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1 ORDINÆRT TILSYN I GRØFTEKANTEN
1.1 Pædagogisk tilsyn 2020 - Alle dagtilbud
Deltagere fra dagtilbuddet: Institutionsleder Lone Hubert, bestyrelsesformand Lasse Bjerg, TR BUPL Eni Noesgaard og AMR Trine
Frandsen
Navn på tilsynsførende: Familie- og dagtilbudschef Søren Buch og pædagogisk konsulent Cecilie Falkesgaard Mehl
Dato for tilsyn: 1. juli 2020

Kommunens formål med gennemførelse af tilsyn (jf. Dagtilbudslovens rammer):
Formålet med det pædagogiske tilsyn er todelt: 1. Tilsynet skal sikre at lovgivningen på dagtilbudsområdet og de rammer og
eventuelle prioriterede indsatser som Byrådet har fastsat overholdes. 2. Tilsynet skal fungere som et middel til dialog mellem
dagtilbudsområdet og dagtilbuddets bestyrelse, ansatte og ledelse, om den pædagogiske praksis. Tilsynet skal være med til at
understøtte udviklingen af den pædagogiske kvalitet på dagtilbudsområdet. Tilsynsforpligtelsen på dagtilbudsområdet retter sig mod:
•Det indholdsmæssige i dagtilbuddene (Det pædagogiske) •På hvilken måde opgaverne udføres i dagtilbuddene •Økonomiske forhold •
Legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed.

Kommunens beskrivelse af øvrige rammer for tilsynet med hensyn til frekvensen for tilsyn og om der både føres anmeldte og
uanmeldte tilsyn:
Tilsynet i kommunale- og selvejende institutioner, samt dagpleje foretages hvert 2. år. Tilsynet i pulje- og private institutioner foretages
hvert år. Det pædagogiske tilsyn består af et uanmeldt tilsynsbesøg og en tilsyns- og kvalitetssamtale. Formålet med kombinationen
er at supplere en mere struktureret tilsyns- og kvalitetssamtale med et uanmeldt tilsynsbesøg, der kan give et øjebliksbillede af den
pædagogiske praksis, som den udstiller sig på et givent tidspunkt. Ud over det uanmeldte tilsynsbesøg i forbindelse med det
pædagogiske tilsyn, kan der ved opstået behov, foretages yderligere uanmeldte tilsyn, f.eks. i forbindelse med borgerhenvendelser om
kritisable forhold. Tilsynsrapport. Efter gennemførslen af tilsynet udarbejder konsulenten en tilsynsrapport, hvor det i hovedpunkter
fremgår, hvordan der arbejdes i den pædagogiske praksis, udviklingsmuligheder, udfordringer og hvilke emner der skal følges op på.
Senest 5 dage efter modtagelsen af tilsynsrapporten, sender ledelsen den videre til forældrebestyrelsen. Institutionslederen skal
offentliggøre tilsynsrapporten på institutionens hjemmeside.

Kommunens beskrivelse af anledning, fokus og formål med det aktuelle tilsyn eller tilsynsrunde:
Det pædagogiske tilsyn i 2020 omfatter alle kommunale-, selvejende-, pulje- og private dagtilbud i Holstebro Kommune. Tilsynet har ud
over de lovgivningsmæssige krav, fokus på det pædagogiske læringsmiljø, og hvordan Holstebro Kommunes politiske målsætning om
”Udviklende fællesskaber” efterleves i praksis. Som grundlag for dialogen til tilsyns- og kvalitetssamtalen, inddrages data fra
forberedelses- og dialogskemaet, resultater fra lege- og læringsmiljøvurderingen, dagtilbuddets pædagogiske læreplan og
observationer fra det uanmeldte tilsyn.

Rammesætning af Grøftekantens tilsyn:

Tilsynet skal være med til, at understøtte udviklingen af den pædagogiske kvalitet i
dagtilbuddet. Derfor vil der være et stort fokus på rammerne for den pædagogiske
praksis: Hvordan der arbejdes med det pædagogiske grundlag og den pædagogiske
læreplan, - hvordan det pædagogiske læringsmiljø tilrettelægges og hvilke
udviklingsmuligheder og udfordringer dagtilbuddet står overfor.
Som grundlag for dialogen til tilsyns- og kvalitetssamtalen, inddrages data fra
forberedelses – og dialogskemaet, resultater fra lege- og læringsmiljøvurderingen,
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dagtilbuddets pædagogiske læreplan samt observationer fra det uanmeldte tilsyn.

Primære opfølgningspunkter fra Grøftekantens seneste tilsyn:
Oplysning om forældrebetaling 2018 skal lægges på hjemmesiden: Er bragt i orden.
Problemstillinger ved lederens fravær, hvilken løsning kan der være i forhold til ansvar og drift, så personalet føler sig trygge ved det?
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2 RAMMEBETINGELSER
2.1 Medarbejdere og ledere
2.1.1 Medarbejdergruppen
Lederens besvarelse:
Pædagogiske uddannelse

Antal medarbejdere

Ingen pædagogfaglig uddannelse

8

Pædagogisk grunduddannelse (PGU)

0

Pædagogisk assisten (PAU)

0

Seminarieuddannet pædagog

8

Videregående pædagogisk uddannelse

0

Videregående leder og/eller anden akademisk uddannelse

0

Pædagogstuderende

2

Pædagogisk assistent elev

0

Anden relevant uddannelse

0

Ressourceperson

Antal medarbejdere

Alkohol nøglepersoner

2

Nøglepersoner for psykisk syge

0

2-sprogsansvarlige

2

Sprogansvarlig (kontere kursus i Sprogpakken)

