BØRNEHUSET, FREDERIK CLAUSENS VÆNGE

Opsamling i relation til opfølgningsrapporten,
fra det pædagogiske tilsyn i Børnehuset d. 13-14. juni 2017.
Børnehuset har modtaget konklusionsrapporten d. 15. august 2017.
Konklusionen er et sammendrag af opmærksomhedspunkterne fra tilsynet.
I konklusionen benyttes nedenstående tre niveauer til vurdering af børnehusenes praksis.




Generel indsats
Kontinuerligt arbejde med udvikling af kvalitet

Til dels fokuseret indsats
Enkelte forhold fordrer en fokuseret indsats

Fokuseret indsats
Flere forhold fordrer en fokuseret indsats, og som følges op med tilsyn

I konklusionen kategoriseres Børnehuset indenfor niveauet: "Generel indsats".

Rapporten kalder ikke på store ændringer i vores hidtidige pædagogiske praksis, eller på
nogen specifik opfølgning.
Opgaven til det kommende pædagogiske tilsyn om to år, vil således være dels at fastholde
de arbejdsmetoder og den refleksion, som vi har erfaring med fungerer godt, og som iflg.
rapporten har den tilsigtede effekt, - samt fortsat at foretage evaluering af specifikke udvalgte
indsatsområder.
Ud fra konklusionsrapporten, vil vi i Børnehuset fortsætte med
-

-

at fastholde og udvikle det høje pædagogfaglige niveau, som afspejles i
personalets engagement i samværet med børnene, og i de pædagogiske
aktiviteter.
at fastholde stort ledelsesmæssigt fokus på organisering, som betyder at
personalet anvender tiden i aktiviteter med børnene optimalt.
at vægte arbejdet med børnegrupper, på tværs i huset.
at reflektere over vores pædagogiske praksis, gennem fortsat anvendelse
af aktionslæringsmodellen.
at rette fokus på legemiljøerne på legepladsen, specielt omkring
legehusene.

Indtil videre har flg. opfølgning fundet sted.









Alle medarbejdere har gennemlæst rapporten
Fælles refleksion over rapporten på personalemøde (d. 17.8.2017)
Opfølgning (generelt i den samlede personalegruppe)
Opfølgning (stue niveau)
Opfølgning individuelt (samtaler / MUS-samtale)
Børnehuset hjemmeside er tilrettet / opdateret
Legemiljøet omkring legehusene er gennemgået og blevet opdateret
(indretning i og udenfor husene)
Aftale omkring indholdet i det kommende aktionslæringsforløb i Børnehuset,
er på plads, i forlængelse af det afsluttede aktionslærings projekt.

Børnehuset
d. 25. september 2017
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