
Handleplan efter pædagogisk tilsyn den 23.5 -2017 i Troldehøj. 
 
 
Opfølgning på indsatser i pædagogisk tilsynsrapport af 23.5 -2017 vil vi have fokus og styrke legeområder både 
inde og ude. Vi vil have fokus og styrke modtagelse af vuggestue- og børnehavebørn .Vi vil have fokus og 
forbedre vores skrivefærdigheder på Børneruden.  Vi vil have fokus og styrke trivsel og kommunikationen. 
 
Legeområder både inde og ude 
Vi vil drøfte  

o Hvordan vi kan tydeliggøre og styrke legeområder så der inviteres til leg og få skabt tydelige 
læringsmiljøer i hele huset.. 

o Hvordan vi kan understøtte børnenes interesser og deres nysgerrighed når de leger både inde og ude..  
o Hvordan vi får skabt en fælles legeplads i børnehaven.  
o Hvordan vi som voksne positionerer os på legepladsen.   
 

Vi vil genopfriske og undersøge 
o Viden om læringsrum og indhente inspiration til indretning, så vi kan skabe udviklende og 

understøttende legeområder. 
 
Plan for mål  

o Vi går sammen på opdagelse i vores hus/stuer hvor vi vil undre os og se med ”nye øjne” på 
indretningen. 

o Vi vil visualisere og etablere vores læringsmiljøer ved piktogrammer og fornyet indretning  
o Ændringen af Legepladsen drøftes i forældrerådet og der inviteres til sparring med fagfolk 
o Til personalemøder vil vi løbende have legepladsen på som et emne, så der kan blive skabt en fælles 

forståelse for samarbejdet i grupperne. 
 
Modtagelse af børn og forældre om morgenen. 

o Vi har igangsat forbedringer siden tilsynet. Vi har sat ekstra bemanding på om morgen så alle dele af 
huset kan blive åbnet. Det har medvirket til mindre uro og en mere tydelighed for forældrene. Og vi 
oplevere personalet har bedre muligheder for at være nærværende over for børnene.   

o Vi arbejder på at forbedre vores modtagelses pædagogik, ved at være imødekommende, tilgængelig 
og have en øget opmærksomhed på vores rolle og positionering i forhold til afleveringens situation. 
Herved sikre vi at barnet oplever at være i centrum. 

 
Vi vil  

o løbende være i dialog om vores modtagelses pædagogik, så vi sikre en ensartethed for vores 
pædagogiske praksis om morgen. 

o Sikre at det er personalet der er den ansvarlige for aflevering når forældre og barn er klar. Dette vil vi 
gøre ved at have emnet oppe på vores personale møde. 

 
Dokumentation  

o Troldehøj vil i efteråret 2017 deltage i kursus ”skriv godt” med henblik på at alle pædagoger for en 
fornyet skrivetræning og viden om den gode formidling og kommunikation. 

o Via kurset håber vi på at vi tydeligere kan få beskrevet vores budskaber samt skærpet opmærksomhed 
på hvad og hvornår der formidles på børneruden. 

o vi vil på børneruden forbedre teksten på billeder, som sendes ud til forældrene. 
 
Kommunikation    

o vi vil genopfriske ”den gode dialog” hvor vi vil tage udgangspunkt i forsker Branda Taggart 
dialogbaseret metoder. 

o vi starter et  Aktionslæringforløb op i snarest, med fokus på dialog  og kommunikation barn/voksen 
imellem under måltidet. 