2

Nøglepersoner for fysisk og psykisk overgreb

0

Andre relevante ressourcepersoner

4

Uddannelsesniveau i ledergruppen

Antal

Lederuddannelse på diplomniveau

0

Lederuddannelse på masterniveau

0

Anden lederuddannelse
Er fordelingen mellem uddannede og ikke-uddannede passende? Ja

2.1.2 Medarbejderudvikling
Lederens besvarelse:
Beskriv kort de kurser og uddannelsesforløb, der er blevet afholdt midler til i det forløbne år:
DUÅ opfølgning, De grønne Spirer, Sangglad, Faglig fyrtårne, Ildfugleuddannelse,
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Ved ikke
Har dagtilbuddet fået værdi af de
kurser og uddannelser, som der er
afholdt midler til i det forløbne år?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Lederen fortæller at de i dagtilbuddet er begyndt at uddanne personalet, så de er særlige ressourcepersoner på forskellige
specialområder. For at holde fast i arbejdet med DUÅ introduceres nye medarbejdere. Hele personalet holdes løbende til ilden og der
etableres et åbent rum for sparring og videndeling.

2.1.3 Medarbejdertrivsel
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er antallet af opsigelser acceptabelt?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
De unge medhjælpere vil gerne rejse og på uddannelse så det er naturligt at de siger op. Herudover har to ældre medhjælpere opsagt
deres stilling i 2019 - den ene ville på uddannelse, den anden ville være dagplejer. Alt i alt acceptabelt i både antal og årsag.

Ved ikke
Er niveauet af sygefravær
acceptabelt?

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
"klat" fraværet er acceptabelt. Det kan selvfølgeligt svinge i perioder og det adresseres hver gang ift. den plan der er lagt for
fraværsopfølgning. Opfølgningen på fravær viser, at udover den smitte man kan rammes af i det daglige, er fraværsårsagen ikke
begrundet i arbejdet.

2.1.4 Samarbejde
Lederens besvarelse:
Beskriv kort samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne i dagtilbuddet
Generelt er samarbejdet rigtigt godt. Jeg forsøger at have så højt informationsniveau som muligt, at give plads til at medarbejderne
kan få indflydelse i forhold til eget arbejde og pædagogisk praksis ud fra den retning og de rammer der udstikkes af ledelsen, af
Børnepolitikken, af regeringen. Personalet er professionelle med et højt fagligt niveau - de tager ansvar, er idérige, engagerede og giver
følgeskab.

6

Grøftekanten

Daginstitutionsrapport

Ved ikke
Er samarbejdet mellem ledelsen og
medarbejderne velfungerende?

4,0

0%

Er det interne samarbejde i
medarbejdergruppen velfungerende?

4,0

0%

Er planlægningen af praktiske
aktiviteter, bemanding, normering
med videre velfungerende?

4,0

0%

1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Samarbejdet i Grøftekanten er godt. Vi forsøger, at opretholde et miljø, hvor vi kan hjælpe hinanden, videndele, tage fælles ansvar og
opnå enighed ift. pædagogisk praksis.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det oplyses at der er skabt en god kultur i personalegruppen, hvor det er tilladt at undre sig over hinandens praksis.

2.1.5 Ledelsen
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er det interne samarbejde i
dagtilbuddets ledelsesteam
velfungerende?

5,0

0%

Har du personer i dit professionelle
netværk, som du kan sparre med
omkring svære situationer ...

4,0

0%

Føler du dig tilpas i rollen som leder?

4,0

0%

Oplever du som leder et konstruktivt
samarbejde med forvaltningen?

3,0
1
Slet ikke

2

0%
3

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
1. Ledelsesteamet fungerer tilfredsstillende - det består udelukkende af undertegnede;) 2. Jeg sparrer med mine lederkolleger.
Derudover et glimrende samarbejde med L-Med 3. Som hovedregel er jeg glad for mit job som leder. Det er hårdt i de perioder, hvor
der går meget tid til daglig drift på bekostning af pædagogisk- og personale ledelse. F.eks kan der i perioder bruges flere timer
dagligt på at skaffe vikarer 4. Der opleves en grad af kontrol som meget vel kan ende med en oplevelse der går i modsat retning end
Ledestjernens intention.
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2.2 Medarbejderinddragelse, tillidsrepræsentant og
arbejdsmiljørepræsentant
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Arbejder I struktureret med
medarbejderinddragelse i ledelsen af
dagtilbuddet?

4,0

0%

Inddrages kommunens
personalepolitik i ledelsen af
dagtilbuddet?

4,0

0%

Afholdes der timer til
tillidsrepræsentantarbejde i
dagtilbuddet?

3,0

0%

Afholdes der timer til
arbejdsmiljørepræsentantarbjede i
dagtilbuddet?

3,0

0%

Afholdes der
medarbejderudviklingssamtaler
(MUS) hvert år?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Der er indgået lokal aftale om at AM og TR bruger den tid der er nødvendig. Dvs. at tidsforbruget er divergerende
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2.3 Forældreinddragelse
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er samarbejdet mellem dagtilbuddet
og forældregruppen velfungerende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Uddyb eventuelt dit svar:
Generelt bærer samarbejdet præg af åbenhed og forventningssamstemning. Det er vigtigt for os at forældrene er godt informeret om
vores arbejde i både gruppen og i forhold til lige netop deres barn.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Fra forældresiden opleves det, at personalet formår at skabe en rolig atmosfære, der giver et trygt miljø for både forældre og barn.

2.3.1 Mental sundhed
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med børnenes mentale sundhed og trivsel
grundstenen i den pædagogiske praksis er relationsarbejdet. Det betyder, at der kigges på det enkelte barns behov, udviklingstrin,
trivsel, venskaber o.l. Vi hjælper med at skabe den gode historie om barnet.

