
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

Kvalitetsaftale 
Tilsyn i Private Institutioner 

 Assens Kommune  

2017 og 2018 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Gustavsminde  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gustavsminde, gårdbørnehave- og vuggestue 

Kærumvej 8, 5610 Assens tlf. 73 70 95 96 

www.gustavsminde.dk - info@gustavsminde.dk 

 



 
 

 

1 

Indholdsfortegnelse 

 

Indholdsfortegnelse ............................................................................................ 1 

Oplysninger om institutionen ............................................................................ 3 

Børnetal .............................................................................................................. 3 

Personaleforhold ................................................................................................ 3 

Opfølgning på Kvalitetsaftalen 2014-2015 ........................................................ 3 

Indsatsområder jf. Dagtilbudsloven .................................................................. 4 

Evaluering af de pædagogiske læreplaner ......................................................... 4 

Børnemiljø og børneinddragelse ....................................................................... 6 

Sprogvurderinger ............................................................................................... 6 

Tosprogede børn ............................................................................................ 8 

Sammenhænge i børns overgange ..................................................................... 8 

Sammenhæng fra dagpleje/vuggestue til børnehave .................................... 8 

Sammenhæng fra børnehave til skole og SFO .............................................. 8 

Personalets kompetenceudvikling ..................................................................... 9 

Forældresamarbejde .......................................................................................... 9 

Digital dannelse ................................................................................................ 10 

Institutionens fokusområde ............................................................................. 10 

Tilsyn af miljø og hygiejne ................................................................................ 11 

Sikkerhed ...................................................................................................... 11 

Indemiljø ....................................................................................................... 11 

Udemiljø ....................................................................................................... 11 

Hygiejne ........................................................................................................ 11 

Udtalelser til Kvalitetsaftalen ........................................................................... 12 

Udtalelse fra Bestyrelsen .............................................................................. 12 



 
 

 

2 

Udtalelse fra leder ......................................................................................... 12 

Underskrifter ..................................................................................................... 13 

 



 
 

 

3 

 

Oplysninger om institutionen 
Leder af institutionen: Gitte Jørgensen 

Stedfortræder/Pædagogisk leder: Souschef Line Ebsen 

Bestyrelsesformand: Jesper Kryger 

Kvalitetsaftalen er udarbejdet af: Gitte Jørgensen 

 

  

Børnetal 

Antal børn   
2017 

(Gennemsnit) 

2018 

(Forventet gennemsnit) 

Vuggestue 24 24 

Børnehave 65 68 

Antal tosprogede børn 1  1 (2 børn med 3 sprog)  

 

 

Personaleforhold 

Antal ansatte  
2017 

(Gennemsnit) 

2018 

(Forventet gennemsnit) 

Pædagoger 9 9 

Pædagogiske assistenter 0 1 

Pædagogmedhjælpere  7 7 

Studerende/elever 1-2 1-2 

Andre ansatte Pedel -Madmor Pedel – Madmor   

 

 

Opfølgning på Kvalitetsaftalen 2014-2015 

Hvilke udviklingsmål blev aftalt? 

 

Et øget fokus på digitalisering 

 

Hvordan har I arbejde med dem? 

Vi har primært arbejdet med digitalisering i børnehøjde med de største børn. Vi har søgt på 

nettet med børnene omkring blandt andet dyr og fænomener i naturen, som en udvidelse af 

børnenes viden. Børnene har været aktive i udarbejdelse af børnemiljøvurdering  - de har ta-

get billeder og været aktive i fremstillingen af en film.  

Vi er sammen med vores forældregruppe optaget af forskningen på området i forhold til på-

virkningen af børns umodne hjerner, når de udsættes for blåt lys og de mange hurtige input og 

skift. 

Vi ser digitaliseringen som en helt naturlig del af barnets liv – og efter aftale med forældrene 

har vi valgt at minimere omfanget og brugen af digitale medier på Gustavsminde.  
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Indsatsområder jf. Dagtilbudsloven1  
• Pædagogiske læreplaner 
• Børnemiljø og børneinddragelse 
• Sprogvurderinger 

• Sammenhængende overgang mellem dagtilbud og skole 
• Personalets kvalifikationer 
• Kommunale målsætninger 

 
 
Vores pædagogiske metoder tager afsæt i følgende teoretiske ramme: 

ICDP omkring det relationelle arbejde. 

Axel Honneth i forhold til den anerkendende tilgang. 

