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Se tidligere tilsyn

Institutionsweb - Pædagogisk tilsyn 

Print Rediger

Selvregistrering Faglig dialog

Sociale relationer - 
barn/voksenkontakten

Indsats Tilpasning af indsats 

Begrundelse
Din tekst bør maksimalt 
fylde 5-10 linjer.

Europaskolens KKFO har skiftet lokaler fem gange på 
tre år. Der mangler stadig at blive opsat 
støjdæmpende foranstaltninger i alrummet. Der er 
gennem det sidste år kommet syv nye medarbejdere 
til. Under tilsynet sås det generelt, at alle voksne var 
imødekommende og lydhøre overfor børnene. 
Strukturen i overgangen fra undervisnings - til 
fritidsdel virkede en smule kaotisk, idet der på 
mandage og fredage ankommer 200 børn på samme 
tid. I og med at en del pædagoger ankom samtidig 
med børnene, var der behov for at koordinere 
dagen/overlevere noget fra formiddagen, og derved 
sås ikke en tæt interaktion mellem voksne og børn 
og ikke alle børn blev hilst på og set ved ankomsten. 
KKFO overvejer om de kan skabe en anderledes 
struktur på disse dage, fx at pædagogerne kan 
komme lidt tidligere i KKFO’en, og gøre klar til at 
modtage børnene. Under tilsynsdialogen drøftede vi 
den tætte kontakt mellem børn og voksne og 
hvorledes det fælles tredje kan anvendes som 
redskab til dialog om trivsel, venskaber og andre 
vigtige emner. 

Anbefaling
Din tekst bør maksimalt 
fylde 5-10 linjer.

At i forsætter den gode udvikling med jeres 
relationskompetencer, med fokus på hvad god 
kontakt mellem børn og voksne er. 
At I sætter spot på samtaler med børn i gennem 
aktiviteter (det fælles tredje) 
At I gendrøfter jeres roller, hvad er det for roller og 
funktioner vi har ex. når vi er flyvere – i 
krearummet, i salen og i konstruktionsrummet. 
At I drøfte hvordan I kan organisere jeres 
modtagelse af børnene anderledes, særligt de dage 
hvor alle børn kommer.

Inklusion og fællesskab

Indsats Tilpasning af indsats 

Begrundelse
Din tekst bør maksimalt 
fylde 5-10 linjer.

Under tilsynet sås der mange fællesskaber mellem 
børn, hvor der foregik gode lege med masser af 
dialog og snak børnene imellem. Der sås dog også 
børn der gik alene lidt mere alene rundt, og som 
”flyveren” ikke helt fik med ind i en leg. Der sås 
ingen konflikter mellem børnene eller mellem børn 
og voksne. Under dialogen drøftede vi, hvordan børn 
der går mere alene kan hjælpes ind i fællesskabet, 
hvordan der kan arbejdes systematisk med at sikre, 
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at I når omkring alle børn. I den forbindelse 
overvejer KKFO’en at anvende TOPI som systematisk 
redskab. De ansatte er ikke funktionsopdelt i 
rummene, de fordeler sig for en måned ad gangen 
og skriver sig på en plan, over hvilke rum de 
dækker. Her skriver de hvilke aktiviteter de laver og 
sender informationen ud til forældrene. Nogle børn 
vælger den voksne og andre børn vælger aktiviteten. 
Pædagogerne er organiseret med en 
kontaktpædagog pr klasse som følges fra 0 kl. og til 
og med 3 klasse. 
I salen sås der wrestlingaktivitet, en aktivitet, hvor 
25 - 30 børn var aktiveret med to voksne. Gennem 
aktiviteten fik børnene afprøvet egne og andre 
grænser, mærket egen krop, det at sige til og fra og 
overholde reglerne. Aktiviteten bar præg af voksne 
der var engagerede og havde øje for børnene. 

Anbefaling
Din tekst bør maksimalt 
fylde 5-10 linjer.

At I finder en metode til at arbejde systematisk med 
at nå omkring alle børns udvikling, læring og trivsel, 
fx TOPI
At I drøfter jeres pædagogiske overvejelser over 
jeres organisering og evaluerer løbende herpå
At I anvender SMTTE i forbindelse med rollerne for 
flyverne fra dagens start til slut, og definerer 
funktionen med fokus på inklusion af børn. 

Sprogindsatsen

Indsats Tilpasning af indsats 

Begrundelse
Din tekst bør maksimalt 
fylde 5-10 linjer.

Det er tydeligt at der er tænkt over rummenes 
indretning, og det er let for børnene at se, hvad de 
kan med legetøjet og måden det er stillet det an på. 
Der mangler dog en visuel tavle, der med sprog og 
piktogrammer viser hvad børnene kan, og hvilke 
voksne der er hvor. Dette er endnu ikke er 
færdiggjort grundet manglende lydisolering. Til 
gengæld kan børnene se rummene når de tjekker sig 
ind elektronisk, her er det illustreret med ikoner. 
KKFO’en vil på sigt sprogliggøre for børnene i 
forskellige farver, alt efter hvilket sprog. I krea 
rummet er der stillet inspirationsbøger frem og i 
alrummet er et læsehjørne. Der sås ikke rum med 
mulighed for rollelege og fx udklædningstøj til de 
yngste børn. I samarbejde med fagligt center 
udarbejdes et kompetenceudviklingsforløb for 
medarbejderne i forbindelse med sprogpakken. It 
anvendes som et pædagogisk redskab, her anvendes 
musikprogrammer til at fange nogle lidt mere 
udsatte børn. Børnene må ikke anvende mobil i 
KKFO’en, inden start i klub kører personalet et 
mobilkursus omkring mobiletik. 

Anbefaling
Din tekst bør maksimalt 
fylde 5-10 linjer.