Ved ikke
Har alle børn et fortroligt
tilhørsforhold til mindst en voksen?

4,0

0%

Arbejder dagtilbuddet målrettet med
at forebygge mobning?

4,0

0%

Er der børn i dagtilbuddet, som ikke
trives og/eller er udfordret på den
mentale sundhed?

2,0

0%

Har personalet den nødvendige
viden om forudsætningerne for
børns trivsel og mentale sundhed?

4,0

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
børnenes trivsel og menta...

0%

2,0

1
Slet ikke

0%

2

3
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2.3.2 Hygiejne
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med hygiejne
der har altid været faste rutiner ift håndvask. I disse Coronatider er de blevet opgraderet og ligeså rengøringen. Elementer fra dette vil
vedblive at være en del af de rutiner der skal være i Grøftekanten, også efter Corona... I øvrigt arbejdes udfra Holstebro kommunes
hygiejnepolitik

Ved ikke
Har dagtilbuddet formuleret
hygiejnerutiner med henblik på at
reducere sygdomme og infektioner?

3,0

0%

Har dagtilbuddets personale den
nødvendige viden indenfor generel
hygiejne, herunder håndhygiejne ...

4,0

0%

Inddrages forældre i gode
håndhygiejnerutiner for børn og
voksne, fx ved at tage emnet op ...

3,0

0%

Er der udfordringer med at
opretholde god hygiejne i
dagtilbuddet?

3,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats omkring arbejdet med
hygiejne?

3,0

0%

1
Slet ikke

2
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2.4 Øvrige tilsynselementer
2.4.1 Økonomi
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger ved seneste budgetgennemgang? Nej
Beskriv kort dagtilbuddets generelle økonomiske situation:
Generelt er der en god økonomi i Grøftekanten. Der har aldrig været røde tal på bundlinjen. Der forsøges handlet med rettidig omhu ud
fra det aktuelle børnetal. 2020 er dog endt med at være lidt af en udfordring pga Coronalukningen som har betydet en ændring af de
oprindelige planer så vi kommer ud lige med skindet på næsen......håber vi

Ved ikke
Har du den nødvendige viden og
overblik til at kunne styre
dagtilbuddets økonomi?

4,0

0%

Modtager du den nødvendige hjælp
og støtte i forhold til at følge og styre
dagtilbuddets økonomi?

4,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til styre
dagtilbuddets økonomi?

2,0
1
Slet ikke

0%
2

3

4
5
I meget høj grad

2.4.2 Bygninger
Beskriv kort dagtilbuddets generelle vedligeholdelsestilstand
i 2019 blev taget og en yderdør udskiftet. Herudover henvises til byggeri og ejendomme. Vedr. indvendig vedligehold blev der malet
overalt undtaget et rum i 2019, gulve bliver jævnligt repareret.

Beskriv kort hvordan I sikrer vedligeholdelse af dagtilbuddets bygninger
Pedellen renser tagrender, byggeri og ejendomme sørger for service af ventilation og varme, og for vedligeholde herudover.

Ved ikke
Har du den nødvendige viden og
overblik i forhold til
bygningsvedligeholdelsen?

3,0

0%

Modtager du de nødvendige
ressourcer og støtte til
vedligeholdelse af bygningerne?

3,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til at sikre
vedligeholdelsen af bygningerne?

3,0

0%

1
Slet ikke

2

2.4.3 Sikkerhed
Lederens besvarelse:
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Var der bemærkninger til sikkerheden ved seneste legepladsinspektion? Nej

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det oplyses at der er årligt eftersyn.

Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til arbejdet med sikkerhed
Vedr. personalet. Arbejdsmiljøgruppen har udarbejdet sikkerhedsinstrukser ift arbejdsstillinger o.l. Jævnligt drøftes beredskab,
arbejdsvilkår, handleplaner vedr. vold, smitteforhindring m.m. Vedr. børnene. Der er besluttet regler og retningslinjer for børns adfærd i
forhold til deres sikkerhed eks. hvor højt der må klatres, i hvilket vejr der må klatres, der skal benyttes cykelhjelm m.m.

Ved ikke
Har personalet den nødvendige
viden om sikkerhed på legepladsen?

4,0

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til at arbejdet med
sikkerhed og sikring af dagtilbudde...

0%

2,0
1
Slet ikke

0%
2

3

4
5
I meget høj grad

2.4.4 Brand
Lederens besvarelse:
Var der bemærkninger ved seneste brandinspektion? Ja

Beskriv kort de handlinger, som bemærkningerne har givet anledning til
en branddør skulle justeres - det blev den samme dag

Lederens besvarelse:

Beskriv kort dagtilbuddet med hensyn til forebyggelse af brand og øvelser i tilfælde af brand
Der benyttes ikke stearinlys - kun lyskæder og kunstige lys. Der er klare regler for hvordan bål skal gribes an dvs. hvor mange voksne
der skal være til stede når bålet er tændt, der skal ligge en vandslange klar o.s.v. Der er brand- og evakueringsplan ophængt i alle rum de gennemgåes ind i mellem i personalegruppen.
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Ved ikke
Har personalet den nødvendige
viden om, hvordan man forebygger
og reagerer i tilfælde af brand?

3,0

0%

Er der behov for at gøre en ekstra
indsats i forhold til arbejdet med
forbyggelse og reaktioner i tilfæl...

3,0

0%

1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der arbejdes hen imod, at udføre en brandevakueringsøvelse på en måde så det gøres til en fælles aktivitet for børnene.