Vores læringssyn som er defineret ved at være bredt og helhedsorienteret, hvor følelser, intel-
lekt, handling, trivsel, udvikling og læring ses som dynamisk sammenhængende. Læring be-
tragtes som forandringsprocesser, hvor barnets nye forståelse virker dynamisk tilbage på det, 
det tidligere har forstået. 

Udviklingspsykologisk er vi orienteret mod Daniel Stern og Vygotsky, og vores opmærksom-
hed går på at indkredse barnets nærmeste udviklingszone og deltagelsesmuligheder. Ligele-
des betragter vi barnet som et subjekt med handlinger, der er intentionelle. Omsorgsdelen i 
det pædagogiske arbejde er et vigtigt og afgørende fokus, og den følelsesmæssige affektive af-
stemning afgørende for barnets udvikling og trivsel. 

I forhold til tilknytningsteori er vi optaget af tankerne hos John Bowlby og Donald W. Winni-
cott.  

Her centreret omkring udvikling af selvet og processen fra interaktion til relation. 

Jesper Juul og tanker om barnet som kompetent. 

Vores pædagogik beskrevet i et væksthusmateriale danner også fundamentet for vores pæda-
gogik. Materialet er udviklet i samarbejde med seminariet i Odense.   

I vores forståelse af dannelse skriver vi blandt andet: Dannelse er en proces, hvor børn i sam-
spil med omverdenen konstruerer deres egen viden om sig selv og omverdenen, og i forhold 
til børns nærmeste udviklingszone er omverdenens reaktioner og tilbud vigtige. Pædagogik-
ken på Gustavsminde vil være menneskeligt dannende og livsdueligheds udviklende. Den vil 
være præget af varme og drage omsorg for børneliv. Den vil være søgende, mulighedsoriente-
ret, demokratisk og skabende. Vi bygger vores forståelse af børns udvikling på et helhedsori-
enteret dannelses-og læringsbegreb, nemlig at børn lærer af alt, hvad de erfarer og oplever, 
og børn oplever og erfarer på mange individuelle måder. 

Bogen Kærlighed er ikke nok af Sofie Münster   

Se barnet indefra af Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson 

Evaluering af de pædagogiske læreplaner 
Hvilke pædagogiske metoder og aktiviteter iværksætter I for at nå målene for læreplans-

temaerne? 

Vi starter med i alle grupper at få lagt et årshjul med aktiviteter koblet op de 6 læreplanste-

maer. Dette foregår på teammøder efter sommerferien. Den helt store overskrift for arbejdet 

med vores læreplan er at have fokus på børneperspektivet og læringsmiljøet og søge at ind-

drage børnenes oplevelser af, hvad der er betydningsfuldt for dem i deres trivsel og udvikling. 

Emnerne skal ses som en overordnet arbejdsramme, hvor børnene gives mulighed for at på-

virke og inspirere med det, de er optaget af. Udover de fastlagte aktiviteter er der også den 

helt almindelige hverdag, som vi holder meget af.  Her har vi udarbejdet vigtige faktorer for 

læringsmiljøet, og hvert team har valgt 2 områder, de vil give et særligt fokus frem til jul. 

Vuggestuen vil have fokus på de fysiske rammer, de psykiske rammer og de æstetiske ram-

                                                        
1 Dagtilbudsloven, § 7, § 8, § 11 samt Vejledning 2015-02-27 nr. 9109 om dagtilbud m.v.  
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mer. Børnehavegrupperne har fokus på pædagogens evne til at lede læringsprocessen trin for 

trin, og de valgte pædagogiske metoder afstemt efter aktivitet og udviklingsniveau. Vores ud-

valgte faktorer for det gode læringsmiljø er:  

Relationer mellem barn og voksen, Relationer mellem børn, regler og håndhævelse af disse 

(værdier og normer), Pædagogens evne til at lede læringsprocessen trin for trin, De udvalgte 

pædagogiske metoder afstemt efter aktivitet og udviklingstrin, virkelighedsopfattelser og ud-

levelse af værdier(at kunne tage hinandens perspektiver), Motivation, mestring, udfordringer, 

tilpasning af krav, opmuntring, ros, anerkendelse, empati, begejstring, Stemninger(uro, gråd, 

skrig, glædeslyde, sang, gode arbejdslyde), De fysiske rammer – de psykiske rammer og de 

æstetiske rammer.    

Inklusion er et konstant arbejdsfokus og har et helt centralt fokus, når kvaliteten af lærings-

miljøerne drøftes på faglige teammøder og personalemøder.  

