Slagelse den 15.12.21

Uanmeldt tilsyn i Skovbrynet den 15.12.21. kl. 09.00-10.40 ved pædagogisk konsulent Joan Friis
Petersen.

Kort beskrivelse af dagtilbuddet-uddrag fra Skovbrynets egen hjemmeside:
Vi er placeret i ”et lille smørhul” Sørbymagle med gode rammer inde og ude, hvor nærmeste
naboer er skolen, skoven, idrætsanlægget, idrætshallen, idrætsforeningen og da gplejerne.
Vi er ”certificeret bevægelsesbørnehave”, dette inspirerer resten af vores hus. Vi udnytter de gode
rammer vi har for bevægelse, til gavn for alle vores børn på Skovbrynet.
Vi har det godt med vores naboer, og vi har et godt samarbejde i lokalsa mfundet om vores børn.

Med det uanmeldte tilsyn ønskede jeg, at afdække den pædagogiske kvalitet med et nedslag i
Skovbrynets hverdagspraksis.
Mit tilsyn blev i julens tegn. Allerede ved lågen til Skovbrynet blev jeg mødt af en flot malet
julemand, og kunne se hvordan lyskæder ude som inde prægede udsmykningen i dagtilbuddet.
Ved indgangsdøren blev jeg mødt af en gruppe børn, der straks fortalte mig, at de havde hørt
nissen trampe på loftet. Alle børn var ved at iklæde sig vintertøjet. En medarbejde r fortæller mig,
at de er ved at gøre klar til julefest, som finder sted ude i år. Jeg se r smilende voksne og glade børn
på trods af den hektiske aktivitet og den forventningsfulde stemning i garderoben.
Jeg går ind på Brumbassestuen, som er stuen med de kommende skolebørn. En gruppe børn spiser
formiddagsmad, og også her kan de fortælle mig, at de har hørt nissen på loftet.
Jeg oplever voksne, som har travlt med at blive klar til at få alle børn med ud på legepladsen til
julefest, men det foregår med smil og en nærværende kontakt overfor børnene.
På legepladsen oplever jeg juletoget køre mod den fælles plads for julefesten. Glade og
forventningsfulde børn i en lang kæde/række ”futter” mod destinationen, hvor
musikmedarbejderen i Skovbrynet afventer med det pyntede juletræ.
Undervejs oplever jeg en lille dreng, som er utryg og med tårer i øjnene. Jeg får at vide, at han er
forholdsvis ny i børnehaven. Jeg ser en medarbejder have ham på armen, og hele tiden justere sig
efter, i hvor høj grad drengen kan være med i aktiviteten og samtidig føle sig tryg. Inden jeg går fra
julefesten ser jeg drengen være nede sammen med de andre børn, med den voksne i hånden og et
lille forsigtigt smil på læben.

Julefesten er et arrangement, hvor jeg kan se stor fællesskab på tværs af børn og voksne. De
voksne er fordelt blandt børnene, og dansen omkring juletræet inkluderer alle børn med fælles
sang og bevægelser.
Efter julefesten gik souschef Helle og jeg i vuggestuen, som er et selvstændi gt hus.
Vuggestuebørnene var til julegudstjeneste i kirken. En medarbejder var i tumlerummet på en stue
med 2 små børn. Den voksne lå på en madras, hvor de to børn kunne kravle over hende og på
hende. Hun var hele tiden tilgængelig. Børnene var glade, og virkede trygge selvom jeg kom.
Da vi vendte tilbage til børnehaven, så jeg børn fordelt på det meste af legepladsen i gang med at
lege med en eller flere andre børn. Enkelte børn stod på den fælles plads fra julefesten og spiste
fra godteposen.
Mit oplevelse af Skovbrynet er, at det er dagtilbud, hvor det æstetiske udtryk er vigtigt. Der var
lyskæder, børnenes udklip, og en tydelighed og orden i opbevaring af le getøj, samtidig med at
man kan se, at børnenes leg og stemme vægtes ved legetøj der står fremme til videre leg. Der er
legetøj og bøger i børnehøjde.
Mulighed for dannelse af mindre legemiljøer er tilstede i hele dagtilbuddet. Brugen af fleksible
rumdelere i forskellige udformninger, sikrer at der kan tilgodeses mindre rum i rummet efter
behov.
De udendørs omgivelser fremstår velholdte og varieret, og med gode muligheder for både fysisk
udfoldelse og stillesiddende aktiviteter. Bevægelse fremstår som e n rød tråd i hele dagtilbuddet,
og der er mange muligheder for at udfordre de motoriske kompetencer for små og store børn.

