
Hvad har været fokus for tilsynet i afdelingen?    

Opsamling  
på tilsyn

– efterår 2022  –

Dagtilbud og afdeling

I forbindelse med lovændringerne om tilsyn i dagtilbud samles der i efteråret 2022 op 
på det hidtidige tilsyn i alle dagtilbudsafdelinger i Aarhus Kommune forud for, at det 
uvildige pædagogiske tilsyn sættes i gang i foråret 2023. 

Nedenfor beskrives det, hvad der har været i fokus for tilsynet i afdelingen. 
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 Hvorfor har det været jeres fokus? (Hvilke data/observationer ligger 
til grund for det)

Hvilke elementer fra det pædagogiske grundlag er i spil?3
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Hvordan har I arbejdet med viden fra tilsynet?

 Hvad giver det anledning til af pædagogiske og ledelsesmæssige  
processer fremover?
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	Dagtilbud og afdeling: Børnehuset Moltkesvej
	Tekst 1: 1) Vi har været optaget af visuel understøttelse af strukturen i børnehaven. Vi har været særlig opmærksomme på hvorvidt vores læringsmiljø understøtter de børn der har brug for støtte til at kunne overskue deres hverdag og dagens rutiner. Vi har startet indsatsen ved samling i alle børnehavegrupper.2) Vi har været optaget af det læringsmiljø vi tilbyder børn i udsatte positioner. I den forbindelse har vi valgt at sætte fokus på kvaliteten af den refleksion vi som fagpersonale har om børnene og de udfordringer der "truer" med at ekskludere dem fra fællesskabet.3) Vi har været optaget af kvaliteten af vores sproglige læringsmiljø. Vi har haft særlig fokus på at følge børnenes sproglige udvikling og progression systematisk og derved deres udbytte af vores sproglige læringsmiljøer. Herudover har vi arbejdet med at opkvalificere vores sproglige læringsmiljøer. 
	Tekst 2: 1) Vi havde i løbet af 2020 10 børn på trivselsmøde. Et fællestræk hos 9 af dem var, at de havde svært ved at afkode de kendte rutiner i børnehaven. Vores PPR-psykolog anbefalede at de alle kunne have gavn af visuel støtte i deres hverdag. 2) Vi ligger geografisk i et meget blandet område af Aarhus og har en blandet børnegruppe. Et tegn på dette kan være at vi har 21% børn på 80% eller derover på økonomisk friplads og vi har i alt 41% børn på økonomisk friplads. Vi har børn fra udsatte familier. Udsathed kan have mange ansigter og vi oplever også andre former for udsathed i afdelingen. Børns trivsel og dermed reaktionsmønster kan sætte dem i udsatte positioner, hvilket vi som fagpersoner er nød til at reagere på. 3) Vi har 17% tosprogede børn i institutionen og 12 forskellige modersmål (kurdisk, litauisk, færøsk, afrikansk, dari, arabisk, telugo, islandsk, polsk, tamil, rumænsk, pasho). Herudover har vi børn fra hjem hvor kun en af forældrene taler dansk og dansk ikke er det talte sprog i hjemmet. Af de 13 tosprogede skolebørn der er startede i skole i 2020-2022 er der 3 stk. der ved sprogscreening har fået frit skolevalg og dermed ikke har behov for dansksproglig støtte.Herudover har vi fem børn i børnehaven der har fonologiske udfordringer i større eller mindre grad. Dette kalder på at vi altid har fokus på vores sproglige læringsmiljø.
	Tekst 3: 1) Pædagogiske læringsmiljøer - Hvordan tilrettelægger vi det pædagogiske læringsmiljø, så alle børn har mulighed for at få den nødvendige støtte til at kunne overskue og indgå i dagligdagens rutiner?2) Børn i udsatte positioner - Hvordan bliver vi som fagpersonale bedre til at have reflekterende dialoger om børn i udsatte positioner, så vi dermed kan udvikle vores læringsmiljøer så de inkludere alle børn og giver lige deltagelsesmuligheder?3) Kommunikation og sprog - Hvordan arbejder vi systematisk med at følge barnets sproglige udvikling, for derved at kunne forbedre vores sproglige læringsmiljøer, så alle børn er i progression. 
	Tekst 4: 1) Vi har bedt om ekstern hjælp hos PUF, der har holdt oplæg, observeret praksis og givet sparring til alle pædagoger i børnehaven. Indsatsen startede ved samling, men har siden udviklet sig til mange af dagens rutiner såsom håndvask, aktivitetsoversigt til dagens struktur. Vi ønskede en ensartethed i afdelingen og derfor var det vigtigt for os at vi brugte de samme piktogrammer på alle tre stuer. Herved var det gennemskueligt for børn fra andre stuer at afkode strukturen alle steder.  2) Vi begyndte med at implementere en refleksionsmodel efter Karl Tomms fire spørgsmålstyper. Vi havde brug for et værktøj der fokusere på det hele barn og bevæger sig væk fra at se udfordringerne i barnet til at se udfordringerne i læringsmiljøet. Vi har primært brugt observationer og registreringsskemaer til dataindsamling. Vi har arbejdet med Karl Tomm på gruppeniveau og med afsæt i det enkelte barn, derfor er valget af data træffet på baggrund af den enkelte udfordring og hvad dette kalder på. Pædagogisk leder og faglig fyrtårn har bistået grupperne med at facilitere modellen til alle var klar til at bruge værktøjet selv. Modellen opleves særlig brugbar da den sikre en kvalificeret refleksion, samt er handlingsorienteret.   3) vi er begyndt at følge vuggestuebørnenes progression ved at implementere sprogtrappen. Alle vuggestuebørn bliver systematisk indplaceret på sprogtrappen 4 gange årligt. Derved kan vi følge deres sproglige udvikling og progression og virkningen af vores sproglige læringsmiljøer. I børnehaven bruger vi sprogvurdering. Vi har deltaget i et aktionslæringsforløb "Børns tidlige sprog" og påbegyndt uddannelsen af to sprogvejledere i huset for at opkvalificere det sproglige læringsmiljø for alle børn.   
	Tekst 5: 1) Visuel støtte er implementeret på alle stuer i børnehaven. Vi har opnået nogle kompetencer i at bruge værktøjet og kan se effekten heraf. Brugen af visuel støtte kan udvikle sig på stuerne eller implementeres for at støtte et enkelt barn hvis behovet opstår.2) Vi er blevet gode til at reflektere om barnet og det læringsmiljø vi tilbyder, samt om hvordan vi kan tilpasse læringsmiljøet, så barnet profetere heraf. Vores næste skridt i afdelingen er implementeringen af feedback-trekanten. Dette for at det pædagogiske personale bliver gode til at udvikle deres praksis og professionelle dømmekraft ved fælles hjælp. Der skal arbejdes med feedbacktrekanten i gruppens forberedelsestid. Dette er vores næste skridt i arbejdet med gode og inkluderende læringsmiljøer for alle børn. 3) Arbejdet med de sproglige læringsmiljøer ophører ikke i afdelingen. Vi vil fortsat have fokus på systematikken, samt indsamling og brug af data i arbejdet. Vi vil fortsat bruge både sprogtrappen og sprogvurdering i vores indsats. Vores sprogvejledere skal færdiguddannes, så de kan understøtte deres kollegaer endnu bedre. 