Har alle medarbejdere grundkursus i førstehjælp? De fleste
Hvor ofte tilbyder i opfølgningskursus? hvert 3 år for hele gruppen.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der skal følges op på førstehjælpskurserne hvert andet år.

2.5 Lokale spørgsmål
Lederens besvarelse:
Det pædagogiske læringsmiljø: Hvordan arbejdes der med, at skabe rammerne for et udviklende pædagogisk læringsmiljø? Hvilke
metoder og aktiviteter bruges til at nå målene? Hvordan tager det pædagogiske læringsmiljø højde for børn i udsatte positioner?

Læringsmiljøet er i konstant foranderlighed så det kan matche den givne børnegruppe. Vi tilrettelægger dagen så der er mulighed for,
ind imellem, at opdele børnene i mindre grupper. Derved tilgodeser vi det enkelte barn i et fællesskab og giver mere plads til nærvær.
Vi inddrager børnene i praktiske gøremål som f.eks. borddækning og oprydning o.l. Herved får børnene oplevelsen af, at der er brug for
det i fællesskabet. Børnene er også med til at bestemme, hvilke regler der skal være for, at få fællesskabet til at fungere så alle kan
være en del af det. Reglerne bestemmes i samarbejde med de voksne efter principperne i DUÅ. Vi tilrettelægger den pædagogiske
praksis så der er mulighed for fordybelse, til målrettet indsats (også ved personaleforfald), uforstyrret leg, fast struktur med kendte
rutiner =forudsigelighed og genkendelighed, tilbud om aktiviteter tilrettelagt så de passer til barnets udviklingstrin, plads til
nysgerrighed og forundring. Fysiske rammer, inde som ude, skal være inspirerende i forhold til, at lege, at undres, at bevæge sig, at
fordybes. Materialer skal være til rådighed. Hvad skal der til for at vi som personale kan leve op til den styrkede læreplans bud på et
godt læringsmiljø? •Fælles kendte værdier, regler og mål i kerneopgaven •Faglighed •Professionelle voksne, der skaber nærhed,
tryghed, omsorg og tillid for børnene •Medarbejdere, der er bevidste, inspirerende, indlevende og nærværende rollemodeller •
Mangfoldighed i personalegruppen •Udnyttelse af hinandens kompetencer på tværs af huset/ekspertrollerne •Relationskompetente
voksne, der kan og vil indgå i relationer med alle børn •At vi hver især vil fællesskabet og støtter op om det •Evaluering

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
På det uanmeldte tilsynsbesøg observeres det, at der er et udfordrende og alsidigt læringsmiljø i hele huset. Der er plads og tid til leg, og rummenes indretning understøtter børnenes læreprocesser, så der er mulighed for at prøve af og eksperimentere.
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Lederens besvarelse:
Evalueringskultur: Hvordan arbejdes der med etablering af en evalueringskultur i dagtilbuddet?

Overordnet benyttes SMTTE. Evaluering finder sted på P-møder, stuemøder og daglig refleksion hos den enkelte. De faglige fyrtårne
har introduceret, og er i gang med at implementere, procesark. Der videndeles på p-møder ift. form og også indhold for at kvalificere
evalueringen så den danner grund for næste handling. Evaluering i Læreplans værdigrundlag er Procesark SMTTE ved børne- og
læringsmiljø, pædagogisk praksis Hjernen og Hjertet og DUÅ udviklingsplaner ved enkeltbørn

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der arbejdes med at få struktureret en velfungerende evalueringskultur, det er dog en udfordring at finde tiden til det i hverdagen.

Lederens besvarelse:
Forældresamarbejde: Hvordan arbejdes der med forældresamarbejde, om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse?

•Vi snakker med forældrene om, hvilken betydning vores (forældres, personalets, børns) omtale af andre har på det enkelte barns
kompetenceudvikling og identitet. •Vi får talt om tingene på en anerkende måde. •Vi italesætter begrundelser for regler og principper i
Grøftekanten f.eks. i forhold til fødselsdagsinvitationer o.l. •Der er daglig dialog med forældrene i hente/bringe situationer. •Der gøres
brug af opslagstavle som synliggøre hvorfor vi gør de forskellige ting – hvad det skal gøre godt for. •At sætte navne og foto på
garderoberne, ophænge ”huse” med foto af børnenes familier, legemapper m.m. er alt sammen med til at give, også forældre,
kendskab til de andre børn. •Vi opfordrer til forældredeltagelse i de arrangementer vi sætter i værk. •Vi arrangerer tema aftener
omkring fællesskaber. •Vi bruger redskaberne fra Hjernen og Hjertet i forældresamtaler •Vi synliggør hvad vi vil og hvordan vi vil qua
Den Pædagogiske Læreplan og på forældremøder •Vi forventningsafstemmer Eksempel Vi er rollemodeller i forhold til at omtale
f.eks. en hel børnegruppe fremfor kun en enkelt bedste ven – også for, at synliggøre vigtigheden og forståelsen af fællesskaber.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Det oplyses at der er en oplevelse af at forældrene bliver hørt, og at de involveres i det omfang det giver mening.

Lederens besvarelse:
Kompetenceudvikling: Hvordan arbejdes der med at personalet har de kompetencer der skal til for, at understøtte og kvalificere
arbejdet med at etablere pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse?

For at kunne opfylde de mål vi har sat os og opretholde kvalitet i den pædagogiske praksis skal personalet agere ud fra fælles metode
og det adresseres til stadighed. Der er personale som er særligt ansvarlig for at holde sig ajour ført indenfor forskellige emner f.eks.
det motoriske, det sproglige m.m. Nogle kommer på efteruddannelse og på kursus. Der sker fælles sparring og videndeling på Pmøder dels om metode og dels om børnesager. Vores interne DUÅ vejledere, vores ICDP, vores faglige fyrtårne, undertegnede står til
rådighed ift. at understøtte, sparre, vejlede og til at sætte retning. Hertil kommer sidemandsoplæring.