 

Hvordan dokumenterer I opfyldelse af målene for læreplanstemaerne? 

 

Vi anvender EVA´s materiale – Tegn på læring. Tager billeder sammen med børnene, hænger 

dem op og taler med dem om, hvad der sker på billedet. Indsamler tegninger og andre kreati-

ve produkter børnene har skabt i processen, nedskriver input fra børneinterviews. Indsamler 

udtalelser fra forældre, deres egne og også det, de hørere deres børn sige, så forældre får en 

stemme i dokumentationen af læreplansarbejdet. Producerer små film som vises på en 

skærm, så alle børn kan se sig selv og deres venner i aktion omkring et udvalgt emne.  

Hvordan evaluerer I de pædagogiske læreplaner? 

 

I Eva materialet er der formularer der sikrer, at vi når rundt om evalueringsdelen. Hvad gik 

godt – hvad gik anderledes, end vi havde forventet, var metoden anvendelig i forhold til akti-

viteten og børnegruppen, hvad var børnenes læring, og hvad var fagpersonalets. Eva har net-

op udarbejdet et nyt materiale ”Redskab til selvevaluering” En ramme til systematisk at kun-

ne stille skarpt på og analysere vores praksis indenfor centrale områder i læreplanen. Vi glæ-

der os til at dykke ned i materialet og blive endnu dygtigere til at sætte gang i den faglige re-

fleksion. 

I evalueringsarbejdet rundes også fornævnte vigtige faktorer for læringsmiljøet.   

Evalueringen foregår løbende gennem hele arbejdsprocessen og en midtvejsevaluering er ind-

lagt. Dette for at sikre, at vi rammer målgruppen bredt med de processer der sættes i gang, og 

at vi er opmærksomme på at justere i forhold til børnenes perspektiver og input. Vigtigt i eva-

lueringen er at have øje for at der skabes et godt læringsmiljø for alle børn, og at det ikke er 

de samme børn, vi altid får øje på og evaluerer på baggrund af. I evalueringen kigges efter 

barnets intention og initiativ, mimik og attitude, kontaktforsøg, forståelse af omverdenens 

krav, barnets måde at interagere på og barnets kapacitet – hvad er barnet i gang med at lære 

og øve sig på.  Hvordan reagerer de voksne på barnets kontaktforsøg, de voksnes tilgængelig-

hed, imødekommenhed og ikke mindst begejstring. På personalemøder fremlægger de 3 te-

ams indhold fra deres arbejde med læreplanen til drøftelse, inspiration og sparring/feed-

back. I evalueringsdelen benytter vi os af den læring vi har fået i deltagelsen i Ny Nordisk 

med et fokus der hed ”Leg og børns deltagelse” 
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Beskriv succeser og udfordringer i arbejdet med pædagogiske læreplaner  

Det er altid en kunst at finde tiden til at arbejde målrettet med den pædagogiske læreplan, da 
vores hverdag med mange børn er præget af stor uforudsigelighed. Når det er sagt, så lykkes 
vi alligevel helt godt med det, og vi er alle enige om, at det målrettede arbejde styrker den fag-
lige refleksion og vores bevidsthed om børnenes læring og udvikling. Vi har fokus på at op-
bygge en refleksiv og selvevaluerende kultur, hvor evalueringen sker løbende, giver mening 
for børn og voksne, og hvor dokumentationen er relevant og betydningsfuld. 
Dato for seneste og kommende evaluering 

August 2018 – august 2019 

Løbende evalueringer foregår hver anden måned. 

 

 

 

Børnemiljø og børneinddragelse  
Hvordan arbejder I med at skabe et godt børnemiljø? 

 

Vi har i en periode haft et øget fokus på vores organisering af arbejdet. Det har vi til stadig-

hed. Gruppesammensætning, gruppestørrelse, basisgrupper, værksteder inde og ude, meget 

udeliv og oplevelser i naturen, foranderlige inde-miljøer, grupperum der hurtigt kan foran-

dres og hængekøjer og gynger monteres i loftet, tilpas lidt legetøj afstemt efter aldersgrup-

pen, børn vælger selv aktivitet men med guidning og støtte til udvikling, integration mellem 

de 3 teams udvikler barnets evne til at tage hensyn og udvise omsorg, dejlig stort legeområde 

og en stor skov i baghaven, de dejligste dyr som bliver vores bedste venner, når vi passer dem 

