Fokuspunkt efter det pædagogisk tilsyn
Dagtilbud
Børnegården
Dato
23. maj 2019
INDHOLD
Udviklingspunkt fra tilsynet:
Fokus på æstetik i det kommende børneår (2019/20)
Temaet er todelt.
1) Synsindtryk og lyssætning
Kritisk blik på, hvad der er på væggene.
Kritisk blik på lyssætning
2) Skabe dynamiske børnelæringsmiljøer (rum i rummet) indendørs.
MÅL
Hvad vil vi gerne opnå?
Viden om hvilke principper, der skal overvejes vedr. den ønskede pædagogiske effekt hos
børnene ift. ovenstående.
At børneperspektivet er med i de pædagogiske overvejelser.
At børnene overvejende selv kan fordele sig ift. intentionen med læringsmiljøerne (slappe af,
konstruktionsleg, fri leg, spille spil, osv. osv.).
At personale og forældre oplever en (anden) harmonisk gruppe af børn i ro.
TILTAG
Hvad vil vi gøre for at opnå målet - tidsplan?

ANSVARLIG
Hvem gør hvad?

Pædagogisk konsulent, Helle Frimann, har særlig viden
om temaet og er sat i spil som "æstetikkonsulent".
Der er aftalt opstartsmøde i maj måned 2019, og observation i juni 2019.
Den videre proces med involvering af personale og børn,
planlægges sammen med Helle umiddelbart efter observationen i juni.

Ledelsen er ansvarlige for processer i praksis.
Helle er vejledende i processen.

TEGN
Hvad skal vi se efter om vi er på vej til målet?
At personalet afprøver og tilpasser den æstetiske indretning ud fra de principper, der er vejledt efter af Helle og besluttet af ledelsen.
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At børnene opleves at søge miljøerne ift. den pædagogiske intention.
At personalet oplever børnene bidrage fra et børneperspektiv.
At personale og forældre gradvist oplever en (anden) harmonisk gruppe af børn i ro.

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

ANSVARLIG
Hvem gør hvad?

Midtvejsevalueringer på fællesmøder 3 gange i 2019-20.
Via observationer 2 gange i 2019-20 af Helle Frimann.
Den ene observation midtvejs.
Den anden op til den endelige evaluering på fællesmøde
inden skolesommerferien 2020.

Ledelsesteamet vedr. mødeafholdelser.
Helle Frimann vedr. midtvejsobservation og feedback.