Lederens besvarelse:
Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik: Hvordan arbejdes der med den politiske målsætning?: ”I løbet af de næste to år vil vi se

14

Grøftekanten

Daginstitutionsrapport

en stigning af børn og unge, der oplever sig selv som en værdifuld del af, et eller flere af de fællesskaber, vi tilbyder” (2019-2020)

Hvad er vores definition af begrebet fællesskab? Hvad er definitionen af fællesskab. I forhold til fællesskab arbejder vi hver dag bredt
og på mange parametre. For at kunne lave en målbar baseline har vi i bestyrelsen og i personalegruppen valgt, at have fokus på om
alle børn har venner, legekammerater som gerne vil dem og som de gerne vil. Vores lokale mål Specifikt er vores lokale mål, at alle
børn i Grøftekanten har venner. I vuggestuerne ser vi på om alle børn søges/søger andre og er i en relation på det udviklingstrin de nu
er på. I børnehaven ser vi på om alle har en ven/venner og legekammerater. Målet er besluttet i bestyrelsen og i personalegruppen.
Baseline Baseline findes ved hjælpe af en måling på hvert barn. Målingerne laves stuevist ved hjælp af skemaer. Der er et skema til
henholdsvis vuggestuerne og børnehaverne. I vuggestuerne findes status udelukkende udfra personalets vurderinger. I børnehaverne
findes status ved hjælp af personalets vurderinger og, for at få børneperspektivet med, også ved hjælp af børneinterview, som giver
børnenes egen vurdering. Pædagogisk forståelse og praksis Vi genkender vi betydningen af et godt børnemiljø og at det er afgørende
for barnets og gruppens trivsel samt udvikling af fællesskabet. Det psykiske børnemiljø er særligt i spil her og det handler om,
hvordan børn trives med hinanden og de voksne. Det handler om fællesskab, venskab, tryghed, medbestemmelse, anerkendelse,
respekt og demokratisk læring m.m. Voksenrollen er særdeles vigtig brik. Personale besidder relationelle kompetencer og er
ansvarlige for relationens kvalitet. Relationen har altafgørende betydning for barnets personlighedsudvikling og er dermed
byggestenen i dannelse og livsduelighed. Det er nødvendigt, gennem relationer, at skabe trygge rammer så barnet kan udnytte sit
læringspotentiale og dermed bidrage positivt til fællesskabet. Børnene får handlefrihed og medbestemmelse indenfor fastlagte
rammer. Der arbejdes efter DUÅ metoderne og dagligt øver vi sociale spilleregler gennem almindeligt såvel som struktureret samvær
og får sat ord (og smil) på den adfærd vi gerne vil se. Alle oplever således (og skal selv levere) en positiv og respektfuld tone ind i
fællesskabet. De voksne giver tryghed og omsorg til det enkelte barn ved at være nærværende og give tæt kontakt. De giver barnet
oplevelsen af, at det er noget særligt, at det er værdifuldt og uundværlig for gruppen bl.a. gennem beskrivende kommentarer, derved
får de andre børn ”øje på” barnet. De voksne går foran, ved siden af og bag ved. Der arbejdes i grupper, der er samling, hvor der
fortælles og lyttes til hinanden o.s.v. Børnene får en oplevelse af at blive hørt. Voksenstyrede aktiviteter tilrettelægges så alle kan
deltage evt. ved brug af den pædagogiske bagdør. I legen hjælper de voksne konkret med, hvordan man kan invitere andre med i legen,
hvilke roller man kan have m.m. Udvikling af børnefællesskabet tænkes ind i hele dagen, i alle aktiviteter, lege o.s.v. De enkelte
stuer/afdelinger tilrettelægger den pædagogiske indsats efter det resultat der er for netop den stue/afdeling ved første måling.
Videndeling og evt. sparring herom finder sted på P-møder og via BørneIntra. LH opdateres løbende. Forældresamarbejde I
september, på forældremødet, tages emnet op. Her vil vi dagsordensætte, hvordan forældre og personale kan hjælpe hinanden med,
at skabe gode fællesskaber bl.a. ved: At invitere forskellige legekammerater med hjem. Brug legemapperne. Snakke med barnet om
forskelligheder, at nogle har briller, kort hår, er tykke eller tynde men at alle er dejlige og værdifulde. At tale med barnet om, at alle kan
noget forskelligt og at alle gør deres bedste. Tal med barnet om eventuelle konflikter så barnet får mulighed for at forstå det andet
barns hensigter/oplevelse. At tage medansvar for den gode omgangstone. Forældre og pædagoger er gode rollemodeller. At der
hilses på hinanden: sig godmorgen og farvel. At forældre er opmærksomme på alle børn og ikke kun deres eget. At forældre er
nysgerrige på hvilke fællesskaber deres barn er i. At I deltager i de arrangementer der indbydes til i Grøftekanten. At deltage i
arrangementer styrker ikke kun Jeres fællesskab med de andre forældre, men også fællesskabet mellem børnene. Opfølgning
Undervejs i forløbet laves delevaluering. Skemaerne udfyldes på ny og på baggrund af resultatet laves justeret handleplan/praksis
Stuerne tilrettelægger den pædagogiske praksis så der hele tiden er fokus på emnet. I det børn også har venner på tværs af stuerne er
den enkelte stue forpligtet på videndeling Der tages højde for nye børn. I august blev emnet atter drøftet i bestyrelsesregi – mest for at
give en status. Næste delvaluering af den pædagogiske indsats sker i januar 2020 Delevaluering d. 31.1.20 Stuerne har hver især
evalueret på egne indsatser og resultatet af disse. Stuernes tiltag ifm. at styrke fællesskabsfølelsen og tilhørsfølelsen er bl.a. ved at
lægge fokus på socialt samspil i vores daglige praksis. Børne- og læringsmiljøet er tænkt ind så der er mulighed for at lege i mindre
grupper rundt om i huset og på stuerne, hvor det er legetøjet, der kan være bestemmende for hvem man leger med. Der er dagligt en
bevidsthed om, at personalet dels er rollemodeller som børnene skal spejle sig i og dels guide dem i at behandle hinanden
respektfuldt. Omtalen af andre skal ske på positiv måde. Der sættes gang i små aktiviteter så vi inkludere flest muligt børn, der
iværksættes legegrupper, og opdeles i mindre grupper så børnene får øje på hinanden. Samlet resultat er: ”Vi ser, at alle børn har en
eller flere venner eller legekammerater og er en del af fællesskabet. På baggrund af de indsatser, der er tilrettelagt og gennemført efter
første screening, er der sket en udvikling i relationerne. Udviklingen er sket på baggrund af det daglige målrettede pædagogiske
arbejde. Vi fortsætter arbejdet.”

