
Normering:
_7_Pædagoger  0 Pæd.ass _1_ Pæd.medhj. _0  Andre

_3_Børn (0-2 år)  _45_Børn (3-5 år)   (aktuelle børnetal)

Institutionens navn:  
Pinsekirkens Børnehave

Daginstitutionsleder
Helena Schmidt

Medarbejderepræsentant Linda Slot
Forældrerepræsentant Pernille Bastable
Udviklingskonsulent Anette Bekker

Pinsekirkens Børnehave har fokus på børnenes kompetenceudvikling velbeskrevet i de pædagogiske læreplaner.
Privatinstitutionen sender med prioriteringen af ansatte med pædagogisk uddannelse (godt 90 %) signalet om en 
styrkelse af det daglige arbejde med fagprofessionen som ballast - og  vælger med eksempelvis målene for 2013 at 
have en professionel vægtning. Et eksempel er: Happelappeland - IT-udstyr på stuerne

Pinsekirkens Børnehave har tydelig praksis for ture ud af huset - herunder konkrete anvisninger ved transport med 
eksempelvis bybus. Pinsekirkens Børnehave har legeplads med bla. snittehytte, hvilket giver differentierede 
muligheder for at være dreng / pige i det "tredje rum".
Legepladsrapporten skal ligge tilgængelig på hjemmesiden - vær opmærksom på farlig tagkonstruktion / legehus

Til X

Pinsekirkens Børnehave har et bevidst valg i forhold til sammensætningen: uddannede pædagoger / medhjælper. 
Dette valg betyder i princippet færre hænder, men med et stort fremmøde (meget få sygedage), så oplever børn og 
forældre altid mange voksne. Der er strategi, hvis børnetallet undtagelsesvis skulle falde.
Lederen fører en sund økonomi med overskud, så ønsker kan realiseres (eksempelvis vedligehold af gulve).

Pinsekirkens Børnehave har nogle præcise mål, som matcher forældregruppens ønsker og principper.
Privatinstitutionen fortsætter arbejdet med fokus på Sprog - specifikt som emne 2 gange pr stue/år.
Privatinstitutionen har meget lavt sygefravær, hvilket tilskrives et godt arbejdsmiljø med tilfredse medarbejdere.
I forbindelse med tilsynet opleves er anerkendende miljø med plads og rum til refleksiv praksis.

Bygningerne fremstår særdeles 
velholdte / murstensbyggeri.

Legepladsen er veludstyret med alsidige 
muligheder for rolige, vilde, 
eksperimenterende lege.

Tilsynet er foretaget af: Anette Bekker /   ]É{ÇÇç gtâÅtÇ

Pinsekirkens Børnehave har tydelig praksis for ture ud af huset - herunder konkrete anvisninger ved transport med 
eksempelvis bybus. Pinsekirkens Børnehave har legeplads med bla. snittehytte, hvilket giver differentierede 
muligheder for at være dreng / pige i det "tredje rum".
Legepladsrapporten skal ligge tilgængelig på hjemmesiden - vær opmærksom på farlig tagkonstruktion / legehus

            Rapport fr ahoo.dk

Deltagere: Leder / adresse / email / telefon:Daginstitutionsleder Helena Schmidt

itution

Bjarkesgade 2
6700  Esbjerg
login: pkbhv@yahoo.dk

Tilsynsdato: 
9. oktober 2013

Tilsyn med pædagogiske forhold

Straks indsats Fokusområde 2013/2014 Tilfredsstillende X
Tilsyn med sikkerhed, hygiejne og lignende forhold

St k i d tStraks indsats F k åd 2013/2014Fokusområde 2013/2014 Tilf d till dfredsstillende X  

Tilsyn med økonomiske vilkår - herunder normering

Straks indsats Fokusområde 2013/2014 Tilfredsstillende  X
Tilsyn med ledelsesmæssige strategier og vilkår

Straks indsats Fokusområde 2013/2014 Tilfredsstillende   X
Bygninger Dokumentation fremvist ifm tilsyn Frist

Pædagogiske Læreplaner

Sygefravær/handlingsplan

Legepladsrapport

Evakueringsplan
ArbejdsPladsVurdering

Hjemmesiden

Befordringspolitik

Tilsynet er foretaget af: Anette Bekker /   ]É{ÇÇç gtâÅtÇ



           Tillæg til rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg 2013

Pædagogiske forhold

Sikkerhed, hygiejne og lignende forhold

Økonomiske vilkår - bla. normering

Ledelsesmæssige strategier og vilkår - sygefravær

Egne indsatsområder

Pædagogiske læreplaner- Vores pædagogiske læreplan  bliver hvert år revideret på personaleweekenden i febr 
måned - den er offentlig gjort på hjemmesiden - personalet er kendt med teksten for at kunne efterleve og udføre 
det pædagogiske arbejde udfra læreplanen- derudover har vi mål for de enkelte år - som også sikrer den 
pædagogiske udvikling og praksis i vores arbejde i hverdagen- 
Sprog - sprogvurdering og læringsmål- Vi arbejder med sprog på stuerne  - mål for i år er at sprgog bliver taget op 
som emne på stuerne mindst 2 gange om året. Ved indstilling til talepædagog udarbejder vi sprogvurdering - En 
gang hvert år får alle forældre en skriftlig beskrivelse af deres barn ud fra de mange intelligenser - her under også 
den sproglige intellingens. 
Anvendelse af Kompetencehjulet - desværre benytter vi ikke kompetence hjulet. 
Science / digitalisering - på hjemmesiden har vi siden sidst lavet en blok hvor vi hver dag skriver til forældre hvad 
vi har lavet den enkelte dag. Computer på den store stue - tablet hos de yngste. 
 

APV - handleplaner / forebyggelse af ergonomiske vilkår (voksne) udarbejdet på ny i 2012 april - handleplan er 
iværksat - 
Evakueringsplan / Brand - vi har udarbejdet brand instruks - som personalet 2 gange om året gennemgår og 
derved er alle bekendt med hvad vores opgaver er. 
Legepladsrapport / handleplaner - Vi fik i juli måned udarbejdet en ny legplads rapport - handleplan er at vi har 4 
mindre ting tilbage som mangler at blive ordnet. Vi forventer at vi løbet af de næste måneder har styr på de sidste 
ting. 
Børns sikkerhed generelt - vi er meget bevidste om børns sikkerhed - falde højde - rengøringsartikler - snore osv. 

Fordelingen af ansatte (60-15-25): 8 ansatte - 7 pædagoger og 1 medhjælper 
Større investeringer? vi har skiftet gulv belægning i september måned. 
Strategi ved stillingsledighed / ændring i børnetal. Vi har ikke pt. ønske om ændring af børnetal - Ved ledig stilling 
vil vi som vi plejer - annoncere efter nyt personale - er pt ikke aktuelt - 
 

Sygefravær - vores sygefravær er meget lavt - ved fravær er jeg første vikar - er 2 væk den samme dag - 
indkalder vi en vikar og dette gør at personalet ikke er så presset 
Samarbejde med forældrebestyrelsen - udarbejdelse af principper mm Vi har vedtægter for begge vores 
bestyrelser - samarbejdet er fint - 
 
 
 

 Udfyldt af: 
 
Leder Helena Schmidt 

Mål for 2013 - at overholde vores mål - 
Vi har børn som enkeltvis har brug for hjælp til socialt at begå sig blandt andre børn - vi har børn som har opvækst 
vilkår derhjemme som er svære - dette arbejder vi med.  
Vi har fået et nyt logo. 
Hjemmesiden er fornyet med blandt andet nye billeder, blok,  logo og en del tekst. 
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