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Dagplejen/vuggestuen og daginstitutioner samarbejder om at skabe sammenhæng i skiftet mellem
dagpleje og daginstitution?
Ja Nej
Kommentar:
Dagplejerne inviteres ind i børnehaven. På tur møder de ofte dagplejerne og det er ofte godt for
børnene - de bliver glade ved gensynet. Der er ikke samarbejde om gennemgående artefakter.
Dagplejeren/vuggestuen og barnet besøger daginstitutionen, som barnet skal starte i, inden opstart?
Ja Nej
Kommentar:
Dagplejeren kommer på besøg med børnene.
Dagplejeren/vuggestuen og daginstitutionen afholder et overleveringsmøde, med deltagelse af diverse fagpersoner og forældre, for børn i udsatte positioner / med særlige behov?
Ja Nej
Kommentar:
Børnehaven tager kontakt til dagplejen/vuggestuen, hvis barnets trivselsniveau ændrer sig i sine nye
omgivelser, med henblik på opklarende spørgsmål vedrørende gode arbejdsformer omkring barnet,
gode børnerelationer m.v.
Ja Nej
Kommentar
•

Sammenhæng i de integrerede daginstitutioner
Den integrerede daginstitution giver vuggestuebarnet mulighed for at deltage i børnehavens dagligdag
Ja Nej
Kommentar:

Ikke relevant

Den integrerede daginstitution giver mulighed for at barnet kan genbesøge vuggestuen efter start i
børnehaven
Ja Nej.
Kommentar:

Ikke relevant

•

Sammenhæng med skolen/SFO
Hvordan tilrettelægges læringsmiljøerne for børnenes sidste år i dagtilbuddet med henblik på at
skabe sammenhænge med børnehaveklassen?
Beskriv:
Der lægges vægt på leg og relationer, da det er det vigtigste. Før-skolegruppen besøger skolen.
Der leges med tal, bogstaver, rim og remser. Lotte Sallings bog om at kropsliggøre bogstaverne bliver brugt. Fokus på bogstavernes lyde. Det er ikke førskole eller miniskole - et er stadig børnehave
Daginstitution og SFO/skole samarbejder om at skabe sammenhæng i skiftet mellem daginstitution
og SFO/skole (herunder opstarten i skoleintro d. 1. april)
Ja Nej Ikke relevant
Kommentar:
Når børnene starter i skolen, er der bl.a. en tegning som børnene har lavet i børnehaven. Der er besøg i skolen så børnene kan se omgivelserne inden opstart.
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Fra 3 måneder inde skolestart er der en fast ugedag hvor børnene er i skolen.
Daginstitution og SFO/skole afholder et overleveringsmøde inden børnene skal starte i skoleintro,
hvor viden om barnets individuelle sociale, kulturelle, fysiske og læringsmæssige kompetencer formidles
Ja Nej
Kommentar:

Ikke relevant

•

Daginstitution informerer på overleveringsmødet den SFO-ansvarlige om, hvorvidt der er børn,
som har modtaget inklusionsstøtte og om der er behov for, at de får videreført timerne til skoleintro.
Ja Nej
Kommentar:

Ikke relevant

Daginstitution udarbejder i samarbejde med skole og PPR-handleplaner for børn, hvor der er tvivl
om skolestart og ved beslutning om at udsætte skolestart
Ja Nej
Kommentar:

Ikke relevant

Daginstitution og skole har i fællesskab udarbejdet en årsplan for samarbejdet. Det fremgår af årsplanen, hvem der er ansvarlig for aktiviteternes afholdelse. Årsplanen evalueres én gang årligt.
Ja Nej
Kommentar:

Ikke relevant

•

Lokalsamfundet / åbent dagtilbud
På hvilken måde inddrager I lokalsamfundet i den pædagogiske praksis?
Beskriv:
Der er en blanding af oplevelser i nærmiljøet og oplevelser i institutionen hvor der kommer folk
udefra.
Biblioteket besøges og kirken inviterer børnene til jul. De har været på en tur til en bedstefar og se
en juleudstilling og ved bageren og bage pebernødder. Dyrskuet bliver besøgt.
Der var en bedstefar der stegte rødspætter til dem. Institutionen har fået skovlet noget jord, der kom
der en traktor.
Institutionen prøver også at gøre brug af forældrene.
Dokumentation og evaluering af pædagogisk praksis
Hvordan arbejder I med dokumentation og evaluering af praksis, og hvad giver det af ny viden, nye
ideer og tanker?
Beskriv:
Der arbejdes med aktionslæring. Institutionen er på øve bane, men er kommet meget med. Der anvendes SMTTE i udvidet form.
Dokumentation og evaluering har f.eks. vist at et science projekt var for kort til at vise børnene det
man ønskede. Når man arbejder med affald tager forvandlingsprocesserne tid.
Udviklingsfokus
Hvad giver tilsynet anledning til at undersøge yderligere og arbejde med fremadrettet?
Beskriv:
Institutionen skal arbejde mere med pædagogisk dokumentation og evaluering.
De arbejder på hvordan de griber det bedst mulige an.
Forældresamarbejdet fungerer men personalet har et ønske om at gøre mere af det der virker.
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Læreplanstemaet ”Kultur, æstetik og fællesskab” skal der arbejdet mere med, det gælder i særdeleshed arbejdet med IT eksperimenterende fællesskaber.

