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NOTAT 

Opfølgning på handleplan tilsyn 2018 

Deltagere: leder Britta Christensen (leder), Malene Bjørch (souschef) og pæda-

gogisk konsulent Christina Rose

Børnehuset Ved Noret har udviklingspunkterne: 
a) I udformningen af den styrkede læreplan, skal bevægelsesprofilen beskrives som en tydelig profil i 

Børnehuset ved Noret 
b) En evaluerende proces med fokus på om ”vi gør det vi (skriver) og siger vi gør”, i Børnehuset ved No-

ret 
Eksempelvis i forhold til: 

 Anerkendende kommunikation 
 Tilgang til børn 
 Selvhjulpenhed 
 Bevægelsesprofil 

Siden udarbejdelsen af handleplanerne er tidsplanen for indsatserne blev rykket. Det betyder for 

udviklingspunkt ”a”, at det først bliver i efteråret 2019, at der tages hul på drøftelser og refleksioner 

omkring bevægelsesteoriernes betydning for praksis.  

Det er ledelsens intention at bevægelse trækkes ned over flest mulige elementer i den styrkede læ-

replan. Lige pt er der fokus på rutinepædagogik og hvad intentionen er i rutinerne, også her kigges 

der på at få mere bevægelse med og rutinerne sidestilles med aktiviteter. 

Da indsatserne på udviklingspunkterne overvejende er læsestof, drøftelser og skriftlighed påpegede 

Christina vigtigheden i at ledelsen gør sig overvejelser omkring hvordan der sker forandrende hand-

linger i praksis og hvordan det håndteres hvis ledelsen oplever medarbejdere der ikke arbejder ud 

fra det den aftalte tilgang og børnesyn.  

Det er kun elementerne ”dannelse og børneperspektiv” fra det pædagogiske grundlag, der mangler 

at blive beskrevet på skrift. Malene orienterede om, at den skriftlige del af læreplanen forventes fær-

dig ved årets udgang 2019 og at den evaluerende praksis herefter får særlig opmærksomhed, med 

henblik på at indfri udviklingspunkt ”b” – Gør vi det, vi siger og skriver vi gør”. 

Evalueringskulturen tager afsæt i løbende aktionslæringsforløb som beskrevet i handleplanen, hvor 

elementerne i den styrkede læreplan kigges efter i sømmene. 

Christina kontakter Britta først i det nye år 2020, med henblik på at høre om alt går efter planen. 
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