
1 Selvregistrering
År 2019

Er de forsikringsmæssige 
forhold vedrørende dagtilbuddet 
afklaret?

Ja

Overholder institutionen 
reglerne for befordring af børn?

Ja

Overholder institutionen 
kravene i bekendtgørelsen om 
legetøjsstandard?

Ja

Overholder institutionen 
reglerne om røgfri miljøer?

Ja

Overholder institutionen 
Sundhedsstyrelsens vejledning 
om hygiejne i daginstitutioner?

Ja

Overholder institutionen 
anvisningerne i 
Fødevarestyrelsens vejledning 
om godkendelse af køkkener?

Ja

Har institutionen udarbejdet en 
børnemiljøvurdering inden for 
de sidste 2 år?

På hvilke datoer afholder 
institutionen de op til 7 mulige 
lukkedage?

NB: Disse oplysninger skal 
opdateres under "Egne 
oplysninger" på din 
institutionsside i 
InstitutionsWeb.

27,28,29 dec. 21 nov.(valgdag) 10,11,12 april. 1.maj. 26.maj 

Er institutionens lukkedage 
planlagt i overensstemmelse 
med Københavns Kommunes 
retningslinier for lukkedage?

Ja

Hvor mange pædagogiske dage 
(dage hvor hele 
personalegruppen er samlet i 
udviklingsøjemed) har I afholdt 
i det forløbne år?

4

Er der gennemført en APV i 
institutionen indenfor de sidste 
2 år?

Ja

Er der særlige 
sundhedsmæssige 
problemstillinger i jeres 
institution?

Lever I op til kravene i 
"Målsætninger for klubber"?

Arbejder I indenfor de mål og 
rammer der er beskrevet i 
"Målsætninger for fritidshjem og 
KKFO'er"?

Ja

Overholdes reglerne for 
medicinhåndtering?

Ja
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Overholder institutionen 
lovgivningen for journalisering, 
arkivering og brug af 
netværksdrev?

Ja

Har I sikret, at der er lavet 
arbejdspladsbrugsanvisninger 
(APB) for jeres faremærkede 
produkter?

Ja

Har institutionen en 
beredskabsplan?

Ja

Gennemføres der to årlige 
brandøvelser i institutionen?

Ja

Følges brandøvelserne op af en 
skriftlig evaluering?

Ja

Har institutionen valgt at 
arbejde med temaerne i den 
pædagogiske læreplan for 
dagtilbud?

Ja

Har institutionen valgt at 
arbejde med de seks 
kompetenceområder, der 
gælder for børnehaveklassen i 
perioden fra børnenes start i 
KKFO'en eller fritidsinstitutionen 
frem til skolestart?

BEMÆRK
Alle felter ovenfor skal 
være udfyldt, før du 
afslutter 
selvregistreringen.

Afsluttet
Ja

Selvregistreringstidspunkt: 05-11-2019

Selvregistrering gennemført af: 

Birgit Larsen

2 Faglig dialog
Sociale relationer - 
barn/voksenkontakten

Indsats Tilpasning af indsats

Page 2 of 7Institution: Fritidsinstitutionen ved Gasværksvejens Skole/Gasværkstedet | Orgnr: 376...

05-11-2019http://institutionsweb.buf.kk.dk/Formular.aspx?formid=c279de89-19f1-45d0-863f-0d...



Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

I observationen ses pædagogerne have fokus på store grupper af børn 
med en god rammesætning for samværet. Det er meget forskelligt fra 
pædagog til pædagog, hvor meget interaktion og snakke, der høres 
mellem børn og voksne. Voksne er hjælpsomme i værksteder med korte 
forklaringer, men mindre i dialog med børnene om deres oplevelser. 
Initiativet ses mest komme fra børnene. Børn skal være meget opsøgende 
selv for at få kontakt efter behov. Der hilses sporadisk på børnene ved 
overgangen skole/siesta/fritid og ved afhentning til forældrene, få børn 
siges der farvel til med navns nævnelse.

