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Uanmeldt tilsyn i Nygården den 29.04.2022 ved pædagogisk konsulent Joan Friis Petersen.
Kort beskrivelse af dagtilbuddet – uddrag fra dagtilbuddets egen hjemmeside:
I Nygården har vi familiegrupper, hvor børnene er fuldt integreret fra 0-6 år, og søskende er som
udgangspunkt i samme gruppe. Dette gør at der er mere ro i alle grupperne, aldersspredningen gør
at børnene udviklingsmæssigt ikke har samme behov på samme tidspunkt. Det giver langt færre
konflikter og en større social forståelse. Børnene udvikler sig sammen og er i konstant flow.
Det betyder også færre skift for det enkelte barn og barnets familie samt langt større kendskab til
barnet og dets familie for den enkelte pædagog. Det vil over tid være det samme personale, som
familien stifter kendskab. Alle børn og familier har en primær voksen.
De kommende skolebørn samles hver dag med målrettede og alderssvarende aktiviteter.

Uanmeldt tilsyn den 29.04.22 kl. 9.15-10.45.
Da jeg ankommer til Nygården bliver jeg i tvivl, om børn og voksne er hjemme. Der er helt stille, og
jeg kan ikke høre stemmer fra de delvis åbne døre.
Døren ud til parkeringspladsen er låst, og da ingen er at se eller høre, bekræfter det mig i, at hele
huset er på tur. Pludselig hører jeg barnegråd og en voksens trøstende ord. Jeg får kontakt gennem
en åben sprække i døren, og vedkommende fortæller mig, at indgangen er fra lågen til legepladsen.
At jeg skal gå bag om huset.
Jeg går ind i institutionen, hvor der stadig er stille. Jeg får at vide, at alle stuer holder samlinger. Jeg
går en kort runde på alle stuer, hvor der så småt er opbrud af samling og formiddagsmaden er ved
at blive pakket væk.
Alle stuer skal på legepladsen og fejre Sangens Dag. Personalet på alle stuer vælger at sende
børnene til garderoben i mindre grupper, hvor der er en voksen til rådighed til hjælp med
påklædning. Det betyder, at garderobesituationen opleves meget afdæmpet, og med god kontakt
mellem voksen og barn. Samtidig observerer jeg aktiviteter på stuerne for de børn, som endnu ikke
skal gå til garderoben eller som ønsker, at blive i en igangværende leg lidt endnu. Det betyder, at
ikke alle børn kommer på legepladsen på samme tid, og de voksne har mulighed for at fordele sig
og være til rådighed for de mindste børn samtidig med, at de kunne opstarte aktiviteterne på
Sangens Dag.
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Første aktivitet jeg iagttog, er en gruppe børn og to voksne, som tilbyder fælles sanglege. ”Hoved,
skulder, knæ og tå” ”Ud i det blå med bumletoget” m.v. Børnene vælger selv, om de ønsker at
deltage. De bliver opfordret til det, men hvis de ønsker, at lave noget andet, bliver dette også
accepteret. Imens sidder en medarbejder med de mindste børn i sandkassen ved siden af, og laver
sandaktiviteter samtidig med, at hun synger med, så de mindste på deres måde bliver
medinddraget på deres niveau.
Jeg går gennem lågen hen til en anden del af legepladsen. Jeg spørger en medarbejder på vejen,
hvorfor legepladsen er opdelt. Hun fortæller, at de i Nygården prioriteter de mindre grupper, og de
skiftes til hver anden dag at benytte hver sin legezone. Ønsker et barn at deltage i en leg i den
anden del af legepladsen, må man gerne det.
Jeg slutter mig til den næste aktivitet, som er Stop-dans. En voksen og en mindre gruppe børn leger
stop-dans. En dreng ønsker ikke at deltage i aktiviteten. Han trækker sig fra fællesskabet, og ved
ikke helt hvor han skal placere sig. Den voksne er opmærksom på ham, og ser at drengen bliver
optaget af en fodbold. Hun får ham med i fællesskabet igen. Drengen spiller med sin fodbold i
samme børnegruppe, som danser Stop-dans.
Jeg hører musik længere væk fra, og følger lyden. Jeg ender på en anden del af legepladsen, som jeg
ikke vidste var der. Her er den kommende skolegruppe. En voksen og fem børn er i gang med at
danse Limbo. Et barn holder en gren, og de andre børn danser under, mens musikken drøner ud af
højtaleren. Humøret er højt, og de fortæller mig, at de er de store børn i Nygården.
Jeg bevæger mig videre, hvor en gruppe børn leger på en bakke. De fortæller, at de ikke ville danse
Limbo mere, men hellere ville lege. Alle børn i gruppen er involveret i legen, hvor de henter blade,
grene nede for enden af bakken, og samler det hele på toppen af bakken, alt imens de fortæller
mig, hvor de skal gå i skole, når de bliver skolebørn.
Jeg oplevede på hele tilsynet en god fordeling af børn og voksne. Medarbejderne lod sig ikke
forstyrre af hinanden, og havde fokus på børnene. Jeg oplevede imødekomne voksne, og børn der
alle var med i et større eller mindre fællesskab på deres præmisser igennem hele tilsynet.
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Konklusion på tilsynet:
-

Tilsynet gav anledning til, at der med fordel kan arbejdes med det æstetiske udtryk og
læringsmiljø foran indgangen på den første del af legepladsen, hvor borde-bænkesæt og en
sofa fylder meget, og skaber et rodet udtryk.

-

Ellers gav tilsynet ikke anledning til yderligere tiltag.

