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Uanmeldt tilsyn i Firkløveren d. 18/7 2019
Der er 10 børnehavebørn på legepladsen sammen med en medarbejder.
Medarbejderen har opsat nogle dåser og en balje op som børnene kan
kaste præcisionskast efter med ærteposer. Der er på en stue tegn på at
der er ved at blive gjort klar til ”nye børn” og Jette (leder) fortæller, at
der er blevet ryddet op på kontoret.
Dokumentation på den ene stue viser, at der har været ture til Bildsø
Strand og Biblioteket og Annika (souschef) fortæller at de et par dage før
mit besøg har været ved insekthotellet og grille pølser.
Der er etableret køkkenhave på legepladsen og der er bl.a høstet kartofler, som børnene har været med til at hive op af jorden og tilberede på
mange forskellige måder. Der er bl.a plantet en squash med skilt hvor
der står, at det er en squash og et billede af hvordan en squash ser ud.
På en tavle er der en opfordring til at børn på ferie gerne må sende Firkløveren en feriemail med billede af hvad de oplever. Det har et par
børn/familier benyttet sig af og der er billeder af børn i forskellige badesituationer.
Kun et enkelt vuggestuebarn var vågent og sad og spiste mad, resten
tog middagslur. En medarbejder fra vuggestuen kiggede ud på legepladsen gennem et åbent vindue og bemærkede at en dreng så meget varm
ud. Han blev hjulpet i mindre tøj.
Ingen børn var uden for rækkevidde af voksne, ingen tussede omkring
alene. Kommunikationen og opmærksomheden var rettet mod børnene.
Konsulentens ord: Det bar præg af hyggelig feriestemning, men samtidig
af aktivitet, både den jeg selv oplevede, men også den der fremgik af
dokumentation. Dejligt at den gode normering i ferieperioden bruges på
at give børnene oplevelser.
Der er i forbindelse med dette uanmeldte tilsyn ikke behov for handleplaner
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