
Opfølgende handleplan: Magtanvendelse og 

børneperspektivet. 

Anvisning Opfølgning Handleplan 

Hvordan sikre Nova at børn 
ikke bliver ført i armen, 
f.eks. når de skal ind fra 
legepladsen eller børn som 
ikke reagerer på den 
pædagogiske medarbejders 
intentioner. 
 
Hvordan sikre Nova, at alle 
magtregistreringer 
beskrives? Samt sikre 
fællesdrøftelse for 
medarbejdergruppen af 
hvordan magtanvendelse 
defineres og de dilemmaer 
der kan knyttes til dette? 
 
Hvordan kan Nova være 
undersøgende på børnenes 
oplevelser af 
guidning/regulering i 
samspillet med de 
pædagogiske 
medarbejdere?  
 

Det er besluttet i Center for 
dagtilbud& skoler, at der 
skal være en opfølgning på 
Novas praksis ifh. 
magtanvendelse ifh. til at 
føre børn og udfyldelse af 
magtregistreringsskemaer. 
 
Trods det ikke er 
genkendeligt i et voksent 
perspektiv, at børn bliver 
sat på bænken el.lign. 
ekskluderende praksis vil 
der ligeledes være en 
opfølgning på dette. Det er 
Center for Dagtilbud & 
skolers vurdering, at når 
børneperspektivet indgår i 
tilsynet og børnene giver 
udtryk for en ikke 
acceptabel praksis, kalder 
det på en yderligere 
opfølgning. 
Derfor er det besluttet, at de 
punkter der er beskrevet i 
kolonnen til venstre skal 
omsættes og besvares 
gennem en handleplan. 
Handleplanen sendes til de 
tilsynsførende senest den 
15. september 2021. 
Derefter vil de 
tilsynsførende aftale en 
gennemgang af denne 
sammen med ledelsen, 
medarbejdere og gerne 
forældrerep. I den 
forbindelse aftales 
yderligere opfølgning. 

Nova skal d. 6. okt. 2021 
have en tema aften med 
temapakke 15:  hvor der er 
fokus på hvordan voksne 
kan forstå barnets udvikling 
og gennem samspil kan 
understøtte barnet i at lære 
at regulere følelser og 
forbedre sociale 
færdigheder. Derudover 
deltager en del af 
personalet i en pædagogisk 
konference på Absalon d. 
29. sept. Om: Social- og 
emotionel læring, der 
skaber mestrings strategier 
og inklusion. 
 
For en definition af hvad er 
magtanvendelse og hvad 
skal registreres, vil vi have 
et fast punkt på P- møder, 
hvor vi  vil bruge 
praksisfortællinger på 
baggrund af konkrete 
magtregistreringer som 
grundlag for en fælles 
refleksion. 
 
På Pædagogisk dag i 
november vil temaet være, 
at få implementeret vores 
fælles faglige forståelse af 
børneperspektivet, i en 
daglig pædagogisk praksis 
og kultur i Nova. 

   

 
 

  



 


