
 

 
 

 

 

 

 
Dagsorden og referat: 
 
 

Dialogmøde i forbindelse med Pædagogisk tilsyn i Børnegården, 
onsdag den 11. april 2019, kl.9.30 – 12.00.  
 
Del 1, kl. (ca. 1 time) - med lederkollega 

Deltagere: leder Anders Kaae, lederkollega Pia K. Tramborg, souschef Jeanne Kok, TR 
pædagog Tina Johansen, pædagog Kirsten Hall, pædagog Maria Engsager, pædagogisk 
konsulent Helle Frimann. 
 

KIDS. 
 
1.Hvilken KIDS-profil (den samlede, uden Aften/natpasning) har dagtilbuddet? 
Fysiske omgivelser: 71 % (79 %) 
Relationer: 76 % (85 %) 
Leg og Aktivitet: 67 % (71 %) 
Socio-emotionel udvikling: 75 % (-) 
Målingsresultaterne for 2 år siden er anført i parentes.  
OBS: Ved tilsynet for 2 år siden, var Aften- og natpasningen medtaget i børnehavens må-
linger og dermed i den samlede måling. I 2019 er de 2 tilbud opdelt i 2 undersøgelser. 
 
1.a *Aften/ Natpasning 
Fysiske omgivelser: 71 % 
Relationer: 86 % 
Leg og Aktivitet: 63 % 
Socio-emotionel udvikling: 81 % 
 
2. Lederkollega, tilbagemelding 
En fornøjelse at besøge Børnegården – godt børnemiljø – mere ro i vuggestuen end i bør-
nehaven – det enkelte barn ses – mere fokus på hygiejne i vuggestuen ved ”frugt” – mere 
fokus på ”at sætte ord på” i vuggestuen -mange tavler med meget info – selvhjulpenhed – 
for lang tid at vente når man skal ud og lege – lille legeplads/mange børn, faldfare? – for 
koldt – i børnehaven noget rodet udtryk – flot sprog og god kommunikation – pædagoger 
der bevæger sig, flytter sig rundt der hvor børnene er. 
 
3. Interne informanter, tilbagemelding 
Rød tråd opleves – flot pædagogisk arbejde – godt børneperspektiv. 
 
4. Pædagogisk konsulent, tilbagemelding 
Generelt opleves Børnegården som et dagtilbud, hvor refleksiv pædagogisk praksis do-
minere kulturen.  Det er i sig selv værdifuldt og vurderes som nødvendigt ift. tilegnelse af 
ny viden/ny praksis.   
 
Også markante, ledelsesstyrede, gennemstrukturerede forløb dominere kulturen. Her er 
det relevant at stille spørgsmålet: hvordan trives de eventuelle spontane personligheder 
(i personalegruppen) i de meget strukturere rammer, kan der opstå en snert af auto-
nomi hos nogle ansatte og hvad kræver det af ledelsen?  
 
I børnehaverapporten er det et opmærksomhedspunkt, at der er beskrevet en høj belast-
ningsgrad i morgenstunden.  
Der arbejdes med nænsomme overgange, hvor hensynet til det enkelte barn behov kom-
mer først. 
Der kan fortsat arbejdes mere med lyset og indretning. Forskellige muligheder drøftes 
med henvisninger til bøger og links. 

 

Dialogmødet 

I forbindelse med det pædago-
giske tilsyn, skal der holdes et 
dialogmøde i to dele, på samme 
dag. Mødet afholdes efter en 4-
ugers periode, hvor alle møde-
deltagerne har udført en KIDS-
måling indenfor 4 områder i 
KIDS-materialet, hvorefter den 
samlede KIDS-profil foreligger.  

På mødet skal der være fokus 
på dagtilbuddets aktuelle kvali-
tet, evaluering og mål, ud fra 
den dokumentation og viden 
der er fremkommet i forbin-
delse med tilsynet.  

Dialogmødets første del har fo-
kus på at indhente viden fra 
KIDS-målingerne, highlights 
fra børneinterview og high-
lights fra forældrespørgeske-
maundersøgelsen.  

Deltagerne er leder, pædago-
gisk konsulent, lederkollega, re-
levant personale evt. AMR/TR 
og evt. souschef.  

 I mødets anden del forlader le-
derkollegaen mødet, og de øv-
rige deltagere forsætter. Her er 
udgangspunktet arbejdet med-
udviklingspunkterne fra sene-
ste tilsyn og lederens svarmate-
riale fra Skema 1 og 2.  

Her er der fokus på analyse, læ-
replansarbejdet og fremadret-
tede udviklingspunkter, samt 
drift- og proceduremæssige 
forhold.  

I 3 Boxes formuleres mål og 
fremtidig pædagogisk praksis. 

TOPI-arbejdet drøftes.  

Dialogmødet afsluttes med ud-
arbejdelse af ét eller flere ud-
viklingspunkter, som dagtil-
buddet skal arbejde målrettet 
med det kommende år, under-
støttet af de pædagogiske kon-
sulenter. 
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Billededokumentation gennemgået. 
4.a* Der er konstant fokus på stemning og tilpasning af de fysisk rammer og i den pædagogiske tilgang, så de børn der modta-
ges kan opleve så mild og hensynsfuld en overgang som muligt. 
 
5. Er der overensstemmelse mellem den samlede KIDS-profil og pædagogiske praksis? 
Ja. 
5.a* Ja. 
 
6. Er der store forskelle på målingerne? 
Ja. Især er der forskel på de interne målere og de eksterne målere. De interne målere måler generelt højere end de eksterne 
målere. Drøftelse. 
6.a* Generelt en fin måling, men der er forskelle. Drøftelse. 
 