hver dag, aldrig alle børn inde, rolige måltider, fri spisning for de største, og et dejligt fælles 

eftermiddags måltid ,og sidst men ikke mindst et stort fokus på fællesskabsfølelsen. Alle børn 

skal opleve at have venner og hjælpes til at indgå i et fællesskab. Fokus på tonen blandt bør-

nene, og voksne der griber ind når tonen bliver for hård. Børnene skal være omgivet af begej-

strede voksne, der mestrer at hjælpe børn med at blive en del af et større børnefællesskab. I 

dette arbejde anvender vi de otte samspilstemaer fra ICDP-programmet. Metoden har fokus 

på omsorgspersonens evne til at opbygge en sund og udviklende relation til barnet.  

Hvordan medinddrager I børnenes oplevelser i udviklingen af børnemiljøet? 

 

Vi er lydhøre voksne der med vores anerkendende tilgang er trænende i at opfange de input, 

der kommer fra børnene. Blandt de største børn afholdes børnemøder som en form for eva-

luering af dagligdagen og de aktiviteter ,der er planlagt. Vores pædagogiske fokus har altid 

været lagt på læring gennem leg, og i legen præsenteres vi også for emner, der har betydning 

for børnemiljøet og en evt. ændring og forbedring af dette. 

 

 

 

 

 

Sprogvurderinger  
Iflg. Dagtilbudsloven har Dagtilbud pligt til at sprogvurdere børn, hvor der på baggrund 

af sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold er en formodning om, at barnet har be-

hov for sprogstimulering.2  

I Assens Kommune er det besluttet, at sprogvurdere alle 3 årige børn, samt de 5 årige børn, 

som har haft eller har behov for en fokuseret eller særlig indsats. 

                                                        
2 Dagtilbudsloven, § 11, stk. 1 
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Hvordan tilrettelægger I indsatsen omkring sprogvurderinger? 

Vi benytter os af det program som Assens Kommune udbyder til sprogvurde-

ring. Vi har en uddannet sproglig vejleder som forestår selve vurderingen og 

kontakten til forældrene efterfølgende. Vi har omkring børn som har brug for 

en fokuseret eller særlig indsats god sparring af talepædagogen tilknyttet vores 

område og aftaler med hende, hvordan der skal følges op. Hvad gør vi selv, og 

hvad er der brug for at talepædagogen gør. 

 

Det har vist sig gavnligt for udvikling af barnets sproglige kompetence at: 

Arbejdet med barnets sproglige udvikling foregår i tæt samvær med de voksne 

og andre børn. Vi har ugentlige samlinger hvor de største vuggestuebørn og 

børnehavebørn mødes til sang og musik. Vi har mange bøger liggende, som 

børnene selv kigger i og ”læser” for hinanden. Ved højtlæsning for gruppen gør 

vi nogle stop for at tale med børnene, om det der sker i bogen. Børnene spørger 

til ord, de ikke kender, og vi forklarer og udvider deres ordforråd. I samværet 

med barnet lægger vi vægt på at have øjenkontakt, når vi taler med barnet og 

gentage ord korrekt, når de udtales utydeligt eller forkert. Vi har haft fokus på 

længden af samtalen med børnene, da vi ofte oplever, at hverdagens travlhed 

kan give en flygtig verbal kontakt. Vi har bestræbt os på ikke at spørge børnene 

om noget, såfremt vi ikke har haft tid til at lytte og give opmærksomhed til bar-

nets svar. Sang, musik og kropslig udfoldelse er faktorer der stimulerer barnets 

sproglige udvikling. Derfor har vi brugt det at ride til børn, som har været for-

sinkede i deres sproglige udvikling. Vores erfaring med ridning er, at det sætter 

gang i barnets tale og stimulerer barnets udtale af ordene og rytmen i sproget. 

Kropslig udfoldelse på vores udeareal er ligeledes med til at styrke den sprogli-

ge udvikling og ikke mindst barnets ordforråd.   

 

 Aktiviteter og måder at omgås hinanden på, der udvikler ovenstående mål: Vi 

læser og synger. Siger rim og remser. Klapper ord i takt. Klapper hinandens 

navne. Vrøvler og laver sjov med ord. Gør noget ud af at benævne ting med den 

rigtige betegnelse. Skriver tal og bogstaver og vores navne. Holder øjenkontakt, 

når vi taler med børn. Giver stammere mulighed for at tale ud. Benævner alt 

hvad vi ser og oplever på vores ture i skoven og i stalden med vores dyr. Læser 

op af det, der står i børnenes mapper. Vi er opmærksomme på vores eget tempo 

og afventer barnets initiativ i samtalen. 

