Handleplan på anvisninger fra tilsyn i Troldebo 25/5 2021
Året har været præget at generel fokus på pædagogikken efter lederskifte i januar 2021. Der er pt kun 7
uddannede pædagoger i hele Troldebo – og en pædagog ansat af PPR 32 timer grundet vores 4 ”coteachingbørn”. Det kræver dagligt en øget fokus fra pædagogernes side, for at sikre børnenes udvikling,
læring, trivsel og dannelse. Heldigvis er der gode pædagogiske assistenter og medhjælpere med mange års
erfaring til at bakke op om det pædagogiske arbejde.
Vi har til samtlige personalemøder året igennem haft pædagogik på dagsordenen og vi oplever et højt
engement fra alle medarbejdere. Vi er bevidste om, at 2021 kun har været en start på en pædagogisk rejse
på vej mod et dagtilbud af allerhøjeste kvalitet og tilsynet i maj 2021 har givet os mange
refleksionsspørgsmål at arbejde med.
Vi har i Troldebo fået 2 anvisninger efter sidste tilsyn i maj 2021. Derfor har vi lavet følgende handleplan
vedrørende samspillet mellem de pædagogiske medarbejdere og børnene.

Hvordan sikrer Troldebo, at børn ikke føres i armen?
”Der ses under observationen eksempler på, at der er pædagogiske medarbejdere, der fører børn i armene
uden at afvente barnets respons. De pædagogiske medarbejdere fra vuggestueafdelingen genkender dette.”
På et personalemøde har personalet arbejdet med dette spørgsmål. De fik en række yderligere spørgsmål,
for at belyse problematikken fra flere sider, og arbejdede i grupper på tværs af huset med dem.
Spørgsmålene er vedlagt i bilag 1.
Vi sluttede af i plenum, hvor vi sammen reflekterede over hvad de var kommet frem til i grupperne og blev
enig om følgende, for at sikre børn fremadrettet ikke bliver ført i armen i Troldebo:
•

De fleste mennesker har brug for forberedelsestid, hvis der skal ske noget nyt. Så hvis du har brug
for barnet, skal flytte sig fra et sted til et andet, er det vigtigt du forbereder barnet og afventer
barnets handling. Er du i tvivl om barnet har hørt din besked, så læg evt lige en hånd på barnets
skulder og sikre dig, at du har barnets opmærksomhed før du siger din besked igen. Jo yngre
børnene er, jo længere latenstid har de brug for.

•

Det kan hjælpe, at gøre det næste der skal ske for barnet spændende eller sjovt. ”Ej NU skal vi se
hvor god du er blevet til at vaske hænder” eller ”Når vi kommer ud på legepladsen skal vi….”

•

Det er vigtigt vi som voksne er tydelige og positive i vores anvisninger. Børn vil som regel gerne
samarbejde med de voksne, hvis de forstår hvad de skal og de kan mærke vi vil dem noget godt.
Hvis barnet ikke forstår anvisningen eller hvis stemningen omkring det er dårlig, kan det være svært
at samarbejde.

•

Er du som voksen kommet ud i en situation, hvor barnet ikke vil samarbejde, kan det hjælpe med et
voksenskifte. Det er mere end ok, at bede om hjælp!

•

Vi arbejder med et børnesyn, der respekterer det enkelte barn. Vi er nysgerrige på barnets
handlinger, frem for dømmende.

•

Vi fører ikke børnene, vi hjælper børnene til at samarbejde og prøver altid at forstå barnets hensigt.

•

Kommer vi alligevel i en situation, hvor vi er nødt til at flytte barnet mod dets vilje – er vi bevidste
om det kan være en magtanvendelse.

Hvordan sikrer Troldebo særligt i vuggestueafdelingen, at de pædagogiske medarbejdere er rettet mod
børnene og taler med børnene og ikke henover børnene?
”De pædagogiske medarbejdere oplever, at der i vuggestueafdelingen er en del voksendialoger henover
børnene. De pædagogiske medarbejdere giver til den faglige dialog udtryk for, at de ønsker, at denne
praksis ændres.”

Vi skulle på samme personalemøde, have reflekteret sammen over dette. Spørgsmålene er vedlagt som
bilag 2. Vi nåede det dog ikke – så det er udskudt til januar. Det kommer til at være sammen proces som
den første anvisning.
Dog er der bare ved at få anvisningen, kommet en bevidsthed om ”voksensnak”. Det er i hverdagen blevet
lettere, at italesætte at over for sine kolleger, at det ikke er tid til voksensnak, hvis man er fordybet med
børnene.
Vi ser dog frem til personalemødet, hvor vi sammen kan få lavet nogle aftaler vi kan holde hinanden op på.

