
ugers	periode	til	at	oprette	
eventuelle	udviklingspunkter,	
som	projekter	i	SlagPlan.	
Projekterne	danner	bl.a.	
udgangspunkt	 for	
dagtilbuddets	 pædagogiske	
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4. Hvilke læreplanstiltag kan dagtilbuddet med fordel arbejde mere med – og hvorfor? 
Der kan med fordel arbejdes mere med temaet sprog ud fra en observation af at der et meget 
tale til børnene, men mindre samtale med børnene i dagligdagen 

 
 

5. Dagtilbudslovens § 10, Godkendelse af den pædagogiske læreplan  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 2  
Deltagere: Tine Faurholt (leder)Josefin Kjellstrøm, Eva Larsen, Christina Rose (pædagogisk konsulent) 
 
 
 
Skema 1, Analyse af eget arbejde. 

6. Fælles drøftelse af eventuelle opmærksomhedspunkter:  
• Hvordan går det med børnene i det særlige tilbud (4 pladser)? Der pt kun 2 børn 

indskrevet i specialpladserne. Det går godt med det, de er fuldt inkluderede på 
stuerne. 

• Hvordan går det med at have fået et diabetes barn indskrevet? Det går rimeligt. 
En medarbejder har selv sukkersyge, så hun har helt styr på det, når hun er syg 
overtager kollega så godt hun kan og kan altid ringe og blive guidet af forældre. 
Tine har aftalt et møde med sygeplejerske fra Holbæk Sygehus. Der kommer og 
orienterer alle medarbejdere om diabetes og hvordan det kan håndteres. 

 
  
 
Skema 2, Status på drifts- og proceduremæssige forhold. 

7. Fælles drøftelse af eventuelle opmærksomhedspunkter: 
• Hvornår har der sidst været legepladsinspektion? Der blev lavet 

legepladsrapport i sommers. 
• Seneste legepladsrapport sendes til Christina Rose, frist uge 51- 2016 

 
Sparring og opfølgning status i vuggestuen 

8. hvordan går det? 
Christinas refleksion: Der kan i forhold til den dag der var tilsyn arbejdes med at opdele 
børnene i mindre grupper. Spiserummet kan inddrages og indrettes, så det også kan 
bruges til leg, læsning og bordaktiviteter (puslespil og andet). Selve stuen kan med 

Godkendt: 
d. 17/11- 2016 

Bemærkninger: 
Der arbejdes fint med at flette læreplanstemaer sammen. Eks 
hvordan kan kroppen inddrages i sprogarbejdet? 
Stor ros for at læreplansarbejdet tilrettelægges ud fra børnenes 
udviklingsbehov fremfor fokus på de enkelte aktiviteter 
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fordel opdeles i små tematiserede legekroge (køkken, bygge klodser o.lign). 
Vuggestuen bærer præg af at personalet skal have skabt en ny kultur, struktur, 
organisering og lære børnene og deres tegn og udtryk at kende. Personalet kan med 
fordel putte børnene når de er trætte og slippe uret lidt. 

 
Tine indkalder via outllook til et møde med vuggestuepersonalet, Tine selv og 
undertegnede, hvor vi gennemgår KIDS for vuggestuen og ser om vi i fællesskab kan 
blive klogere på at udvikle vuggestuen der hvor opgaven udfordrer 
 
 
Eventuelle udviklingspunkter (projektbeskrivelse, oprettes i SlagPlan af leder).  

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

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) 

c) Ellers…keep up the good work J 
 
   
    ref: Christina Rose 