 
Hvordan følger I op på sprogvurderinger? 

Vi har i vores evaluering sat fokus på kvaliteten af de sproglige læringsmiljøer 

vi tilbyder og vurderet, at vi inden døre kan opkvalificere den sproglige indsats. 

En vigtig faktor her vil være vores faglige opmærksomhed på udvælgelsen af de 

forskellige børn og sammensætningen af børnegruppen. Målet er at ændre på 

kommunikationsmønstrene hos de sprogligt tilbageholdende børn og samtidig 

bruge de sprogligt stærke børn som inspirationskilde. 

Vi vil optimere vores aktiviteter med sang musik og bevægelse. 

Vi vil optimere arbejdet med sprog ved at sætte børn i bevægelse - løbe, hoppe, 

ride, trille, balancere, gå baglæns, kravle. 

Vi vil fortsat være opmærksomme på længden af de samtaler vi har med børne-

ne, på vores nærvær i hverdagen og ikke mindst vores tempo.  

Vi vil være opmærksomme på at videregive vores viden om børns udvikling af 

sprog til forældrene og inddrage dem i arbejdet med de sprogligt forsinkede 

børn.  



 
 

 

8 

At fastholde Gustavsminde som mobilfri zone er et signal om værdien i at give 

børn fuld opmærksomhed ved afhentning og aflevering. I en tid med meget 

splitopmærksomhed fastholder vi denne beslutning, og vi har mange frugtbare 

drøftelser med forældrene om det. 

At være opmærksomme på vores tempo i samværet med barnet er et fremadret-

tet fokus. At blive gode til at afvente barnets initiativ i samtalen er en kunst, vi 

ønsker at kunne mestre til fulde. 

 

 
Tosprogede børn 

Hvordan arbejder I med særligt at styrke den sproglige udvikling hos tosprogede børn? 

 

Vi har ikke de store erfaringer her, men har dog i forhold til det ene barn vi har 

haft tidligere, haft et godt samarbejde med såvel PPR som tosprogskonsulen-

ten. Vi har fået rådgivning og vejledning og omsat dette i vores hverdag. Lærin-

gen er foregået i mindre grupper og gennem legende aktiviteter. Vores op-

mærksomhed er blevet skærpet omkring vigtigheden af løbende at tjekke bar-

nets sproglige formåen, da der let kan opstå en overfladetilpasning, der kan 

være vanskelig at opdage. Barnets brug af forholdsord og indlæringen af nav-

neord har været vores fokus. Det har ligeledes været et fokus at være opmærk-

som på om barnet rent faktisk bruger sproget eller om det hovedsageligt er det 

nonverbale sprog, der er dominerende i barnets fællesskab med de øvrige børn.  

 

 

Sammenhænge i børns overgange 
Sammenhæng fra dagpleje/vuggestue til børnehave 

Hvordan organiserer og arbejder I med at skabe sammenhæng for børn fra dagple-

je/vuggestue til børnehave? 

 

Vi har overgangsmøder med dagplejere ved børn som har særlige udfordringer. I disse møder 

deltager forældrene også, og det har vi rigtig gode erfaringer med. 

Når der ikke er særlige udfordringer, modtager vi et skema med en beskrivelse af barnet. 

 

 

Hvad lykkes I med, og hvad udfordrer jer? 

 

I vores egne overgange internt er der etableret overgangsmøder mellem de 3 grupper.  

Det fungerer rigtig fint, og vi kender jo børnene og forældrene rigtig godt alle sammen. 

 

Vi modtager ikke noget på skrift fra de private dagplejere. De kommer ofte på besøg og her 

får vi et blik på barnet. 

 

 

Sammenhæng fra børnehave til skole og SFO 

Hvordan organiserer og arbejder I med at skabe sammenhæng for børn ved start i skole 

og SFO? 

 

Vi er i den situation, at vi afleverer børn til mange skoler, så rent ressourcemæssigt er det ik-

ke muligt for os at deltage i alle skolers førskoleaktiviteter. Vi har haft forældre på skift til at 

deltage med deres børn, og det har fungeret godt. 
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Hvad lykkes I med, og hvad udfordrer jer? 

