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Der har i efteråret 2017 været gennemført et systematisk udviklingsorienteret tilsyn i samtlige børnehuse i Distrikt Hedegården. Tilsynet er gennemført
i henhold til ”Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dag- og klubtilbud”.
To konsulenter fra Center for Skoler, institutioner og Kultur har foretaget
observationer af den pædagogiske praksis i 3 timer samt efterfølgende afholdt et møde med en dialog mellem distriktsleder, pædagogisk leder, samt
personalerepræsentanter fra de observerede team/aktiviteter.
Tema for tilsynet:
”Jagten på det fælles børnesyn i Ballerup Kommune”
Pejlemærkerne for tilsynet relaterer sig til lovgivningen på området og til
strategien ”Fællesskab for alle - alle i fællesskab” og er rettet mod:
Børns muligheder for at deltage i og bidrage til fællesskabet
Børns muligheder for at være medskabere af egen læring
Hvert pejlemærke har nogle observationspunkter, som tilsynet har observeret i flg. situationer i både 0-2 års og i 3-5 års grupperne:
- Styret og målrettet pædagogisk aktivitet
- Børns selvvalgte lege
- Hverdagslæringssituationer (måltid, garderobe mm)
Observationerne har dannet baggrund for et efterfølgende dialogmøde med
flg. dagsorden:
- Feedback fra konsulenterne på observationer i praksis
- Pædagogerne begrunder og belyser deres pædagogiske praksis
- Dialog om, hvad der fungerer godt i den pædagogiske praksis
- Konkretisering af opmærksomhedspunkter og udviklingspotentialer
For hvert børnehus er der udarbejdet en kort rapport, hvoraf anerkendelser
og anbefalinger til det enkelte børnehus fremgår.
Efter tilsyn i alle børnehuse har den samlede ledergruppe for distriktet deltaget i en kvalitetssamtale med centerchefen. Samtalen har givet anledning
til en række anerkendelser og anbefalinger til det samlede distrikt:

Ekspeditionsog telefontid

Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00
Onsdag lukket

Distrikt Hedegården anerkendes for:
-

At være blevet et ægte ledelsesteam, der deler udfordringer og
succeser

-

Fælles koordinerede strategier på mange områder, der udmøntes i
en tydelig systematik

-

At have skabt en fælles personalegruppe, der løbende udvikler sig
sammen

-

Flot anerkendende tilgang til børn og forældre

Distrikt Hedegården anbefales at:
-

Sætte fokus på hvordan hverdagsaktiviteter kan gøres til læringsrum (fx ophold på legepladsen mellem 12 og 14; mulighed for motoriske udfordringer til alle børn og muligheder for selvhjulpenhed )

-

Have en opmærksomhed på ’en fælles rød tråd 0-5 år’

-

Sætte yderligere fokus på sprogpædagogik i hverdagssituationer
med henblik på ensartede handlinger i praksis

-

Foretage Sprogvurderingerne elektronisk i Rambøll sprog og en opmærksomhed på, hvordan resultaterne kan give afsæt for en ændret praksis
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Fakta om Distrikt Hedegården
Distrikt Hedegården består af 4 børnehuse. Børnehusene er ikke fysisk forbundne, men ligger fordelt i skoledistriktet Hedegården.
Børnehuset Globen , Magleparken 18 2750 Ballerup
Børnehuset Sesam, Magleparken 18 2750 Ballerup
Børnehuset Birkegåden, Hold an-vej 158 2750
Børnehuset Regnbuen, Magleparken 77 2750 Ballerup
Distriktet er i alt normeret til 90 vuggestuebørn og 175 børnehavebørn. Herudover har Børnehuset Globen en specialgruppe med plads til 15 børn med særlige behov.
I sammenhæng med Børnehuset Sesam findes ”Spiren”, som er Ballerup Kommunes obligatoriske 15 og 30 timers sprogstimulerings tilbud, for tosprogede
børn, som ikke går i dagtilbud.
Det reelle børnetal i den enkelte afdeling kan variere henover året pga. den
fleksible normering.
Den samlede medarbejdergruppe består af ca. 70 pædagogiske medarbejdere samt 2 køkkenledere.
Det ledelsesmæssige ansvar varetages af distriktsleder Anette Lykke i samarbejde med de 5 pædagogiske ledere som sammen udgør ledelsesteamet.
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