Dialogmødet
I forbindelse med det
pædagogiske tilsyn, skal der
holdes et dialogmøde i to dele,
på samme dag. Mødet afholdes
efter en 4-ugers periode, hvor
alle mødedeltagerne har udført
en KIDS-måling indenfor 4
områder i KIDS-materialet,
hvorefter den samlede KIDSprofil foreligger.
På mødet skal der være fokus på
dagtilbuddets aktuelle kvalitet,
evaluering og mål, ud fra den
dokumentation og viden der er
fremkommet i forbindelse med
tilsynet.
Dialogmødets første del har
fokus på at indhente viden fra
KIDS-målingerne, highlights fra
børneinterview og highlights fra
forældrespørgeskemaundersøge
lsen.
Deltagerne er leder, pædagogisk
konsulent, lederkollega, relevant
personale evt. AMR/TR og evt.
souschef.
I mødets anden del forlader
lederkollegaen mødet, og de
øvrige deltagere forsætter. Her
er udgangspunktet arbejdet
medudviklingspunkterne fra
seneste tilsyn og lederens
svarmateriale fra Skema 1 og 2.
Her er der fokus på analyse,
læreplansarbejdet og
fremadrettede
udviklingspunkter, samt drift- og
proceduremæssige forhold.
I 3 Boxes formuleres mål og
fremtidig pædagogisk praksis.
TOPI-arbejdet drøftes.
Dialogmødet afsluttes med
udarbejdelse af ét eller flere
udviklingspunkter, som
dagtilbuddet skal arbejde
målrettet med det kommende
år, understøttet af de
pædagogiske konsulenter.

Dagsorden og referat:

Dialogmøde i forbindelse med Pædagogisk tilsyn i Rosenkilde Vuggestue
og Børnehave onsdag den 24. oktober 2018, kl.12.00 – ca. 14.30.
Del 1, kl. (ca. 1 time) - med lederkollega
Deltagere: Helle Frimann <helfr@slagelse.dk>; Sten Bjerregaard <stbje@slagelse.dk>;
Gitte Mandal Hansen <gitmh@slagelse.dk>; Lonni Jensen <lolar@slagelse.dk>; Heidi
Dvinge Nielsen <hdsor@slagelse.dk>; Annette Fog Larsen <aflar@slagelse.dk>

KIDS.
1.Hvilken KIDS-profil (den samlede) har dagtilbuddet?
Fysiske omgivelser 80 % (80 %), Relationer 89 % (74 %), Leg og aktivitet 78 % (57 %),
Socio-emotionel udvikling 86 % (-). Der er scoret flere procentpoint højere end ved
sidste måling i 2016. Fysiske omgivelser er status q.
Gennemgang af billededokumentation og Pædagogik og Rum.
2. Lederkollega, tilbagemelding
Dejligt sted – her møder I børnene i øjenhøjde – ro, overblik og ledelse af børnegrupper,
fortsæt med det. Godt uderum. Anbefaler at I vælger Tabulex som primær infosted for
forældrene. Der er mange opslag. Dette stemmer fint overens med at der i
forældresurveyen er 88 % af forældrene der får den info de skal bruge via Tabulex.
3. Interne informanter, tilbagemelding
Det er svært at være tro mod både selve KIDS-redskabet og det er reelt opleves i den
pædagogiske praksis.
Lederen giver udtryk for, at hun er så glad for og stolt af den måde hun hører og ser
personalets pædagogisk praksis, når hun sidder på kontoret eller færdes rundt omkring
i huset.
4. Pædagogisk konsulent, tilbagemelding
Rosenkilde opleves som et godt sted at være barn. Værdierne: nærvær, respekt,
anerkendelse og relationer fornemmes i den pædagogiske praksis. På trods af at det var
et eftermiddagstilsyn, opleves nærværende voksne, godt fokus på de børn der ikke
kalder, bliv ved med det. Lidt maling og forsat fokus på
lyssætning/læringsmiljøer/rumidentitet anbefales.
5. Er der overensstemmelse mellem den samlede KIDS-profil og pædagogiske praksis?
Overensstemmelsen opleves som tydelig.
6. Er der store forskelle på målingerne?
Der er ikke helt overensstemmelse. Især leder og pædagogisk konsulent ligge nogle
point fra hinanden. Dette kan skyldes den pædagogiske konsulents eftermiddagsmåling.
Lederens relative høje scoring kan opleves som, at ledere virkelig anerkender
personalets praksis og pædagogiske indsats.
7. Highlights fra børneinterview

Det er sjovt at gå i børnehave, der sker noget - påvirkningen af de andre børn, når nogle børn har det trist – de voksne
kan godt lege med børnene, men de kan ikke selv lege – sure og glade voksne, kropssprog og mobberi fylder – tydelig og
sød ledelse.

8. Highlights fra Forældrespørgeskemaundersøgelsen
Relativ høj svarprocent, 43, 22 fra vuggestuen og 21 fra børnehaven. Derudover er flere forældre påbegyndt besvarelse,
men har ikke afsluttet. Forældrene efterlyser flere voksne, men generelt meget fine tilbagemeldinger. Mange
tilbagemeldinger kan med fordel ”flashes” som citater på hjemmeside og andre platforme – de mere kritiske kræver
refleksion, opmærksomhed og nysgerrighed – hvad ligger der til grund for oplevelserne. Høj tilbagemelding på
rådgivning og vejledning, især på søvn, venskaber og selvhjulpenhed – bliv ved med det.

