
Notat uanmeldt tilsyn Uglereden d. 16. marts 2016 kl. 8.30 
 
Pr. 1. april er der 54 børn i alt, hvoraf 13 børn er i vuggestuen. 
11 voksne, hvor ”4,5” voksen i vuggestuegruppen. 
 
Drøftelser med daglig leder Vivi Jepsen 

 Personaleudvikling. En medarbejder på praktikvejlederuddannelse.  
To medarbejdere været på ICDP 2. Der gives videofeedback på hvert andet personalemøde.  
Vivi optaget af ledelsesret og ledelsespligt og hvordan dette håndteres bedst muligt. 

 Håber snarest at starte på at bygge udegruppe hus til førskolegruppen og har et ønske om at 
det er klar til brug i maj måned. 

 Pædagogisk dag d. 16. april. Overvejelser om dagen skal flyttes samt andet indhold, da 
konsulenten der skulle deltage på dagen har meldt afbud.  

 Modtager en øvelsesstuderende i perioden marts – maj 

 Nye medarbejdere i huset. Overvejelser ift. rokering og trivsel i grupperne. 

 Forældresamtaler. Opstartssamtale efter 3 måneder. Herefter afholdes alle samtaler i 
september måned. Beslutningen truffet af hensyn til evt. skoleudsættere.  

 Fart på sproget. Opstart april til nov. fredag og onsdag arbejdes der i sproggrupperne. En 
pædagog er den ansvarlige.  

 To børn med særlige behov og i udfordringer. Et forløb med udviklingssamtaler afsluttet. Et 
barn tildelt støttetimer. Justering ift. barnets behov vedr. gruppeskift, kammerater og tryg 
kontakt til voksen.  

 Pædagogisk tilsynsmøde til efteråret. Deltagere: daglig leder, bestyrelsesformand, 
medarbejder fra hhv. børnehave og vuggestue.  

 Børnemiljøvurdering udarbejdet til d. 1. oktober. 

 Ledelsestid 7 timer om ugen. Ikke altid det slår til ift. at nå opgaverne. 

 Prioriterer hjemmebesøg før start i vuggestue eller børnehave. 
 
Observationer 

Vuggestuen 

 Efter formiddagsmad gik børn og voksne ud på deres legeplads. Der blev gynget, vippet, 
kørt på scooter, leget i sandkasse samt plantet pralbønner i små potter. 

 Ved 10.30 tiden gik børnene ind i mindre hold med voksen, hvor de fik hjælp til at komme 
af udetøjet. Børnene legede i grupperummet mens der blev dækket bord og brød og pålæg 
fundet frem.  

 Rummene var dekoreret med påsketing, som børnene havde været med til at lave.  
 
Børnehaven 

 Grupperne viste teater for hinanden, som de havde øvet. 

 Mellemgruppen viste sang og dans. Særligt drengene var lidt tilbageholdende med at stå 
frem. De voksne opfordrede, støttede og hjalp på vej. Drengegruppen fik hjælp af pigerne til 
deres nummer. De øvrige børn og voksne så og lyttede opmærksomt og gav stort bifald. 

 Førskolegruppen var klædt ud som indianer. De havde selv lavet kostumer, bue og pil, heste 
og tipi. Den voksne var også klædt ud som indianer og fortalte om indianerbørnenes rejse i 
børnehaven. Undervejs viste børnene deres ting frem og sang indianersang. De blev alle 
ønsket en fortsat god rejse i skolen, hvortil et barn svarede: ikke mig! Den voksne så og 



mødte barnets udspil positivt: nej, du skal nemlig blive her og lege videre med mig! De 
smilede begge. 

 
Tilsynet gav ikke anledning til anbefalinger og/eller henstillinger. 
 


