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Dagsorden og referat: 
 
 

Dialogmøde i forbindelse med Pædagogisk tilsyn i Rosenkilde Vug-
gestue 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 for-
ældrene. 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 pæ-
dagogiske praksis.  
Lederen giver udtryk for, at hun er så glad for og stolt af den måde hun hører og ser per-
sonalets pædagogisk praksis, når hun sidder på kontoret eller færdes rundt omkring i hu-
set. 
 
4. Pædagogisk konsulent, tilbagemelding 
Rosenkilde opleves som et godt sted at være barn. Værdierne: nærvær, respekt, anerken-
delse og relationer fornemmes i den pædagogiske praksis. På trods af at det var et efter-
middagstilsyn, opleves nærværende voksne, godt fokus på de børn der ikke kalder, bliv 
ved med det. Lidt maling og forsat fokus på lyssætning/læringsmiljøer/rumidentitet an-
befales. 
 
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. Lede-
rens 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. 
 
 

 

Dialogmødet 

I forbindelse med det pædago-
giske tilsyn, skal der holdes et 
dialogmøde i to dele, på samme 
dag. Mødet afholdes efter en 4-
ugers periode, hvor alle møde-
deltagerne har udført en KIDS-
måling indenfor 4 områder i 
KIDS-materialet, hvorefter den 
samlede KIDS-profil foreligger.  

På mødet skal der være fokus 
på dagtilbuddets aktuelle kvali-
tet, evaluering og mål, ud fra 
den dokumentation og viden 
der er fremkommet i forbin-
delse med tilsynet.  

Dialogmødets første del har fo-
kus på at indhente viden fra 
KIDS-målingerne, highlights 
fra børneinterview og high-
lights fra forældrespørgeske-
maundersøgelsen.  

Deltagerne er leder, pædago-
gisk konsulent, lederkollega, re-
levant personale evt. AMR/TR 
og evt. souschef.  

 I mødets anden del forlader le-
derkollegaen mødet, og de øv-
rige deltagere forsætter. Her er 
udgangspunktet arbejdet med-
udviklingspunkterne fra sene-
ste tilsyn og lederens svarmate-
riale fra Skema 1 og 2.  

Her er der fokus på analyse, læ-
replansarbejdet og fremadret-
tede udviklingspunkter, samt 
drift- og proceduremæssige 
forhold.  

I 3 Boxes formuleres mål og 
fremtidig pædagogisk praksis. 

TOPI-arbejdet drøftes.  

Dialogmødet afsluttes med ud-
arbejdelse af ét eller flere ud-
viklingspunkter, som dagtil-
buddet skal arbejde målrettet 
med det kommende år, under-
støttet af de pædagogiske kon-
sulenter. 
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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, ven-
skaber og selvhjulpenhed – bliv ved med det. 
 
 

 KIDS - BOX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Del 2, kl. (ca. 1,5 time) - uden lederkollega 
Deltagere: Helle Frimann <helfr@slagelse.dk>; Gitte Mandal Hansen <gitmh@slagelse.dk>; Lonni Jensen <lolar@sla-
gelse.dk>; Heidi Dvinge Nielsen <hdsor@slagelse.dk>; Annette Fog Larsen <aflar@slagelse.dk>  

 
SKEMA 1 - BOX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKEMA 2 - BOX 
 
 
 
 
 

 

Refleksion og selvkritik på baggrund af punkt 1-5. 

 
Fremtidig praksis: 
Der er rigtig meget god pædagogisk praksis i Rosenkilde – hvordan videreudvikler vi 
os – hvornår lærer vi noget nyt? 
Æstetik og rumidentitet skal i spil. 

Refleksion og selvkritik.  Analyse af eget arbejde (se skema fra lederen) 

 
Fremtidig praksis: 
Arbejdet med udviklingspunkterne fra seneste tilsyn er der fint redegjort for og pro-
cessen omkring arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan er fint i gang. 
Arbejdet med det pædagogiske grundlag (blå) sættes i system, ved at tage elementerne 
enkeltvis, evt. på personalemøder og finde ud af hvad I står på, hvordan kan jeres nu-
værende formuleringer kan passes ind og forstås i en ny kontekst.   

Refleksion og selvkritik. Status på drift- og proceduremæssige forhold (se skema fra lederen). 

 
Fremtidig praksis: 
Manglende tid til diverse skal-opgaver er en udfordring – økonomi ift. legepladsen er 
en udfordring – stadig udfordringer med at vænne forældrene til Tabulex. 



 

 

 

 

 

 

 
Side 3 / 6 

 

 
TOPI – Hvad gør I når der er børn i gul eller rød position? 
 

Hvilke procedurer går i gang ved røde positioner? 
                Hvilke procedurer går i gang ved gule positioner? 
Der iværksættes det der kræves – både med hensyn til Handleguiden med evt. bistand fra PIV og PPR, sagsbehandlere og an-
dre relevant tiltag. 
 

Har TOPI ændret noget for jer? 
Nej. Det er en anden måde at se børnene på – en rutine der har været hverdagen i mange år i Rosenkilde. Men det giver god 
mening i forhold til systematiseringen af samarbejdet ved overgange. 
 

Bruger I ressourceprofil og fokuspunkter? 
Nej. 

Tænker I over TOPI positionering i daglig kontakt med børnene? 
Ja, det har vi altid gjort. 
 