 

Vi har overgangsmøder med alle skoler og udfylder diverse skemaer (kommunalt udarbejdet) 

sammen med forældrene til drøftelse med den kommende børnehaveklasselærer. 

Vi drøfter altid hvorvidt det er godt eller skidt for barnet, at vi sidder og tegner et billede af 

det sammen med den kommende lærer. Der kan være en risiko for at barnet fastholdes i et 

voksen-blik tilhørende en gammel kontekst skabt sammen med børn, som det måske skilles 

fra, og ikke får så stor mulighed for at vise sig fra en ny side. (måske lidt kringlet formuleret) 

Et citat rammer måske bedre, det jeg mener: ”Mennesket er altid mere end vores beskrivelse 

af det. Forstår vi ikke det, har vi ingen ret til at beskrive det” Rollo May 

 

 

 

Personalets kompetenceudvikling 
Hvordan arbejder I med at opkvalificere personalet? 

Vi har i en periode prioriteret fælles uddannelse for hele personalegruppen med rigtig gode 

erfaringer. Det har vist sig vanskeligt at komme tilbage alene efter et godt kursus og så skulle 

sætte gang i en proces med at implementere den nye viden. 

Vi har en diplomuddannet sproglig vejleder, som bruges konsultativt i grupperne. 

Vi har en medarbejder med en fuld diplomuddannelse i special pædagogik, som bruges kon-

sultativt i grupperne. 

Lige nu er der et ønske om mere viden indenfor det motoriske område og det neuropædago-

giske felt. Vi er optaget af hjernens udvikling ,og hvilke krav vi kan stille hvornår i barnets 

udvikling.  

På vores pædagogiske dag den 29. september får hele medarbejdergruppen et oplæg om tan-

kestyring, og det at kunne mestre egne ikke altid konstruktive tanker i en foranderlig hver-

dag. Opkvalificering fremadrettet foregår i et skifte mellem individuelle ønsker og ledelsens 

blik for behovet i den samlede medarbejdergruppe. 

Der afsættes hvert år et beløb i vores budget til opkvalificering af personale.  

 

Hvordan og i hvilket omfang bruges fælles refleksion og sparring i den faglige udvikling 

af personalet? 

 

Fælles refleksion og faglig sparring er et område vi har arbejdet rigtig meget med – i årevis. 

Det er afprøvet i mange forskellige afskygninger. Styret parvis med et fastlagt fokus f.eks. 

hvordan tales til barnet. Mere uformelt aftalt i grupperne løbende at give hinanden feedback 

på det der lykkes. Når jeg skriver det, der lykkes, er det fordi, det kræver en stor portion tryg-

hed og kendskab til hinanden konstruktivt at kunne modtage negativ feedback. 

På vores GUS gåture lige nu er der et punkt, der hedder ”Hvordan kan du bedst modtage 

feedback fra en kollega, og hvor ofte giver du det selv.”  Vi arbejder videre med det og kalder 

det også ”Højlydt undren” en meget vigtig del af vores faglige samarbejde. 

 

 

Forældresamarbejde 
Hvordan arbejder I med at inddrage forældrene for i fællesskab at kunne styrke børns 

udvikling og læring? 

 

Vi har altid haft et helt særligt fokus på forældreinddragelse på Gustavsminde. 

Alle forældre er altid velkomne til at være med i dagligdagen i det omfang de har 
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mulighed for. Mange forældre tilbringer på vores opfordring en formiddag 

sammen med deres barn i børnehaven og har et stort udbytte af det. De får en 

mulighed for at lytte sig frem til vores tone overfor børnene, de ser hvordan vi 

forsøger at knytte børnene sammen i legefællesskaber, og de ser os løse konflik-

ter med 2 vindere (for det meste). Vi har et tilbud om forældrerådgivning. Et lø-

bende tilbud om at komme og drøfte forskellige tidlige problemstillinger med 

os, som har et stort kendskab til deres børn. Et tilbud som bliver brugt og som i 

høj grad er af forebyggende karakter. Fællesskabsfølelsen forsøger vi at få gjort 

rigtig solid, og vi tager på hjemmebesøg hos barnet efter 2-3 måneder i børneha-

ven. Vi bygger bro mellem de 2 verdener, og det er magisk, det som sker, når vi 

træder ind over dørtærsklen til barnets verden. De svære områder omkring 

barnets udvikling bliver efterfølgende meget nemmere at drøfte med forældre-

ne, har det vist sig. I vores samarbejde med forældrene omkring barnet ser vi 

ikke tiden an, men har den aftale med hinanden, at vi drøfter stort og småt så 

snart, der er tegn på at barnet ikke at trives. Til dette bruges forskellige meto-

der. En af dem er udfyldelse af et skema før samtalen med styrker og udfordrin-

ger hos barnet. Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere og eksperter 

på deres børn i hjemligt regi – vi er det i de sociale sammenhænge børnene op-

træder i i institutionen. Når der er respekt om denne rammesætning, er der god 

grobund for et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde. 

