
Tilsynsmødet 23.9.2019 
 
Kort referat. 
 
Naturligvis blev flytningen til vores nye Bording Børneby centrum for den først del af mødet. 
Der var, både for forældre og medarbejdere en opfattelse af, at opgaven havde været rigtig stor og svær. Vi 
har også en fælles oplevelse af, at der var flere børn der blev klem i det, end vi havde forventet. 
Fra forældresiden var der også kritik af både informationsniveauet og af det forberedende arbejde på at få 
skabt relationer mellem børn og voksne i de nye børnegrupper. 
Forældrene påpeger også, at det var/er svært at finde ud af, hvem af personalet der hørere til hvor? Hvem 
der er på arbejde hvornår? Og en oplevelse af, at der manglede medarbejdere både om eftermiddagen og 
at man ønskede kendte voksne på alle stuer om morgenen. 
 
I Bording Børneby er vi helt bekendt med, og langt hen af vejen også enige i, den kritik men oplever også vi 
har reageret på den.  Pædagogisk er det pt de sociale fællesskaber på stuerne der er i fokus – vi har tilrettet 
medarbejder resurserne og - det generelle informationsniveau mellem Bording Børneby og forældrene er 
på vej op, og vi er helt enige i, at informationerne om hvad der sker og hvorfor? er en afgørende faktor for 
forældrenes mulighed for at understøtte det pædagogiske arbejde. 
 
I forbindelse med denne snak, var vi også omkring, hvad vi evt kunne give videre til Engesvang, som jo står 
foran samme proces. 
Ud over ovenstående opmærksomhedspunkter, er det også et faktum, at vi har været rigtig meget presset 
af, at vores tidsfrist for at tømme de gamle huse, blev meget presset. Da vi kunne se, at vores oprindelige 
tidsplan skred – endnu engang, fik vi ikke udsættelse på, hvornår vi skulle aflevere de 3 tidligere 
børnehaver, så det er endnu et opmærksomhedspunkt, til Engesvang. 
 
Fra medarbejderside understreges det, at selv om hele forløbet har været som det har, har der på intet 
tidspunkt været dårlig stemning eller en træls tone mellem kollegerne. Og det har været en rigtig god 
oplevelse 
 
Når vi flytter blikket fra datid til nutid, er det vores oplevelse at der er kommet betydeligt mere ro på både 
os som voksne og på børnene. Vi er begyndt at finde en god rytme og børnene er ”landet” mere og mere i 
de nye omgivelser. 
Dette understøttes også at vores pædagogiske tiltag som pt vægter ro og tilhørsforhold. 
Vi arbejder stadig med at få dagsrytmer og personaleplacering til at passe bedst muligt sammen. Samtidig 
har vi fokus på vores fællesrum. Her arbejder vi på, at skabe et læringsmiljø der er til gavn for alle børn. Det 
er et af de emner vi skal arbejde med på vores personaledag d. 29. september. 
Vi oplever at vi er på vej og vores tro på at lykkes er stor. 
 
I forhold til vuggestuen, så er det jo helt nyt og vi skal på mange områder, finde niveauet for fællesskabet 
mellem børnehave og vuggestue.  Fra børnene er der en rigtig god gensidig nysgerrighed mellem de to 
aldersgrupper og de er opsøgende over for hinanden.  
Vi havde fra starten satset på, at vuggestuen skulle indgå i fælles morgenmad, men det har vi fravalgt. 
I stedet arbejder vi nu på, at få skabt muligheden for at vuggestuen også kan få glæde af vores arbejde 
med, at gør fællesrummet til et pædagogisk læringsrum for alle. 
 



 
Merete spurgte ind til forældre og medarbejderes oplevelse af dialogprofilen i Hjerne og Hjertet. Generelt 
var der en oplevelse af, at den ramme der bliver sat gennem forældrene og medarbejdernes forberedelse 
via udfyldning af profilen, har rigtig positiv indflydelse på den efterfølgende dialog på mødet. 
 
I forbindelse med hvordan der arbejdes med ledelse af pædagogisk kvalitet, fremhævede Stig vigtigheden 
af, at gå i dialog. Vi vil meget gerne lytte. Både til Børn, forældre og kolleger. Det er ikke altid vi kan finde 
fuld enighed, eller få alle ender til at mødes, men vi kan nå rigtig langt og samtidig blive klogere. Som et par 
eksempler kan nævnes vores reaktioner med at ændre på medarbejderfremmødet bl.a. på baggrund af 
forældrehenvendelser og som noget andet, prioriteringen af, at medarbejderne skal have mulighed for 
dygtiggøre/udfolde- sig på forskellige faglige områder. 
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