I tilsynsdialogen fremhæves dialoger om tematiserede emner i siestatiden, 
dog ikke med interview og spørgsmål, som tidligere i de systematiske 
samtaler. Ofte er siesta-holdene planlagt på tværs af årgangene, så 
pædagogerne får god kontakt med forskellige børn fra 0.-3. klasse. 
Relationen udvikler sig i forløbene. Der, hvor pædagogen er sammen med 
de samme børn hele dagen, både i skolen, i siestatiden og værkstedet fås 
flere gode snakke. Andre tidspunkter er især om morgenen og efter kl. 16. 
Ofte har skolepædagogerne tættest kendskab og kontakt med børn fra 
egen årgangsteam. Forældrebestyrelsesrepræsentanten har oplevelsen af, 
ved afhentning, at der er gode snakke mellem voksne og børn sidst på 
dagen. Det er genkendeligt, at der ikke siges farvel til børn og forældre.
Overgang fra siesta til frit kan være ret kaotisk, da børnene ofte står i en 
lang kø ved skærmene for at blive tjekket ind. Det er meget støjfuldt. De 
voksne oplever at skulle være to steder på en gang, at afslutte siesta og 
være i en ny funktion på samme tid.
Det stærke samarbejde skole/KKFO udfordres af, at en del personale 
trækkes væk i KKFO tiden. Det bliver svært at nå alle børn, der har behov.
Børnemiljøvurderingen er i gang, og meldinger fra 3. klasseårgangen er, 
at alle børn oplever at have 1-2 tætte voksne. 

Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

Jeg anbefaler følgende:
1. At børnemiljøvurderingen laves færdig med en konkret opfølgningsplan 
ift. fokusområder. 
2. At der hilses og siges farvel til alle børn med navns nævnelse.
3. At interaktionen/samspillet børn- voksen styrkes, så alle voksne udviser 
interesse ved at spørge ind til børnene både enkeltvis og til grupper af 
børn og styrker samspillet i aktiviteterne hele eftermiddagen. Der er brug 
for en større balance mellem det relationelle/processen ift. aktiviteten.
4. At ledelsen overvejer organiseringen og strukturen, så placeringen af de 
fælles samarbejdsmøder (skole-KKFO) påvirker bemandingen om 
eftermiddagen i mindre grad. 

Inklusion og fællesskab

Indsats Tilpasning af indsats

Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

I observationen omkring de fysiske omgivelser er der flere gode 
tematiserede aktivitetsrum som træ- og krearum, hal, musik og drama og 
rum til 3. klasserne. Flere rum virker slidte, overfyldte og rodet. Der er en 
del fælles lokaler med aktiviteter som spil, kontruktions-og rollelege, hvor 
borde bliver rumdelere. I flere af disse rum er der et højt støjniveau og en 
del forstyrrelse børnene i mellem. Der ses få inviterende legesteder med 
rekvisitter nok. Der er få stille områder, hvor børn kan trække sig og evt. 
læse i en bog. Udenfor er der tydelige "høje" aktivitetsmuligheder og få 
områder til stille aktiviteter.
Værkstederne tiltrækker mange børn, der sidder fordybet længe. Der 
spilles hockey i salen, og der spilles mange spil i spillerummet. Der bygges 
med ++klodser og leges med lego ved bordene i 
konstruktions/fantasirummet. Rollelegsrummet er lukket i stueetagen, og 
en lille gruppe har mulighed for at lege i drama/musiklokalet i en lille time. 
Kreaværkstedet holdes åbent til ca. 16.30 ellers lukkes der ned kl. 16 i 
andre rum på nær køkkenet. På dagen er der ikke planlagte aktiviteter 
udenfor.
Alle børn kan være med i de åbne værksteder, og der ses mange små 
venskabsgrupper. Det er få børn, der får individuel opmærksomhed, og få 
voksne, der oplever at have tid til at følge op på børn med et behov, og 
giver sig tid. Der opleves børn på gangen, børn, der leger alene, og som 
sidder "alene" i værksteder uden ret meget kontakt til andre børn eller 
voksne.