Digital dannelse 
Hvordan anvender I IT og digitale medier som pædagogisk redskab til at understøtte og 

kvalificere det pædagogiske arbejde? 

 

Det gør vi som tidligere beskrevet ikke så meget i. Det er primært de største børn som benyt-

ter sig af IPad og computer i forhold til at søge ny viden. 

 

 

 

 

Institutionens fokusområde 
Beskriv og begrund jeres valg af fokusområde 

 

At udvikle gode og sunde læringsmiljøer for alle børn med børneperspektivet i 

fokus. 

 
Hvordan understøttes børnenes udvikling og læring af fokusområde? 

 

Børneperspektivet er et centralt element i den ændrede dagtilbudslov og den 

styrkede pædagogiske læreplan. Det vidner om en anerkendelse af mange pæda-

gogers praksis med at følge børnenes spor, engagement og interesser. Vi vil til-

stræbe en legende pædagogisk indgang til børnene med et stadigt stort fokus på 

legen som væsentlig i sig selv.  
Hvad lykkes I med, og hvad udfordrer jer? 

 

Vi lykkes rigtig godt med den legende tilgang til børnene. Vi ved en del om legens betyd-

ning, og hvordan børn, som ikke er så kompetente legere kan hjælpes ind i legefælles-

skaberne. Hvad kan man sige og hvad kan man gøre som barn. 

 

Lovens brede forståelse af læringsmiljøet skærper behovet for at nå hele vejen rundt om 
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læreplanstemaerne på en sammenhængende måde. Der lægges op til at inddrage barne-

perspektivet til at supplere og udvide det voksenpædagogiske perspektiv, hvilket giver 

rigtig god mening. Det er derfor af stor betydning at have indsigt i hvordan børn sanser, 

føler, tænker og handler for at kunne skabe betydningsfulde læringsmiljøer.  Her har vi 

et løbende udviklingsområde. 

 

 

 

 

Tilsyn af miljø og hygiejne 
Sikkerhed • Status og selvevaluering 

Hvordan arbejder I med sikkerheden for hhv. børn og voksne? 

 

Vi har AMR der løbende og sammen med leder har et skærpet blik på sikkerheden på 

arbejdspladsen. Hvis noget anses for værende til fare for børn eller voksne vurderes det 

om vores pedel er i stand til at ordne det. Hvis ikke rekvireres en håndværker hurtigst 

muligt. 

Hvordan og hvornår kontrolleres sikkerheden på legepladsen? 

 

Vi har en årlig kontrol af vores legeområde ved en certificeret legepladskonsulent. Det 

månedlige tilsyn foretages af vores pedel, det daglige af personale og det kvartalsvise af 

en repræsentant fra vores bestyrelse. Rapport udarbejdes. 

 

 Indemiljø • Helhedsindtryk af de indendørs faciliteter 

• Støj, lys, ventilation, æstetik 

Hvordan arbejder I med optimering af indemiljøet? 

Vi har et løbende øje for, at der skal se hyggeligt ud hos os. Blomster, lys, gamle 

møbler, børnenes tegninger og malerier, udstoppede dyr, sjove loppefund, ma-

terialer fra naturen, fotos fra vores falkekasse og billeder. 

Støj forsøger vi at mindske ved at benytte op af vores enorme udeareal. Vi har 

ventilationsanlæg men åbner dagligt døre og vinduer. 

Som noget helt særligt i forhold til inde-miljøet har vi af og til besøg af høns og 

en hest i ny og næ, når dørene står åbne. Hvorvidt det er sundt, er vi enige om at 

det så absolut er. En skøn skør oplevelse, som et dejligt krydderi i et Pippi lig-

nende børneunivers. 

 Udemiljø • Helhedsindtryk af de udendørs faciliteter 

Hvordan arbejder I med optimering af udemiljøet? 