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
I arbejdsprocessen med den styrkede pædagogiske læreplan, er der blevet arbejdet meget struktureret med børnefællesskaber og
inddragelse af alle børn i børnefællesskaberne. Der arbejdes med at fortælle de gode historier om alle børn, og en struktur der gør at
alle børn inkluderes i læringsmiljøet. De udsatte børn er alles ansvar.
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3 EVALUERING AF RESULTATER
3.1 Trivsel
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med børnenes trivsel
Grundstenen i den pædagogiske praksis er relationsarbejde. Det betyder at alle voksne i Grøftekanten målrettet arbejder for at hvert
enkelte barn føler sig værdsat, betydningsfuld og som en vigtig del af fællesskabet. Er der børn som viser tegn på mistrivsel i
Grøftekanten eller i hjemmet adresseres det.

Antal børn, der med udgangspunkt i en dialogprofil er vurderet i forhold til trivsel indenfor det sidste år:

2020

2019

2018

Pædagoger

Forældre

Pædagoger

Forældre

Pædagoger

Forældre

Børn 9-14 mdr.

6

3

10

6

5

3

Børn i 2-års alderen

7

4

9

7

4

2

Børn i 3-års alderen

4

3

24

19

23

24

Børn i 4-års alderen

8

3

15

12

9

6

Børn i 5-6-års alderen

5

2

25

19

28

23

Total

30

15

83

63

69

58

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er antallet af børn, som er vurderet i
forhold til trivsel, tilfredsstillende?

5,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:
Uddyb eventuelt din vurdering:
Det ser ud til at aftalerne for hvornår der skal laves dialogprofiler er fulgt.

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
På det uanmeldte tilsynsbesøg observeres det, at personalet er meget engagerede og gode til at fordybe sig i det, der optager
børnene. Der er en stor grad af omsorgsfuldhed i relationen til børnene, der skaber den tryghed der skal til for, at barnet tør prøve af og
udvikle sig.
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Forældrenes vurdering af deres barns trivsel i forbindelse med dialogvurderingerne gennem det/de sidste år

Antal svar
15

3,9

Trives godt alt i alt?

4,0

Glad for at være i dagtilbuddet

Tryg ved de voksne i dagtilbuddet

62

3,9

15

3,9

62

3,9

15

3,9

62

3,8

Er en del af fællesskabet

15

3,7

62

Er generel sund og rask
1
2020

2

4,0

15

4,0

62

3

4

2019

Note: Resultaterne stammer fra forældrenes dialogvurderinger

Antal svar
1

4,0

Hvor godt vil du sige dit barn trives
sådan alt i alt?

3,8

58
4,0

Er barnet generelt glad for at være i
dagtilbuddet?

1

3,8

58
4,0

Er barnet tryg ved de voksne på
stuen/den gruppe barnet tilhører?

1

3,9
1
2019

2

3

58
4

2018

Note: Resultaterne stammer fra forældrenes dialogvurderinger - den tidligere læreplan

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af deres børns
trivsel tilfredsstillende?

5,0

1
Slet ikke

2

18

3

4
5
I meget høj grad

0%
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3.2 Inklusion og relationer
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med inklusion:
Vi arbejder bevidst med relationer. Resultatet af relationsarbejdet skal munde ud i et fællesskab som barnet både kan bidrage positivt
til og få udbytte af. Børn med særlige behov skal indgå i dagligdagens aktiviteter og samspil med de forudsætninger den enkelte har.
Aktiviteterne tilrettelægges ud fra elementer af Reggio Emilia principperne og efter De Mange Intelligenser - herved opnås successer
for den enkelte og børnene opdager hinandens styrkesider. I de perioder Grøftekantens ressourcer tillader det, kan aktiviteterne foregå
i små grupper

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der arbejdes struktureret med det relationelle arbejde og det at skabe gode relationer med børnene. Dette kræver et bevist arbejde
med organisering. Personalet er engagerede og vil noget med børnene, med udgangspunkt i de gode relationer. DUÅ er det fælles
udgangspunkt og sprog. Ligeledes bruges redskaberne i Hjernen&Hjertet flittigt.

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er børnenes løbende tilkendegivelser
af at have gode venner
tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Pædagogernes angivelse af barn - voksen relationen angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det seneste år:

Antal svar
Oplever du, at barnet er tryg ved de
voksne i dagtilbuddet?
1
2020

2

4,0

30

4,0

79

3

4

2019

Note: Resultaterne stammer fra pædagogernes dialogvurderinger

Antal svar
4,0

Er der en god relation mellem børn
og voksne?

