
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. 

1



 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: Børnehaven Skovtrolden
	Tekst 1: Vi har været optagede af at sikre en høj pædagogisk kvalitet i udemiljøet for alle børn. Vores fokus har ligget på tiden væk fra vores hytte og det være/læremiljø der er i skoven.
	Tekst 2: Vi har i perioder oplevet at enkelte børn har taget meget voksenfokus i kraft af deres udfordringer.  Drøftelser på stuemøder, personalemøder og arbejdet med læreplanen har udvidet vores fokus til de resterende børn.
	Tekst 3: Fx: Børneperspektivet- alle børn skal føle at de er blevet set af en voksen og skal understøttes i at mestre det miljø skoven tilbyder.- alle børn skal opleve, at de bliver støttet i deres udvikling uanset hvor vi er, i Klostergade, ved hytten eller i skoven.Børnefællesskaber- alle børn skal føle at de har en venBørn i sårbare og udsatte positioner- skal stadig have den hjælp de har brug for med udgangspunkt i det sted vi er. 
	Tekst 4: Vi har arbejdet med videndeling i medarbejdergruppen, bl.a. på stuemøder hver 14. dag og på de månedlige personalemøder. Vi gør jævnligt brug af relationsskemaer, der understøtter at alle børn bliver set.Vores evalueringskultur er båret af vores daglige erfaringsudveksling og store brug af praksisfortællinger.På læringssamtalerne med bestyrelsen er emnet "Udemiljø" valgt. Der er således også fra den side fokus på det miljø vi har væk fra hytten. Der skal være plads og rum til alle - de stille, de vilde, de forsigtige, de store og de små mv. 
	Tekst 5: Da vores rammer hele tiden ændre sig i forbindelse med vejret, årstider osv er vores hovedfokus på at "trygge voksne" ER rammerne.Da vi som skovbørnehave har et forholdsvist lavt sygefravær blandt personalet bliver børnene mødt af de samme voksne hver dag. Dette prioriteres højt, idet møder og forældresamtaler lægges udenfor skovtiden.