 Vi har 4 tønder land, hvor noget er lagt ud til vores dyr. Det øvrige legeområde udvikles 

løbende. Nye redskaber går til og nye kommer til. Vi har fokus på at området skal være 

foranderligt, og børnene skal have adgang til flytbart materiale. Vores legeområde er for 

nyligt renoveret for et større beløb. 

Hygiejne • Helhedsindtryk af hygiejne 
Hvordan arbejder I med at optimere hygiejneforholdene? 

 

Der arbejdes løbende på at optimere hygiejnen især i vuggestuen. Vi har haft be-

søg af en sundhedsplejerske med fokus på hygiejne. Der er opsat de gængse di-

spensere med sprit og sæbe, og vi benytter papir til aftørring. Der er udarbejdet 

procedurer for rengøring af puslepladsen ved middagstid, hvordan en ble læg-

ges sammen inden den smides i spanden, og hjemsendelse af børn med tynd af-

føring. En del forældre spritter deres hænder af inden de går ind i vuggestuen. 

Legetøj vaskes af jævnligt. Skoene sættes i garderoben. 
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Udtalelser til Kvalitetsaftalen 
Udtalelse fra Bestyrelsen 

 

En samlet bestyrelse fra Gustavsminde har læst og vurderet kvalitetsaftalen. 
Bestyrelsen er enige om, at det er en meget fint udført kvalitetsaftale - en beskri-
velse som stemmer overens med det, vi oplever i hverdagen. 
Vedrørende fokuspunktet Øget digitalisering vurderes det, at det til stadighed er 
et punkt, vi har opmærksomheden rettet imod. Dog er der intet ønske fra besty-
relsens side om at haste hen imod nye digitale tiltag. 
Samlet set er bestyrelsen meget tilfreds med rammerne og det pædagogiske ar-
bejde på Gustavsminde. 
 
På vegne af bestyrelsen 
Jesper Kryger, Formand 

 
Udtalelse fra leder 

• Status på egen organisation og opmærksomhedspunkter 

Gustavsminde er kendetegnet ved ordet udvikling – blandt andet. Vi har de sid-

ste par år haft fokus på udbygning og udviklingen af de fysiske rammer. Vi er nu 

i gang med at udvikle vores kommunikation og faglige sparring de 3 grupper 

imellem. En spændende proces, hvor det til stadighed handler om at gøre sig 

synlige for hinanden og sætte alle vores faglige kompetencer i spil, så Gustavs-

minde fremstår som en samlet enhed.  

Vi har fået skabt en vision, en mission og defineret vores kerneydelse. Vigtige 

arbejdsredskaber, der samlet hjælper os til at have et fælles fagligt fokus. Det 

hjælper os også i perioder, hvor vi glider væk fra det aftalte, til nemmere at 

komme på ret kurs igen. 

Vi har skabt et fælles syn på dannelse og fået afklaret vores læringssyn. 

Tak til Mai Mercado, der kommer med nye tanker om en styrket læreplan med 

leg, læring og dannelse i fokus. En nedtoning af den udskældte overdrevne do-

kumentation er erstattet af en stærkere refleksions- og evalueringskultur. Vi hil-

ser det meget velkomment.  

På Gustavsminde er vi optaget af langsomhedens filosofi. En filosofi og tilgang til 

barnet der rummer stor ærbødighed overfor barnets egen-aktivitet og mulighed 

for fordybelse. I tiden en filosofi flere kunne have glæde af at øve sig på. 

Jeg kunne ønske mig, at det ville gå op for politikere, hvor vigtigt det er at priori-

tere tilstrækkelige ressourcer i pædagogfaget, så vi kan sikre alle børn et godt og 

solidt greb ind i verden. 

Min karakteristik af Gustavsminde er følgende – og vores opgave som fagperso-

ner er at leve den ud hver dag: 

Gustavsminde er et dynamisk og bæredygtigt dagtilbud kendetegnet ved moralsk 

sensitivitet, forstået som en opmærksomhed på, hvordan vores handlinger på-

virker andre. Gustavsminde er kendetegnet ved høj grad af etisk bevidsthed og 

medarbejdere, der evner at indgå i relation til det enkelte barn og dets forældre 

med en grundlæggende medmenneskelighed og anerkendelse af det andet men-

neskes livsverden. Gensidighed er en grundlæggende værdi, og barndommen 

har en værdi i sig selv. Kvalitet på Gustavsminde er lig med kvalitet i relationen. 

Gustavsminde er kendetegnet ved troen på fremtiden og lysten til at præge og 

skabe den. 
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