4

3,8
1
2019

2

2018

Note: Resultaterne stammer fra pædagogernes dialogvurderinger - den tidligere læreplan

Lederens besvarelse:
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3

69
4
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Ved ikke
Er pædagogernes løbende
tilkendegivelser af barn voksenrelationerne i dagtilbudd...

5,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er inklussionen af børn i
dagtilbuddet tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad
Ved ikke

Er der et eller flere af børnene, hvor
der bør gøres mere end der gøres i
dag i forhold til at sikre soci...

3,0

1
Slet ikke

2

0%

3

4
5
I meget høj grad

Begrund eventuelt din vurdering:
Nogle børn har udfordringer som kræver 1:1 i et større omfang end vi kan tilbyde - det har betydning for det enkelte barns udvikling og
sociale inklusion.

Beskriv eventuelle overvejelser vedr. handlinger/ændringer i praksis som ovenstående giver anledning til:
En vedholdende tilbagevenden til emnet adresseret til forvaltningen
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3.3 Børnenes sundhed
Lederens besvarelse:

Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til arbejdet med sundhed blandt børnene:
Den mentale sundhed adresseres i høj grad i relationsarbejdet. De voksenstyret aktiviteter planlægges under hensyn til de børn der er
på det givne tidspunkt. Der arbejdes målrettet på at det enkelte barn skal opnå selvværd, selvtillid, fællesskabsfølelse, viden m.m. Der
gives plads til den vigtige leg. Den fysiske sundhed adresseres ligeledes. Dels vha. den fysiske indretning, inde som ude, som giver
anledning til bevægelse og også vha. målrettede voksenstyrede aktiviteter. De voksne er både deltagende og rollemodeller Der gives
anbefalinger og gode råd til forældre ift madpakker o.l.

Pædagogernes angivelse af børnenes sundhed angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det seneste år:

Antal svar
3,9

Vil du generelt betegne barnet som
sund og rask?

30

4,0
1
2020

2

3

79
4

2019

Note: Resultaterne stammer fra pædagogernes dialogvurderinger

Antal svar
4,0

Vil du generelt betegne barnet som
sund og rask?

4

3,8
1
2019

2

3

69
4

2018

Note: Resultaterne stammer fra pædagogernes dialogvurderinger - den tidligere læreplan

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er pædagogernes løbende
tilkendegivelser af den generelle
sundhed i børnegrupp...

5,0

1
Slet ikke

2

21

3

4
5
I meget høj grad

0%
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3.4 Fysiske rammer
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets fysiske rammer:
Vi har to vuggestuegrupper og 5 bhv grupper hvoraf de to består af førskolebørn. Stuerne er under samme tag. Vi har et fælles alrum,
hvor der er mulighed for at lege på tværs, vi har et teaterrum, en glasgang, et motorikrum, et værksted, en sal m.m. Vi har to
legepladser, én til vuggestuen og én til børnehaven. Legepladsen er indrettet så der er mulighed for fordybelse, nysgerrighed,
udforskning, fysisk udfoldelse og stille aktiviteter. Der er et område til køretøj, klatretårn, gynger, rutschebane, legehuse, sandkasse,
Krible Krable Land, fodboldbane, bålsted, lille skov m.m.

Forældrenes vurdering af dagtilbuddets udendørs faciliteter angivet i forbindelse med dialogprofilerne over det sidste
år:

Antal svar
3,5
Er dagtilbuddets udendørsfaciliteter
alt i alt tilfredsstillende?

15

3,6

63

3,5
1
2020

2

2019

58

3

4

2018

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af tilfredsheden med
udendørsfaciliteter...

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Forældrenes vurdering af dagtilbuddets indendørsfaciliteter til "tummel og leg" angivet i forbindelse med
dialogprofilerne over det sidste år:

Antal svar
3,7
Er dagtilbuddets faciliteter til tummel
og leg tilfredsstillende?

15

3,8

63

3,9
1
2020

2019

2
2018

Lederens besvarelse:

22

3

58
4
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Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af tilfredsheden med
indendørsfaciliteterne til "tummel ...

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Forældrenes vurdering af dagtilbuddets indendørs faciliteter til "ro og fred" i forbindelse med dialogprofilerne over
det sidste år:

Antal svar
3,4

Er der tilfredsstillende muligheder
for at børnene kan opsøge ro og
fred?

15

3,1

63
3,3

1
2020

2

2019

3

58
4

2018

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er forældrenes løbende
tilkendegivelser af tilfredsheden med
indendørsfaciliteterne til "ro og fre...

4,0

1
Slet ikke

2

3

23

0%

4

5
I meget høj grad
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3.5 Sprogvurdering
Lederens besvarelse:
Beskriv kort dagtilbuddets tilgang til at arbejde med børnenes sprog
Også her spiller voksenrollen en afgørende betydning. Det er altafgørende, at børnene møder målrettede rollemodeller, der stimulerer
lysten til at være nysgerrig og til at lære. Vi laver derfor dagligt sprogarbejde for alle og også for de der særligt har brug for det. I
sprogarbejdet har vi opmærksomhed på samtale, børnenes interaktion, den sproglige tone i huset/stuen/børnene imellem og den
voksne som sproglig rollemodel. Sprogarbejdet kan også bestå af dialogisk læsning, rim og remser, sanglege. Der oprettes
sproggrupper som arbejder ud fra temaer fra vores sprogkasser.

Antal sprogvurderede børn i dagtilbuddet fordelt på alder:
2020

2019

2018

3-årige

1

25

31

4-årige

0

7

6

5-årige

3

19

24

6-årige

0

1

0

Total

4

52

61

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er antallet af sprogvurderede børn i
dagtilbuddet tilfredsstillende?