I tilsynsdialogen italesættes det, at der kun er åbent i de lokaler, som kan 
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bemandes, og det prioriteres at åbne de rum og værksteder, der 
tiltrækker flest børn.
Der er gang i et udviklingsforløb, kaldet BOB, Børn og Bevægelse, som på 
sigt vil være med til at booste inklusionsarbejdet. BOB har meget fokus på 
fællesskabet. Der er siden sidste tilsyn kommet et godt samarbejde med 
fagfolk fra kompetencecentret på Frejaskolen, som giver relevante 
redskaber fra specielpædagogikken til at styrke inkluderende processer. 
Børn med udadreagerende adfærd opleves stigende. De snævre fysiske 
rammer kan medvirke til at gøre vilkårene lidt sværere for nogen børn ved 
at skulle være sammen på relativ lidt plads uden at kunne trække sig.
Siestaen er klart fremmende for fællesskabet samt andre fælles projekter 
som fx musical og festival, hvor alle børn er deltagende på tværs af 
årgangene. Forældrerepræsentanten oplever, at KKFO`en er gode til at 
fremme fællesskabet, og børnene kender hinanden på kryds og tværs. 
På grund af strukturen med siesta og værkstedsfunktioner har de fleste 
børn en voksen, som de er glade for.

Der er en flyverfunktion, hvis opgave er, at have opsyn og hjælpe børn, 
der ikke er værkstederne, inklusiv børn på gangene rundt omkring 
samtidig med, at man er til stede i køkkenet, husets "hjerte". 

Der laves handleplaner på børn i udsatte positioner, og afholdes 
netværksmøder med inddragelse af forældrene og i et tæt samarbejde 
skole og KKFO. Ressourcecentret inddrages efter behov. Det kan opleves 
svært at få fulgt op, hvis man som den ansvarlige pædagog ikke har ret 
meget tid sammen med barnet.
På alle personalemøder er der vidensdeling om børn, der har brug for en 
pædagogisk indsats. 

Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

Jeg anbefaler følgende:
1. At I kigger på flyverfunktionen og får afstemt opgaven. Er det realistisk 
at kunne være over det hele og samtidig, både samle op på børn, der fx 
går i frustration fra et værksted, børn, der går alene, leger på gangen, 
konfliktløse og være primær i køkkenet?
2. At I udnytter de fysiske rum med flere legesteder med tilhørende 
legerekvisitter, etablere stille- områder, hvor børn kan trække sig i løbet 
af eftermiddagen fx bruger rollelegsrummet (barbi) og overvejer andre 
muligheder for rumdeler end bordene til afskærmning. Brug endelig kids- 
materialet og det fælles opsamlingsskema fra mødet d. 29/10.
3. At BOB forløbet implementeres og bruges aktivt til at skabe 
inkluderende fællesskaber.

Sprogindsatsen

Indsats Tilpasning af indsats

Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

I observationen ses der gode muligheder for at udtrykke sig, musisk og 
kreativt i de mange aktivitetstilbud. Der er en rar tone i kommunikationen 
barn- voksen med en god rammesætning for samværet. Det er dog svært 
at få overblik over eftermiddagens vifte af tilbud. 
Det er få voksne, som får udvist interesse og spurgt aktivt ind til grupper 
af børn eller enkelte børn. Der høres få samtaler med en gensidighed i 
udspil og svar. Det er ofte børnene, der henvender sig til den voksne. Det 
er korte glimt, at der udvises sensitivitet og bekræftelse af børnenes 
oplevelser, intentioner og følelser. Nogle få voksne formår at "dryppe" god 
kontakt og nærvær til børnene i de små korte snakke og ved øjenkontakt. 

I tilsynsdialogen italesættes, at der arbejdes med at bruge en fælles 
sprogtilgang pædagog/lærer med begrebet "det grønne spor" for at 
fremhæve børns bidrag til fx venskaber. Børn leger med både det 
mundtlige og skriftlige sprog i fx krea- aktiviteter.

På siestaholdene får børnene systematisk begreber og ord med sig fra de 
forskellige hold fx fra rollespillet, lucia og musikinstrumenter.

Sidste på dagen er der tid til højt læsning og flere fokuserede samtaler.

Det opleves, at et "grimt" sprog smitter børnene i mellem, hvor 
sprogbruget irettesættes. En god omgangstone italesættes. Der gives 
udtryk for, at der ikke er en fælles strategi for dette arbejde.
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De systematiske samtaler med udvalgte tema og tilhørende spørgsmål 
med børn i grupper i siestatiden, inspireret af Søren Østergård, 
ungdomsforsker, er stoppet.Det har været svært at finde den rigtige form, 
ramme og få indpasset i siestaen. Mange børn har brug for at røre sig i 
stedet for at sidde stille i siestatiden.