At I anvender jeres børnemiljøvurdering aktivt og 
inddrager børnenes stemmer i udvikling af jeres 
rum, er der fx behov for udklædning og plads til 
rolleleg, i og med mange af jeres børn er yngre.
At I opsætter en overblikstavle for børnene når 
lydisoleringen er på plads
At I drøfter hvordan I kan anvende børnemøderne til 
udvikling af demokrati, men inddrag også mange 
andre kontekster i jeres arbejde med demokrati. 

Forældresamarbejde

Indsats Tilpasning af indsats 

Begrundelse
Din tekst bør maksimalt 
fylde 5-10 linjer.

Forældrerepræsentanten fortæller at pædagogerne 
åbne, det er nemt at få en samtale, hvis man har 
behov. Der sendes informationsbreve til forældrene 
om hvad der sker i KKFO’en. Det tættere 
forældresamarbejde foregår omkring den enkelte 
klasse og pædagogerne deltager i to årlige samtaler. 
Når KKFO’en har indkaldt til forældremøder er det et 
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fåtal af forældre der dukker op.
KKFO’en overvejer i samarbejde med skolen at 
ansætte en kommunikationsmedarbejder, som står 
for nyhedsbreve, billeder og forklaring af hvad en 
KKFO er for en type institution. 
Det er få svære samtaler KKFO’en oplever, her 
bruger personalet hinanden som sparring. To 
personaler har uddannelse i forældresamarbejde, en 
medarbejder har kompetencer og metoder i 
børnesamtaler og lederen er uddannet 
konfliktmægler. 

Anbefaling
Din tekst bør maksimalt 
fylde 5-10 linjer.

Overvej hvor hvordan I kan få flere forældre til at 
møde op til forældrearrangementer, hvad skal der til 
for at de har lyst til at komme. Afhold møderne selv 
om der kun dukker få op i starten. Inddrag 
forældrerådet og lad dem hjælpe jer. 

Sammenhæng og 
overgange

Indsats Tilpasning af indsats 

Begrundelse
Din tekst bør maksimalt 
fylde 5-10 linjer.

Der afholdes teammøde en gang om ugen mellem 
pædagoger og lærere. Her anvendes 5 R modellen 
og samarbejdsaftalen, som samarbejdsredskab. 
Der afholdes åbent hus for de nye 0 klasser i juni 
måned. Børnene starter i KKFO og skole i august 
måned.
Skole/KKFO er udfordret på at de ikke modtager 
overleveringspapirer på alle børn, da børnene ofte 
kommer fra andre steder i verden. Ca. 90% af 
børnene ikke kommer fra københavnske 
institutioner. 
Når børnene skal starte i klub i Bryggergården er der 
er meget fokus på overgangen. Sidste år var der 
mange besøg i klubben, og da de startede op var der 
en medarbejder fra KKFO’en med i den første uge. 
En anden udfordring er, at børnene på Europaskolen 
starter i en ung alder, det betyder at nogle børn i 
løbet af 4 klasse fylder 9 år. 

Anbefaling
Din tekst bør maksimalt 
fylde 5-10 linjer.

At I forsætter det gode overgangsarbejde med 
klubben
At I gør jer overvejelser over hvordan I kan tilegne 
jer et hurtigt kendskab til børnene ved fx at afholde 
overleveringssamtaler med alle forældre.

Krav om refleksion og 
metodisk systematik i 
den pædagogiske 
praksis

Indsats Tilpasning af indsats 

Begrundelse
Din tekst bør maksimalt 
fylde 5-10 linjer.

SMTTE-modellen anvendes på aktiviteter og på 
enkelt børn. På alle skolefridage er der temauger og 
der udarbejdes SMTTE på hver enkelt uge. KKFO’en 
overvejer at anvende TOPI – som redskab til at nå 
rundt om alle børn. KKFO’en er i gang med at 
udarbejde en børnemiljøvurdering, og i nærmeste 
fremtid går i man gang med at afholde børnemøder. 
Der afholdes personalemøde en gang om ugen, 
teammøde en gang om ugen med lærerne, fire 
fælles personalemøde med undervisningsdelen om 
året. Der afsættes midler til kompetenceudvikling 
hvert år, nogle er i gang med diplomuddannelse i 
inklusion og en skal på vejlederkursus for 
pædagogstuderende. Lokalt skal alle på yogakursus 
og IT- musikkursus. 
to gange om året afholdes der personaleweekender, 
den ene hvor der planlæggges årshjul. Der sker 
videndeling på personalemøder. Der overvejes en 
koordinator for hvert sprogspor. Trioen er i gang 
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med at udarbejde en ”medarbejderhåndbog”. For 
nyansatte er der etableret en følordning.
På Europaskolen er KKFO’en er stadig i gang med at 
”bygge stolperne”. I relation til evalueringskultur 
arbejder man mod en stram styring, med 
udgangspunkt i en struktureret evalueringsmodel.

Anbefaling
Din tekst bør maksimalt 
fylde 5-10 linjer.

At I forsætter med at udvikle jeres systematik, 
baseret på jeres arbejde med SMTTE 
At I anvender TOPI som redskab til at komme 
systematisk rundt om alle børns trivsel, læring og 
udvikling
At I udvælger gode effektfulde evalueringsmodeller 
med et formativt sigte. 

Opfølgning
Her noteres særlige 
forhold, aftaler eller 
lignende der er indgået 
med institutionen/enheden.

Tilstede ved tilsynsdialogen var: Tilstede: Caroline 
(forælder), Uri (leder) , Julie medarbejder 

Afsluttet
Ja 

Afslutningstidspunkt: 02-01-2019 

Afsluttet af: Naja Marie Dyrendom Christensen
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