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1 Pædagogisk tilsyn

Placering Børnegruppen

Status Aktuel

Ansvarlig Monica Dahl Rødbro

Oprettet 14-05-2022

Redigeret 14-05-2022

Næste opfølgning 16-05-2022

Hvem gør hvad?

Sammenhæng/Status

På baggrund af tilsynet 01. 04. 2021 fremkom følgende udviklingspunkt som ledelse og
medarbejderne i Naturbørnehuset Egeskoven skal arbejde videre med: Udvikling af
relationer: der arbejdes frem mod en systematik i at have kontakt og samspil med alle
børn under børnene- initieret leg og rutiner samt vokseninitierede aktiviteter.
Relationsskemaet er et materiale fra DCUM. Det er et værktøj, som skal gøre
pædagogerne bevidste om deres relation og kontakt med det enkelte barn.

Mål

Målet er at det pædagogiske personale er bevidste om relationers betydning for
børnenes trivsel, udvikling og dannelse.

Målet er at de pædagogiske personale arbejder med at udvikle deres relationer til det
enkelte barn.

Målet er at alle børn har en nær og anerkendende relation til en primærvoksen.

Tiltag

Børnehusleder introducerer relationsskemaet på et personalemøde med temaet:
Samspil og relationer i september.

I forbindelse med de to årlige Topi-vurderinger i februar og september udarbejdes der
relations skemaer
barn/voksenrelation og barn/barn relationer.

Tegn Alle børn har en nær og anerkendende relation til en primærvoksen.

Evalueringsform

Evaluering
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2 Pædagogisk tilsyn

Placering Børnegruppen

Status Aktuel

Ansvarlig Monica Rødbro

Oprettet 12-05-2022

Redigeret 12-05-2022

Næste opfølgning 16-05-2022

Hvem gør hvad?

Sammenhæng/Status

På baggrund af tilsynet 01.04 2021 fremkom følgende udviklingspunkter som ledelse
og medarbejderne i Naturbørnehuset Egeskoven skal arbejde videre med. Didaktik og
organisering af læringsmiljøet: der arbejdes med at udvikle med en systematik i
arbejdet med at tilrettelægge lege og aktiviteter med udgangspunkt i børnegruppens
aktuelle udvikling, relationer, interesser og behov.

Mål
Målet er at det pædagogiske personale arbejder med faglige og didaktiske overvejelser
om vokseninitierede aktiviteter, hvor aktuelle pædagogiske intentioner og mål fremgår
tydeligt.

Tiltag

Børnehusleder vil på personalemøde marts 2022 gøre status på det pædagogiske tilsyn
og præsentere udviklingsplanen med de aktuelle udviklingspunkter herunder didaktik og
organisering af læringsmiljøet.

På team niveau arbejdes der i børnehuset med SMTTE-modellen for at understøtte
planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af pædagogiske aktiviteter for den
aktuelle børnegruppe.

På børnehus niveau arbejdes der med SMTTE-modellen  i forhold til planlægningen,
gennemførelsen og evalueringen af pædagogiske aktiviteter på tværs af
børnegrupperne fx i forbindelse med teamdage og det fælles fysiske lege-og
læringsmiljø i børnehuset.

Tegn

Det pædagogiske personale benytter SMTTE-modellen og arbejder med den som et fast
udviklingspunkt på teammøder og personalemøder.

SMTTE-modellen videns deles og drøftes på personalemøder.

SMTTE-modellen ligges på puslebordet til fælles faglig inspiration, vidensdeling og
dokumentation.

Evalueringsform
Ledelse og medarbejderen vil løbende gøre status og evaluere arbejdet med SMTTE-
modellen på diverse møder.

Evaluering
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