Der er et igangværende sprogforløb fra UCC, som bygger videre på 
sprogoplægget fra foråret med bla. fokus på de 10 sprogstrategier. En af 
pædagogerne bruger følgende gode spørgsmål til et barn; ”Hvad tænker 
du”?, når der er plads og tid til at lytte til et barn. Hvis børn er 
sprogsvage, er pædagogen opmærksom på at være afventende og give 
plads til, at barnet kan svare. (ugle- strategien).

Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

Jeg anbefaler følgende:
1. At den indkøbte storskærm til visuelt overblik over KKFO`ens daglige 
aktivitetstilbud kommer i brug. 
2. At de systematiske samtaler justeres, så det passer til børnenes behov, 
i stedet for at droppe et så vigtig samtalerum i grupper for børn om 
betydningsfulde emner, som meget få voksne taler med børn om. Jeres 
koncept er fantastisk, og er til stor inspiration andre steder. 
3. At sprogforløbet med de 10 sprogstrategier omsættes, og implementes 
så det høres i tilgangen til børnene hos de voksne. 

Forældresamarbejde

Indsats Tilpasning af indsats

Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

Ved tilsynsdialogen fremhæves det tætte forældresamarbejde mellem 
skole og KKFO. Der er fælles skole/hjemsamtaler med deltagelse af 
årgangens pædagoger. Der afholdes fælles netværksmøder med 
inddragelse af forældrene, og skolens inklusionspædagog. 
I forhold til børn i udsatte positioner er skolens inklusionspædagog også 
en stor del af indsatserne omkring at skabe inkluderende fællesskaber i 
den daglige praksis og med deltagelse i personalemøder.
På 1. årgang er der hjemmebesøg lærer og pædagog, som giver en god 
start på samarbejdet.

Bestyrelsesrepræsentanten oplever, at det er nemmest at få en god 
kontakt til de pædagoger, der er en del af skolen i børnenes årgang. Der 
efterspørges en større imødekommenhed ved afhentning af sine børn med 
et hej fra pædagogerne. Der hilses sjældent. Information om nyt 
personale/vikarer efterlyses i en mail eller i et informationsbrev. Det er 
rart at vide, hvilke voksne, der er omkring ens børn. Der gives udtryk for 
en generel stor tilfredshed med KKFO`en.

Til forældremøderne i KKFO`en er forældredeltagelse lille. Til større fælles 
arrangementer er der stor forældreopbakning.

Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

Jeg anbefaler følgende:
1. At personalet får skabt en større åbenhed og imødekommenhed ved at 
hilse på alle forældre. Værtsskabet ligger i KKFO`en.
2. At I får systematiske tilbagemeldinger ved en 
forældretilfredsundersøgelse hvert andet år evt. med udvalgte forældre 
med nogle specifikke fokusområder for at justeret og videreudvikle den 
pædagogiske praksis.

Sammenhæng og overgange

Indsats Vedligeholdelse af indsats

Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

I tilsynsdialogen fremhæves, at Stærk Samarbejde fungerer godt med 
faste aftaler om gode overgange mellem børnehave, skole og KKFOèn 
samt til klubben. Det er skriftlig vidensoverdragelse fra børnehaven til 
skole/KKFO`en på de fleste børn med forældretilladelse. Der har været 
klyngelederskift, der har udsat den fælles underskrift af Samarbejdsaftalen 
for 2019-2020.

Der afholdes fælles mødevirksomhed mellem børnehave, skole og 
KKFO`en, hvor sproget kvalificeres i overleveringen, fx med 
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hvilke forventninger skolen og KFFO`en har til børn og forældre ift. 
opstarten d. 1. august. Der er besøgsdage for børnehavebørnene i foråret.
Der er aftalt tre bestemte lege, der læres i børnehaven, og som leges den 
første indkøringsperiode i KKFO`en på 14 dage. Børnene kommer i deres 
kommende grupper og lokaler. Forældrene opfodres til at være så meget 
som muligt i barnets opstart. Tilbagemeldinger fra forældrene på 
0.klassernes opstart på KKFO`en er overvejende positive og kommentarer 
indgår i næste årsplanlægning. 
Overgangen fra KKFO`en til klubben fungerer også godt med besøg og 
med siestahold af klubpædagogerne. Der udfyldes et overgangsskema på 
børn i udsatte positioner efter aftale med forældrene. 