7. Highlights fra børneinterview 
Vi laver mange sjove ting – der er slåskampe som man selv må klare – der er gode regler og dumme regler/rutiner – de voksne 
kan lege –man kan lære noget – de voksne er glade – tydelig ledelse – venskaber og børnefællesskaber  
 
8. Highlights fra Forældrespørgeskemaundersøgelsen 
Stor udskiftning i personalet – give besked mange gange – vedholden vejledning – de løber stærkt – mobningsproblemer – 
lydhøre – super professionelt personale – top engagerede personale – struktur på den daglige kommunikation – har ikke hjer-
tet nok med – god primærpædagog – skældud – generelt sure – ikke imødekommende – imødekommende – de har travlt - tab 
ved mange nye personaler – stoler på fagligheden – alle emner accepteres – lydhøre – tryg ved stedet – manglende fleksibilitet 
– ledelsen lytter ikke – sukkerpolitik overholdes ikke – tæt samarbejde – Slagelses bedste leder – velkomne – god stemning -  
pædagogerne kan lide deres job – høj faglighed – for lidt plads, særligt morgen – overmenneskeligt overskud – søde og glade 
personaler – humoristiske voksne – sammenhængskraft – for firkantet – godt forældresamarbejde – man bliver mødt med 
navn – fed legeplads – styr på tingene – forstår ikke mit barn – dybt taknemlige – ikke nok tid til børnene – Tabulex svær at 
bruge, app ønskes – god vejledning – madordning ønskes – normering – bedre info om nye mennesker i huset – større etnicitet 
i bestyrelsen – mere lys i gangene.  
 
 

 KIDS - BOX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Refleksion og selvkritik på baggrund af punkt 1-5. 

Flere oplevede situationer og praksis er der allerede taget hånd om. 
Kan strukturen udfordres, til eksempel spørgsmål fra Helle: kunne børnene selv få 
lov til at bestemme om de vil lege ude eller inde? 
Fremtidig praksis: 
Et øget fokus på det æstetiske børnemiljø. 
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Del 2, kl. (ca. 1,5 time) - uden lederkollega 
Deltagere: leder Anders Kaae, souschef Jeanne Kok, pædagog Kirsten Hall, pædagog Maria Engsager, pædagogisk konsu-
lent Helle Frimann. 
 

 
SKEMA 1 - BOX 
 
 
 
 
 
 
 

SKEMA 2 – BOX 
 
 
 
 

TOPI – Hvad gør I når der er børn i gul eller rød position? 
 

Hvilke procedurer går i gang ved røde positioner? 
Handleplan udarbejdes.                  

Hvilke procedurer går i gang ved gule positioner? 
Handleplan udarbejdes. 

Har TOPI ændret noget for jer? 
Det er meget tidskrævende, se skema 2. 

Bruger I ressourceprofil og fokuspunkter? 
Ja. 
 

 
Udviklingspunkter - skal danne udgangspunkt for dag 
tilbuddets pædagogiske arbejde det kommende år: 

 

Udvikling af det æstetiske børnemiljø 
 

Handleplan (skabelon side 5) udarbejdes og sendes til Helle, Frist 
uge 20, 2019. 

 
 
 

 
 
 

Refleksion og selvkritik.  Analyse af eget arbejde (se skema fra lederen) 

Skema 1 er ikke modtaget ved tilsynet. Anders oplyser, at de 3 udviklingspunkter fra sene-
ste tilsyn er opnået. Proces omkring arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan er 
fint i gang. 
 
 

Refleksion og selvkritik. Status på drift- og proceduremæssige forhold (se skema fra lederen). 

 Inge kommentarer 
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Links og bøger til inspiration 

Om lysets betydning: https://sbi.dk/anvisninger/Pages/238-Lys-i-daginstitutioner-1.aspx#/2-

Lysets-betydning-for-boerns-udvikling 

 

Indeklima: https://www.ecocouncil.dk/images/Kemi_plast/Andre_pdf/19_Indeklima_Hovedrap-

port.pdf 

Pædagogik og rum    

330_2017_729694_P

ædagogik_og_rum.pdf
 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://sbi.dk/anvisninger/Pages/238-Lys-i-daginstitutioner-1.aspx#/2-Lysets-betydning-for-boerns-udvikling
https://sbi.dk/anvisninger/Pages/238-Lys-i-daginstitutioner-1.aspx#/2-Lysets-betydning-for-boerns-udvikling
https://www.ecocouncil.dk/images/Kemi_plast/Andre_pdf/19_Indeklima_Hovedrapport.pdf
https://www.ecocouncil.dk/images/Kemi_plast/Andre_pdf/19_Indeklima_Hovedrapport.pdf
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Skema til handling – Dagtilbud:    Dato: 
 

INDHOLD 
Udviklingspunkt fra tilsynet 
 
 
 
 
 
 
 
MÅL 
Hvad vil vi gerne opnå? 
 
 
 
 
 
 
 
TILTAG 
Hvad vil vi gøre for at opnå målet - tidsplan? 
 
 
 
 
 
 
 

ANSVARLIG 
Hvem gør hvad? 

TEGN 
Hvad skal vi se efter om vi er på vej til målet? 
 
 
 
 
 
 
OPFØLGNING 
Hvordan og hvornår vil vurdere om vi har nået målet? 
 
 
 
 
 

ANSVARLIG 
Hvem gør hvad? 

 


