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Dialogmødet
I forbindelse med det pædagogiske tilsyn, skal der holdes et dialogmøde i to dele, på samme dag. Mødet afholdes
efter en 4-ugers periode, hvor alle mødedeltagerne har udført en KlDS-måling indenfor 4 områder i KlDS-materia
let, hvorefter den samlede K/DS-profil foreligger.
Dialogmødets første del har fokus på at indhente viden fra KlDS-målingerne, highlights fra børneinterview, samt
tilbagemeldinger fra deltagernes observationer.
Deltagerne er leder, pædagogisk konsulent, lederkollega, relevant personale evt. AMR/TR og evt. souschef.
I mødets anden del forlader lederkollegaen mødet, og de øvrige deltagere forsætter. Her er udgangspunktet ar
bejdet medudviklingspunkterne fra seneste tilsyn og lederens informationer om Drift og Myndighed.
Her er der fokus på analyse, læreplansarbejdet og fremadrettede udvik/ingspunkter, samt drift- og proceduremæs
sige forhold.
Dialogmødet afsluttes med udarbejdelse af et eller flere udviklingspunkter, som dagtilbuddet skal udarbejde
Handleplaner på og arbejde målrettet med det kommende år, understøttet af de pædagogiske konsulenter. Refe
ratet fra dialogmødet og opfølgning på handleplan lægges på dagtilbuddets hjemmeside.

Dialogmøde i forbindelse med Pædagogisk tilsyn i Hesselgården, mandag den 28. oktober, kl. 12.00-

14.30.
Del 1, kl. (ca. 1 time) - med lederkollega
Deltagere: Leder Sten Bjerregaard, lederkollega Anne Meier, souschef Hanne Hvilsom, pædagog Pia -Nille
Fro Dideriksen, pædagog Tina Skjoldager 1!:ewis, pædagog Anne Edelmann Jørgensen, pædagogisk konsu
lent Helle Frimann.
1. Hvilken KIDS-profil (den samlede) har dagtilbuddet?
Fysiske omgivelser: 76 %
Relationer: 83 %
Leg og aktivifet: 68 %
Socio-emotioQe/1udvikling: 82 %
Deltagelse og indflydelse: 68 %
Kritisk tænkning og erfaringsdanne/se: 75 %
Selvudvikling: 75 %
Sprog og kommunikation: 77 %
Opmærksomhed: 71 %
2. Lederkollega, tilbagemelding
Rart og hyggeligt at komme i huset. Flinke personaler, dejligt relationelt arbejde. Meget forskel på stuer og
huse. F.eks. på en stue blev der leget meget med børnene, på en anden talte persona/et mere sammen. Den
meget store legeplads var ikke i brug under tilsynet, men måske kan den være svær at dække som ansat?
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3. Interne informanter, tilbagemelding
En informant bemærkede, at KIDS-redskabet voldte vanskeligheder, da indtastningerne ikke blev gemt i før
ste omgang, så meget gik tabt, da det er svært at huske helt hvad det var der blev skrevet.
Ellers ingen kommentarer.
4. Pædagogisk konsulent, tilbagemelding
En generel og gennemgående udfordring i forhold til ressourcer, drift og flow i den pædagogiske praksis på
Hesselgården, er de 3 matrikler. Det er mit indtry , at det giver udfordringer på flere parametre, bl.a. i for
hold til persona/efordeling, fordelingen af børn på hvilke stuer, alef}earbejde, den røde tråd, daglig ledelse
og overgangsarbejdet.

Fysiske rammer: Der opleves stor forskel på de 3 huse. Træhuset og Trestensgården opleves som gode byg
ninger med mulighed for godt flow og fine færings- og legemiljøer. Stenhuset skiller sig markant ud. Her
opleves der f/er;e steder uklar rumidentitet, dårligt lys, mange ting grænsende til rod, manglende flow. Det
er et opmærksomhedspunkt, at det netop er i Stenhuset det særlige tilbud holder til. Rummet kan enten ar
bejde med eller imod den pædagogiske praksis, og i Stenhuset arbejder det imod. Der kan medfordel ryd
des op og forenkles i møbler og andet inventar, med fokus på at kompleksitetsreducere de mange in~tryk,
for at må/rette lege- og læringsmiljøerne efter de pædagogiske mål for børnegruppen - båcle for førskole
gruppen og for det særlige tilbud. (Se billededokumentation).
Kroppens betydning kan medfordel sættes mere i fokus. På en stue kan børnene bl.a. lege i "tumlerum 111 4
børn afgangen. Døren lukkes ind til rummet og man får det indtryk, at børnene selv må bestemme hvad de
vil lege derinde uden deltagelse af en voksen. Til refleksion: hvis et barn er urolig og er nødt til at bevæge
sig, og næsten ikke kan være i sin krop for uro, er det så, ucf fra barnets perspektiv, positivt udviklende at
lege i tumlerummet, for derinde at komme i endnu højere arousa/ sammen med andre børn, der har det li
gesådan? Der kan medfordel tænkes mere sansemotorisk og evt. kan den fine bevægelsessal benyttes også
i morgenstunden med pædagoginitierede aktiviteter, hvis tænkningen er "kroppen først'?
Sproget opleves som et beskrevet indsatsområde, men det virker som om det i pædagogisk praksis begræn
ses af alenearbejdet, flvor der er en risiko for, at det enkle og ti/rettevisende sprog og udsagn kan få domi
nans.
5. Er der store forskelle på målingerne?
Der er nogen forskel på målingerne. Dialog omkring hvad vi så og hvorfor målingerne erforskellige. Bl.a. er
derforetaget morgenmåling og måling i efterårsferien. Præcisering af, at målingerne altiii er et øjebliksl5il
lede.
6. Highlights fra Børneinterview
Dejligt at være ude i legehuset - jeg har venner - man kommer væk fra børnehaven hvis man ikke hører
efter - de voksne hører efter hvad man siger - det er bare dejligt at gå i børnehave - det er hyggeligt at
spise madpakker - det er godt at der er regler - de voksne trøster dig - de voksne kan ikke lege, de arbejder
på kontoret - de voksne bestemmer - man kan lære at være stille - man må ikke løbe indenfor 2
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Del 2, kl. (ca. 1,5 time) - uden lederkollega

