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Konklusion
Det kan på baggrund af observationsbesøg, tilsendt materiale og tilsynssamtale konkluderes, at
Trekløveren er et velfungerende dagtilbud, som lever fuldt ud op til både lovgivning og Hvidovre
Kommunes kvalitetsmål.
Der er et meget højt refleksionsniveau både blandt ledelsen og blandt personalet, der betyder at
der kontinuerligt arbejdes med børnenes trivsel, udvikling og læring på et højt fagligt niveau.
Trekløverens inklusionspædager er uddannet i Marte Meo, og bruger metoden sammen med det
øvrige personale til faglig sparring og udvikling. Principperne i Marte Meo bruges som grundlag for
den pædagogiske praksis i Trekløveren.
Der er stor fokus i Trekløveren på, hvordan det pædagogiske personale agerer anerkendende i
tilgangen til børnene. F.eks. er det vigtigt at bruge børnenes navne, samt vise oprigtig
nysgerrighed og interesse for børnene. Der er en høj grad af bevidsthed om, hvordan de voksne er
fordelt ift. børnene, og i den sammenhæng tilgodese børnenes behov bedst muligt, både som
gruppe og individuelt. Trekløveren har ofte delt børnene op i mindre grupper. Nærværende
aktiviteter og samvær med børnene prioriteres i løbet af hele dagen.
Trekløveren tænker pædagogik ind i alle dagens tidsrum og rutiner, og arbejder hele tiden med at
udvikle læringsmiljøer i alle sammenhænge. F.eks. er der en klar holdning til at legepladsen er et
læringsrum, som indbyder til både aktiviteter der er voksenstyrede, aktiviteter som børnene tager
initiativ til, samt spontan leg.
Trekløveren tilpasser løbende pædagog og organisering efter at skabe de mest optimale rammer
for den aktuelle børnegruppe. Der er plads til, at det kan gøres forskelligt i de forskellige
børnegrupper, og stadig arbejde efter Trekløverens overordnede pædagogiske mål.
Trekløveren arbejder aktivt med deres læreplan, og det afspejles i den daglige pædagogik.
Trekløveren har planlagt, at den overordnede læreplan vil blive revideret i sammenhæng med den
nye nationale styrkede læreplan.
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