I de interne overgange fra skole til Siesta/KKFO- tiden, opstår stor 
ventetid og kan virke ret kaotisk, når børnene krydses ind. Viden og visuel 
overblik over dagens aktiviteter er ikke synligt. Beskeder om en svær dag 
i skolen for et barn videregives næsten altid fra lærer/pædagog til 
KKFO`en.

Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

Jeg anbefaler følgende:
1. At I får gentænkt/ genbesøgt overgangen fra skole/siesta/KKFO, så der 
bliver mindre ventetid for børnene ved indkrydsning. Ta`evt. 
afkrydsningen i Siestatiden.
2. At Stærkt Samarbejdsaftalen sendes, når der er afholdt et møde med 
den nye klyngeleder i Klynge D.

Krav om refleksion og 
metodisk systematik i den 
pædagogiske praksis

Indsats Tilpasning af indsats

Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

Organisatorisk er der planlagte mødevirksomhed i KKFO`en med ugentlige 
personalemøder, teammøder for lærer/pædagogsamarbejdet, og individuel 
forberedelsestid. Skoleleder tilkendegiver, at hun har forståelse for ønsket 
om mere forberedelsestid til at kvalificere det pædagogiske arbejde.

Siestahold planlægges med fast skabelon til målsættelse og beskrivelse af 
aktiviteterne. 

Det varierer, om pædagogerne bruger en fast metode til planlægning af 
deres værksteder. Det opleves, at evalueringen af værkstedsaktiviteter 
ligger hos den enkelte pædagog. Nogle gør brug af smttemodellen, og kan 
genbruge allerede udarbejdede planer med nogle mindre justeringer ift. 
børnegruppen.

Der er forventninger om, at store fælles arrangementer og projekter 
planlægges med brug af en fælles metode fra ledelsens side.

Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

Jeg anbefaler følgende:
1. At der laves smtter på alle de faste funktioner og værksteder med brug 
af en didaktisk metode, gerne en smttemodel, som nogen bruger.
2. At I får en større systematisk evalueringskultur, sat ind i et årshjul med 
en fast evalueringsmetode. 
3. At I overvejer, hvordan Kids Fritid kan bruges til at evaluere jeres 
praksis fx ift. de fysiske omgivelser, relationer, og leg og aktiviteter. 

Hvordan arbejder I med den 
nye styrkede læreplan?

Opfølgning
Her noteres særlige forhold, 
aftaler eller lignende der er 
indgået med 
institutionen/enheden.

Der er 1 pejlemærke i vedligehold, Sammenhæng og Overgange.
Der er 5 pejlemærker i tilpasning.

Selvregistreringen er i orden. 

Til stede er skoleleder, forældrebestyrelsesrepræsentant, pædagogisk 
leder, 3 pædagoger, støttepædagog (ref.) og pædagogisk konsulent.

Der er blevet foretaget observationer med selvevalueringsværktøjet, Kids 
fritidsvurderinger af leder, 2 pædagoger og støttepædagog og pædagogisk 
konsulent, en eftermiddag hver på de fysiske rammer og relationer. 
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Efterfølgende er der samlet op ved gennemsnitlige vurderinger og 
refleksioner over de konkrete observerede handlinger. Flere af pointerne 
er medtaget i tilsynsrapporten. Der vil blive et orienteringsmøde for den 
samlede personalegruppe efterfølgende.

KKFO`en er fortsat et godt fagligt fritidstilbud med mange dygtige 
personaler. Kids fritid er med til både at se de mange gode tiltag i 
KKFO`en, og samtidig identificere nogle af de mindre synlige 
fokusområder, hvor det vil være hensigtsmæssigt at løfte kvaliteten. 
Det er spændende at se, hvordan I får implementeret sprog- og 
bobforløbet i den pædagogiske praksis, som personalet får uddannelse her 
i efteråret. 

Børnemiljøvurderingen afventes snarest at blive sendt til pædagogisk 
konsulent og gjort offentlig tilgængelig på hjemmesiden, da deadline var 
før sommerferien.

Tilsynet er godkendt d. 31/10 2019 af Birgit Larsen, pædagogisk konsulent 
i VVK

Afsluttet
Ja

Afslutningstidspunkt: 05-11-2019

Afsluttet af: 

Birgit Larsen
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