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Der har i efteråret 2017 været gennemført et systematisk udviklingsorienteret tilsyn i samtlige børnehuse i Distrikt Måløvhøj. 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 Måløvhøj anerkendes for:








At understøtte dannelsen af et distrikt – fx via tæt koordinering, fælles rammer for sprogarbejde og fælles arrangementer for alle børn i
distriktet
At være godt på vej med skabelsen af et ledelsesteam, der arbejder
sammen om distriktet
At have grebet tilsynets input og arbejdet videre med dem
At have taget flot imod og understøttet BAL
At understøtte mulighederne for sparring mellem personalegrupperne
i børnehusene fx i Dialogfællesskaberne
At have skabt gode historier om det fælles distrikt fastholdt i en veltilrettelagt kommunikationsstrategi
At der i det store hele er styr på at få sprogvurderingerne lavet. Næste mål kan være at få anvendt handleplansværktøjer i Rambøll sprog
for de børn, hvortil der skal udarbejdes handleplaner.

Distrikt Måløvhøj anbefales at:







Arbejde med hverdagssituationer og rutiner, så disse i højere grad
gøres til en del af læringsmiljøet.
Få en tættere opfølgning og systematik ift. sprogvurderinger, så alle
børn bliver vurderet, og at resultaterne anvendes til målrettede indsatser fastholdt i handleplaner
Arbejde med at sikre en reflekteret rød tråd i holdninger og praksis
både internt i børnehuset og i på tværs af børnehusene i distriktet
(måltider, tilrettelæggelse af læringsmiljøer m.m.)
Promovere/brande hele distriktet og løbende se på fordelingen af
børn i distriktet, så det sikres, at der bliver lige vilkår for alle børn
Arbejde med at udvikle kvaliteten i forhold til legepladsliv og have
øget fokus på eftermiddagens aktiviteter fx en anden anvendelse af
uderum
Udarbejde gruppe-målbeskrivelser for at sikre, at der arbejdes med
konkrete mål for den enkelte gruppe, som kan være en stue eller en
aldersgruppe. Det skal give en mere systematisk tilgang til arbejdet
og sætte læringsperspektivet først.
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Fakta om Distrikt Måløvhøj
Distrikt Måløvhøj består af 5 børnehuse. Børnehusene er ikke fysisk forbundne, men ligger fordelt i skoledistriktet Måløvhøj.
Børnehuset Fregatten, Østerhøjvej 1, 2750 Ballerup
Børnehuset Stjernehøj, Klakkehøj 23, 2750 Ballerup
Børnehuset Søndergården, Tueholmen 4, 2760 Måløv
Børnehuset Kærlodden, Kærlodden 1-3, 2760 Måløv
Børnehuset Måløv By, Liljevangsvej 38B, 2760 Måløv
Distriktet er i alt normeret til 186 vuggestuebørn og 307 børnehavebørn.
Det reelle børnetal i den enkelte afdeling kan variere henover året pga.
den fleksible normering.
Den samlede medarbejdergruppe består af 120 pædagogiske medarbejdere samt 5 køkkenledere.
Det ledelsesmæssige ansvar varetages af distriktsleder Jette Bugge Hansen i samarbejde med de syv pædagogiske ledere som sammen udgør ledelsesteamet.
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