5,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Resultater for talesproglige færdigheder opdelt på indsatsgrupper:

Antal
svar
2020

100

2019

4

10

2018

5 5
0%

4
85

2

90
25%

Særlig indsats

50%
Fokuseret indsats

Ikke placeret
Lederens besvarelse:

24

52
61

75%
Generel indsats

100%
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Ved ikke
Er resultatet tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Resultater for før-skriftlige færdigheder opdelt på indsatsgrupper:

Antal
svar
2020

100

2019
2018

7
3

3

89
7

0%

87
25%

Særlig indsats

50%
Fokuseret indsats

75%

4

27

3

30

100%

Generel indsats

Ikke placeret
OBS: Vær opmærksom på at de 3-årige ikke placeres i en indsatsgruppe for Før-skriftlige færdigheder og derfor ikke indgår i denne
visning.
Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er resultatet tilfredsstillende?

100%

1
Slet ikke

2

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering:
nyt sprogvurderingsmateriale

Tilsynsførendes anmærkninger eller kommentarer:
Der er kommet nyt vurderingsmateriale, så forudsætningerne er ændret.
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4
5
I meget høj grad
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3.6 Lege- og læringsmiljøvurdering

Svarandel blandt fagpersonalet ved seneste Lege- og læringsmiljøvurdering i dagtilbuddet:
Inviterede

Antal svar

Svarprocent

Fagpersonale

11

9

82%

- Ledere

1

1

100%

- Medarbejdere

10

8

80%

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er svarandelen blandt fagpersonalet
tilfredsstillende?

4,0

1
Slet ikke

2

3

0%

4
5
I meget høj grad

Resultat af seneste Lege- og læringsmiljøvurdering i dagtilbuddet:

4,1

Ledelse af børnegrupper og
læreprocesser

4,3
4,2

Børnefællesskaber

4,3
4,7

Overgange og sammenhæng

4,2
4,0

Forældresamarbejde

4,4
1
Leder

2

3

4

5

Medarbejder

Lederens besvarelse:

Ved ikke
Er resultatet tilfredsstillende?

5,0

1
Slet ikke

2

3

4
5
I meget høj grad

De fem spørgsmål der fik henholdsvis den højeste (grøn) og den laveste (rød) vurdering i lege- og
læringsmiljøvurderingen
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Medarbejderne ser gode relationer til
børnene som en forudsætning for
børnenes læringsudbytte

5,0

Medarbejderne er imødekommende
overfor børnene, så de føler sig
velkomne og set

4,9

Medarbejderne anerkender børnenes
forskellige følelser og hjælper med
at sætte ord på

4,8

Medarbejderne støtter børnene i at
håndtere uenigheder og konflikter
gennem dialog

4,8

Medarbejderne anerkender børnenes
følelser (ex. frustrationer og
følelsesudbrud) og guider dem...

4,8

Medarbejderne organiserer
pædagogiske læringsmiljøer, der
udfordrer børnenes evne til ...

3,9

Medarbejderne inddrager den
nødvendige specialviden om børn
med særlige behov og børn i udsat...

3,8

Medarbejderne får den nødvendige
faglige rådgivning og vejledning i
arbejdet med at skabe fællesskab...

3,8

Forældrene involveres i
dagtilbuddets aktiviteter med
udgangspunkt i den enkel...

3,6

Medarbejderne har den nødvendige
specialviden om børn med særlige
behov og børn i udsatte positioner

3,3

1

2

3

4

5

Lederens besvarelse:

Ved ikke
De fem spørgsmål der fik
henholdsvis den højeste (grøn) og
den laveste (rød) vurdering i lege- ...

4,0

1
Slet ikke

2

Lederens besvarelse:
Begrund eventuelt din vurdering:
selv den laveste er i den høje ende
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3

0%

4
5
I meget høj grad
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4 ORDINÆRT TILSYN I GRØFTEKANTEN
4.1 Sammenfatning/primære opfølgningspunkter

Efter tilsyns- og kvalitetssamtalen udarbejder lederen en udviklingsplan for de indsatsområder, der er aftalt mellem forvaltning og
leder. Udviklingsplanen beskriver, hvordan dagtilbuddet vil arbejde med at forbedre udvalgte indsatsområder.
Udviklingsplanen fremsendes til sekretariatet i Børn og Unge 3 uger efter tilsyns- og kvalitetssamtalen.
Der følges op på arbejdet med udviklingsplanen i løbende formelle samtaler mellem leder og forvaltning.
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Hjernen&Hjertet

Hjernen&Hjertet er et IT-system, som Rambøll har udviklet til at understøtte arbejdet med udvikling og
dokumentation af kvalitet i dagtilbud.
Systemet hedder ”Hjernen&Hjertet”, fordi det forener den logisk-rationelle ”hjerneaktivitet” det er at
måle og dokumentere kvalitet, med den ”hjerteaktivitet”, det er at levere kvalitet i samværet med vores
fælles børn.
Hjernen&Hjertet samler oplysninger fra de pædagogiske læreplaner, oplysninger til pædagogisk tilsyn,
”Dialogprofiler” til brug i forbindelse med forældresamtalerne og andre oplysninger om den pædagogiske kvalitet.
Oplysninger fra alle disse forskellige dokumentationsopgaver, suppleret med kommunale nøgletal gør
det muligt gennem Hjernen&Hjertet at give alle et bedre overblik over kvaliteten i det pædagogiske arbejde.
Du kan læse mere om Hjernen&Hjertet på hjemmesiden: www.hjernenhjertet.dk
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