
Tilsynsrapport for 

kommunalt tilsyn: 

Prærien – Aulum 

kristne børnehave 

 

  

2018 

Udarbejdet af: 

Tilsynsenheden 

02-09-2019 

Tilsynsrapport 



1 

Tilsynskoncept 2018-2019 

 

TILSYN 2019 

TEMA: TILRETTELÆGGELSE AF PÆDAGOGISK PRAKSIS I  FORHOLD TIL BØRN I UDSATTE POSITIONER 

 
SAMLET 

KONKLUSION: 

 

Kvalitetsmål 1: 

At den pædagogiske praksis er tilrettelagt på en sådan måde, at den er tilpasset 

barnets/gruppen af børns individuelle behov og forudsætninger. 

  
Tilsynsenheden konkluderer, at den pædagogiske praksis på Prærien på tilfredsstillende vis, er 

tilrettelagt på en sådan måde, at den er tilpasset barnet/gruppen af børn i udsatte positioners individuelle 

behov og forudsætninger. 

Prærien har en praksis, hvor personalet ud fra daglige observationer, vurderer om en problematik 

omkring et barn, skal drøftes på et månedligt personalemøde. På personalemødet byder alle personale 

ind med hver deres specifikke viden og observationer omkring barnet og Leder kvalificerer drøftelserne 

med spørgsmål fra EVA. På personalemødet sikres, at alle personaler er bekendte med problematikken 

og hvilken særlig pædagogisk indsats der skal iværksættes omkring barnet i en udsat position. 

Når man er pædagog på stuen hvor der er et barn i en særlig udsat position, så er det gennem 

personalemøde og barnets mappe, at personalet sikrer at den praksis som er aftalt på personalemøder, 

ressourcecentermøder eller netværksmøder, reelt leveres til barnet i hverdagen. Dette planlægges i 

videst muligt omfang ind i legeaktiviteter med andre børn. 

Prærien sikrer, at alle børn kommer på dagsordenen til personalemøde inden opstartsmøde med 

forældre og inden 4 og 5 års samtale med forældre.  

Prærien har faste RCM-møder kvartalsvis og både personale og Leder er meget bevidste om at det 

kvalificerer de faglige drøftelser og beslutninger omkring et barn i en udsat position. 

Forældre inddrages fra start af, hvis der observeres nogle bekymringer omkring et barn og inddrages i 

hele processen. Det er dog ikke en skriftlig procedure for personalet opgave og svar i forhold til 

forældresamarbejdet og ej heller for, hvordan det sikres at nye medarbejdere bliver bekendt med 

opgaven. Dette er mindre tilfredsstillende. 

  

 

Kvalitetsmål 2: 

At dagtilbuddet dokumenterer effekten af den pædagogiske indsats?  

 
Tilsynsenheden konkluderer, at Prærien på mindre tilfredsstillende vis dokumenterer effekten af den 

pædagogiske indsats. 

Prærien har ikke udarbejdet en procedure for, hvordan personalet skal dokumentere den pædagogiske 

indsats i forhold til børn i udsatte positioner. Dette betyder, at det er op til hver enkelt medarbejder at 

vurdere, hvordan en særlig indsats skal dokumenteres, hvornår der skal udarbejdes en SMTTEmodel, 

og hvornår indsatsen skal evalueres. Når der ikke er dokumenteret konkrete mål, tegn og tiltag for en 

særlig pædagogisk indsats, er det svært at evaluere på om indsatsen har den ønskede effekt eller skal 

justeres/ændres. 

  

Tilsynsenheden konkluderer endvidere, at ledelsen har en opmærksomhed på at udvikle 

dokumentationspraksis på Prærien, dette i forhold til det igangværende arbejde med de styrkede 

læringsplaner og ny forside i barnets mappe: særlig indsats – pædagogisk fokus. 

 

Samlet konklusion: 

 
Tilsynsenheden konstaterer, at den pædagogiske praksis på Prærien på tilfredsstillende vis, er tilrettelagt 

på en sådan måde, at den er tilpasset børn/gruppen af børn i udsatte positioners individuelle behov og 

forudsætninger.  

Prærien har en praksis, hvor personalet ud fra daglige observationer, vurderer om en problematik 

omkring et barn, skal drøftes på et månedligt personalemøde samt hvilken særlig pædagogisk indsats 

der kan iværksættes omkring barnet i en udsat position. Prærien sikrer gennem tæt samarbejde med 

forældre og kommunale samarbejdspartnere, at der bliver iværksat den personalestøtte og pædagogiske 

indsats i hverdagens praksis, som barnet har behov for.  
 
Tilsynsenheden konkluderer, at Prærien på mindre tilfredsstillende vis dokumenterer effekten af den 

pædagogiske indsats, hvilket betyder at det er svært at evaluere på om den særlige pædagogiske indsats 

har den ønskede effekt i forhold til barnet i en udsat position eller skal om den særlige pædagogiske 
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indsats skal justeres/ændres. Prærien har ikke udarbejdet en procedure for, hvordan personalet skal 

dokumentere den pædagogiske indsats i forhold til børn i udsatte positioner.  

Tilsynsenheden konkluderer, at ledelsen har en opmærksomhed på at udvikle dokumentationspraksis på 

Prærien, dette i forhold til det igangværende arbejde med de styrkede læringsplaner og ny forside i 

barnets mappe: særlig indsats – pædagogisk fokus. 
 

 

 

 
 