 

 
Udviklingspunkter - skal danne udgangspunkt for dag 
tilbuddets pædagogiske arbejde det kommende år: 

 

1. Tabulex – skal bruge til hvad? 
2. Rumidentitet og Æstetik 

 

Handleplan (side 5) udarbejdes. Frist uge 49, 2018 
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Links til inspiration 
 
Inspirationsmateriale – den legende pædagog 
 

 
 

 
Gode 2 års bevægelseslege kunne være: 

 Fange sæbebobler (med hænder eller med fluesmækker) 
 Danse til musik 
 Motorikbaner 
 Madradslege (kolbøtter, hoppe – gerne ned fra noget, trille osv.) 
 Kaste med bolde/risposer mod opvaskebaljer 
 Balancelege (evt. gå på ”line” på de små badeværelsesskamler fra IKEA) 
 Fangelege (evt. fange pædagog, stjæle en hale fra pædagogen o.lign) 
 Gemmelege (gem et æggeur og gå alle sammen efter lyden) 

 
Links til inspiration 
 
Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 
https://mailchi.mp/livakurser/kb-den-populre-og-uvildige-pjece-sol-og-sundhed-247869?e=bd0b2d0481  
Den styrkede pædagogiske læreplan www.emu.dk 
Rumidentitet, Ditte Winther-Lindquist https://www.youtube.com/watch?v=Tmco42zESVk 
Pædagogik og rum  

330_2017_729694_P

ædagogik_og_rum.pdf
  

http://www.sst.dk/
https://mailchi.mp/livakurser/kb-den-populre-og-uvildige-pjece-sol-og-sundhed-247869?e=bd0b2d0481
http://www.emu.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=Tmco42zESVk
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Skema til handling – Dagtilbud:    Dato: 

 
INDHOLD 
Udviklingspunkt fra tilsynet 
 

1. Tabulex – hvad skal det bruges til? 
2. Rumidentitet og æstetik. 
 
Notat fra opfølgningsmøde 15/8-19, Annette Fog Larsen og Helle Frimann 
1. Der er indført næsten 100 % brug af Tabulex og kun ganske få informationer er sat op i 

papirform, dog er der stadig nogle forældre der ikke bruger Tabulex, det vil der nok al-
tid være. Det fungerer godt, efter en vis indkøringsperiode. Det er en balancegang at 
bruge Tabulex. Der er en risiko for overinformationer, men der er sat udløbsdato på 
mange beskeder, det hjælper lidt. Der er indført en OBS til forældrene så de kan se at 
der er en ekstra besked vedrørende netop deres barn. 
 

2. Hele huset er flot nymalet indvendigt. Det fremstår indbydende, lyst og man får lyst til 
at slå sig ned. Flere steder er der lyssat rigtig flot, så legezonernes budskaber er tyde-
lige. Der er ryddet op, smidt ud og indkøbt en del nyt inventar. Det virker som om der er 
er blevet mere plads. Et rigtig godt lege og læringsmiljø generelt. I processen har perso-
nalet bl.a. besøgt hinandens stuer på et personalemøde, og taget fotos af de steder de 
mente fungerede godt og af de steder der fungerede dårligst. Det var en meget givtigt 
proces. Lyssætningen er endnu ikke helt på plads – personalet har fået frem til den 
1/10-19 til at komme med deres ønsker til lokale lyssætninger. Efter den 1/10 vil der 
komme en elektriker og få det klaret. 
 

Der er generelt blevet arbejdet målrettet og ihærdigt på at løse udviklings-
punkterne fra tilsynet og resultaterne er vellykkede. Ledelse og personale 

har været gode til at tage udviklingspunkterne til sig og reflektere over dem 
og derefter ændre på praksis.   
 
 
 
 
MÅL 
Hvad vil vi gerne opnå? 
 

1. Hvilke ”papir-opslag” kan med fordel komme på Tabulex og hvilke opslag egner sig 
ikke til Tabulex. Vi ønsker at så meget som muligt er på Tabulex, men der er også 
plancher, der med fordel kan hænge fremme til daglig inspiration. 

2. Vi vil gerne gøre rumidentiteten og legemiljøerne tydeligere på stuerne, så børnene 
ved hvad de kan lave hvor. Dette vil også øge det æstetiske indtryk. 
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TILTAG 
Hvad vil vi gøre for at opnå målet - tidsplan? 
 

1. På personalemøde i februar har vi en debat om hvad 
der IKKE skal på Tabulex – og hvorfor! 

2. På personalemødet i februar igangsættes en proces, 
hvor stuerne tager fotos af, hvilke miljøer der pt. 
Fungerer godt. I løbet af året vil der eksperimenteres 
med indretning af stuerne for at opnå en god rumi-
dentitet. Stuerne tager på besøg i andre institutioner 
for at hente inspiration. 

 
 
 
 

ANSVARLIG 
Hvem gør hvad? 
 
1.Debat i personalegruppen. 
Annette sætter det på dags-
ordenen. 
2. Annette sætter det på 
dagsordenen. 
Stuerne arbejder med ”deres” 
rumidentitet. 
 

TEGN 
Hvad skal vi se efter om vi er på vej til målet? 
 
 

1. Færre opslag på opslagstavler og glaspartier. Gode besvarelsesprocenter på begiven-
heder på Tabulex. 

2. At der opstår nye indretninger på stuerne. At børnene bruger de nye indretninger. 
 
 
 
OPFØLGNING 
Hvordan og hvornår vil vurdere om vi har nået målet? 
 

1. Vi følger løbende svarprocenter på Tabulex. Opfølg-
ning på personalemøde i oktober 2019. 

2. Når børnene igangsætter lege der matcher med ind-
retningen. Når lokalerne udtrykker det vi gerne vil 
udtrykke. Opfølgning på personalemøde i oktober 
2019. 

 
 
 
 
 

ANSVARLIG 
Hvem gør hvad? 
 

1. Ledelsen følger udvik-
lingen. 

2. Personalet på stuerne 
udvikler på miljøerne 
og observerer børne-
nes brug af dette. 

 


