PÆDAGOGISK TILSYN I DAGTILBUD
KONKLUSION

HVIDOVRE KOMMUNE

Dagtilbuddets navn

Krogstenshave

Tilsynsførende konsulent

Lone Petræus

Dato tilsynsbesøg

29-05-2018

Konklusion
Det kan på baggrund af observationsbesøg, tilsendt materiale og tilsynssamtale konkluderes, at
Krogstenshave er et velfungerende dagtilbud, som overholder gældende lovgivning.
Krogstenshave har gennem de sidste år været igennem en rivende udvikling. Siden sidste tilsyn for
to år er to dagtilbud smeltet sammen til ét, mens der løbende er udviklet på den pædagogiske
praksis.
Krogstenshave formår selv på en dag med mange på kursus at skabe en dag med pædagogisk
kvalitet for børnegruppen. Der er en stor sammenhængskraft i det pædagogiske arbejde, som
både kobler sig til inde- og uderum, samt ikke mindst til køkkenet og den mad der serveres. Der er
en ledelse og en personalegruppe, som alle er interesserede i at optimere deres praksis og gør det
løbende.
Trivsel er centralt for både ledelse og personale. Der gøres en stor indsats for at både børn,
forældre og personale trives så godt som muligt. Der er arbejdet med børnefællesskaber gennem
de sidste fire år, hvilket har givet meget konkrete forbedringer i trivslen både for det enkelte barn,
men også i fællesskabet.
Der arbejdes fokuseret med børnenes sproglige udvikling og der er fokus på de metoder, som
forskning og erfaring viser virker. Der arbejdes med mindre grupper af børn, hvor der er dialogisk
læsning og i rutinesituationer sættes der ligeledes fokus på sproget.
Indretningen i Krogstenshave er gjort så fleksibel som mulig. Der er fokus på, at de forskellige
børnegrupper også kan have forskellige behov i forhold til indretningen, og at det derfor er vigtigt at
kunne flytte rundt på møbler og inventar, hvilket der ofte gøres.
Legepladsen er stor og med mange kroge og efter institutionssammenlægningen er der tænkt i at
få så mange forskellige tilbud som muligt, hvilket giver rum for forskellige aktiviteter.
Der er gennem de sidste år arbejdet med organiseringen af personalegruppen og strukturen i
huset. Sammenlægningen har betydet, at det har været nødvendigt at lade det være en proces så
det har udviklet sig stille og roligt, som organisationen er blevet moden til det. I dag fremstår
Krogstenshave med en velfungerende struktur, som alle fortsat vil udvikle på sammen.
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