Deltagere: Leder Sten Bjerregaard, souschef Hanne Hvilsom, pædagog Pia-Nille Fro Dideriksen, pædagog
Tina Skjoldager Lewis, pædagog Anne Edelmann Jørgensen, pædagogisk konsulent Helle Frimann .
7. Highlights fra Forældrespørgeskemaundersøgelsen
Ca. 24 % af de indmeldte børns forældre har besvaret spørgeskemaet. Det anbefales, at der næste gang
gøres mere reklame for undersøgelsen, for at opnå en højere svarprocent.
Der er både fine og positive bemærkninger om kvaliteten og der er også kritikpunkter, bl.a. af ledelsen, ikke
glade pædagoger og brug for en hjælpende hånd til at trøste børn. En beskriver det som: "... jeg syntes ikke
der er nok personale og de smiler ikke ret meget pt. De ser trætte ud og mangler nye tiltag". Et andet ud
sagn fra en vuggestueforældre:"... men han er så glad for at gå der og vi elsker personalet!".
Det er vigtigt at være nysgerrige på hvad der ligger til grund for både det positive og til kritikken. Flere for
ældre giver udtryk for at ger erfor lidt personale. Udsagnet fremkommer 25 gange i besvarelserne.
8. Opfølgning på Udviklingspunkter fra sidste tilsyn
"Legepladstiden/ uderummet - hvad kan det bruges til? Som minimum skal personalet her søge børnene
og skabe interaktioner, gerne indgå i børnenes lege. Se de børn der ikke kalder, det er dem der har brug
for jer. I det hele taget bruge legepladsen som et uderum/læringsrum på lige fod med en stue inden
dørs."
Der er blevet talt om det, men der er ikke arbejdet fokuseret med det i perioden siden sidste tilsyn.
9. Hvordan forløber implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan?
Den styrkede læreplan er stadig nyt materiale, men den ligger veldokumenteret på Hesselgårdens hjemme
siden. Den er dog lidt svær at finde på hjemmesiden.
Der kan medfori:lel arbejdes mere med det pædagogiske grundlag - i forhold til "hvordan-delen". Der er
arbejdet meget med at.se læreplansarbejdet udefra - det anbefales at der laves processer indefra, helt inde
hos deri enkelte med~ bejder, således at der kommer en ejerfornemme/ser af læreplansarbejdet.
Der kan medfordel sættes mere fokus på Hesse/gårdens evalueringskultur - hvilke redskaber benyttes og
hvornår?
10. I hvor høj grad er der overensstemmelse mellem,det beskrevne pædagogiske grundlag og
den oplevede pædagogiske praksis? (B~ug eksempler)
Der er mange intentioner i det pædagogiske grundlag. Det er ikke helt i overensstemme/se med praksis, der
kan med fordel arbejdes mere med "hvordan-delen".
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Udviklingspunkter - skal danne udgangspunkt for dag
tilbuddets pædagogiske arbejde det kommende år:

Rum identitet - fokus på etablering af legesteder med bud
skaber, oprydning og æstetik.
Handleplan (skabelon side 5) udarbejdes og indsendes til pædagogisk konsulent. Frist uge 49, 2019.10.31
Herefter aftale et opfølgningsmøde.

4

SLAGELSE
KOMMUNE

Side 5 /

Skema til handling - Dagtilbud:

Dato:

INDHOLD
Udviklingspunkt fra tilsynet
Rumidentitet, med særlig henblik på Valhalla (Førskolegruppen)

MÅL
Hvad vil vi gerne opnå?

Rummene skal arbejde med os i en pædagogisk indsats, således der bliver mere flow og har
moni blandt børn og voksne.

TILTAG
Hvad vil vi gøre for at opnå målet - tidsplan?

ANSVARLIG
Hvem gør hvad?

Rummene er malet og Pædagogisk konsulent: Helle Fri
mann er inspirator og vejleder ledelse og personale.

Ledelsen driver processen i
samarbejde med medarbej
dere og konsulent.

TEGN
Hvad skal vi se efter om vi er på vej til målet?
Læringsrum der giver mening for børn.

OPFØLGNING
Hvordan og hvornår vil vurdere om vi har nået målet?

ANSVARLIG
Hvem gør hvad?

Ledelsen og medarbejdere evaluerer i 2020

Ledelsen driver processen.
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God plads - godt lys - muligheder
Rummet arbejder med
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Puslepladser - lys fra siden
anbefales
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God fleksibel løsning
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I Tydeligt hvor vi er
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Lys mangler
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Uklar rumidentitet, dårligt lys, mange
ting grænsende til rod, manglende
flow, hvad skal man her?
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Dårligt lys, mange ting grænsende til

rod.
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Dårligt lys, mange ting. Hvad ser man i
børnehøjde?
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