
            Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg 2014

Tilsyn med pædagogiske forhold

  Straks indsats   Fokusområde 2014/15   Tilfredsstillende x

Tilsyn med fysiske rammer: sikkerhed, hygiejne og lignende forhold

  Straks indsats   Fokusområde 2014/15   Tilfredsstillende x

Tilsyn med økonomiske vilkår - herunder normering / sygefravær

  Straks indsats   Fokusområde 2014/15   Tilfredsstillende x

Tilsyn med ledelsesmæssige strategier, struktur og vilkår

  Straks indsats   Fokusområde 2014/15   Tilfredsstillende x

Atmosfære - børn / voksne / rum

Pædagogiske Læreplaner

Science - digitalisering

Førstehjælp - certificering

ArbejdsPladsVurdering

Legepladssikkerhed / rapport

Forældreinddragelse

Hjemmesiden - Tabulex

Dokumentation fremsendt ifm tilsyn

Institutionens navn: 
  

Pinsekirkens børnehave 

Leder / adresse / email / telefon:  
 
Dagtinstitutionsleder 
Helena Schmidt 
Bjarkesgade 2 
6700 Esbjerg 
mail: pkbhv@yahoo.dk 
 

Tilsynsdato:  
3. oktober 2014 

På tilsynet opleves  børnehaven som:  
lys, der hersker orden og en rolig tone. Der 
er blik for børnene, et godt børneperspektiv, 
trods det rammerne ikke er  bygget til 
børnehavebrug. 
Der hersker en imødekommenhed hos 
personalet. Der ryddet op i børnegarderober, 
hvilket gør det overskueligt  for børnene. 
 
Der er tæt dialog mellem medarbejdere og  
forældre via sms, når der skal gives besked. 
Der er ikke etableret  intern 
kommunkationsplatform ud over sms. 
 
 
 

Tilsynet er foretaget af: 
Anette Sindal Nielsen 

Børnehaven har fin beskrivelse af læreplaner, indsatsområder m.m. overordnede mål og læringssyn fremgår 
tydeligt. Lærerplanen gennemgås og justere årligt, så den passer til hverdagen.Der arbejdes med Science, men 
der kan gøres mere vurderer børnehaven. Digitalisering indgår kun lidt. Der er oprettet en blog på hjemmesiden, 
hvor forældre kan se hvad der sker på stuerne. 

Der er udarbejdet en legepladsrapport i 2013. Der er fulgt op op på  denne. Der er slidte legehuse og 
opbevaringskasser. Opfordring til at tjekke om børn kan komme til skade ved disse. Drøftelse af systematisk 
sikkerhedstjek såvel ude som inde. Trappen ned til garderoben i kælderen kan sikres bedre. Sikkerhed-mæsssig 
opmærksomhed på at lokalerne også anvendes af andre end børnehaven. Der er fokus på hygiejne.  

Børnehaven har lavt sygefravær. Der forventes muligvis et lille merforbrug pga. fejlindberettet løn. 
Børnehaven har flest pædagoger ansat. Personalesammensætning består hovedsagelig af uddannede pædagoger 
og pædagogiske assistenter. Ved kommende stillingsledighed overvejes ansættelse af medhjælper. 
 

Der er et godt samarbejde med forældrebestyrelsen. Ligeledes med den overordnede bestyrelse. 
Der er lang venteliste til børnehaven. Sygefraværet et lavt, gennemsnitlig 3,4.  

Deltagere: 
Helena Schmidt, leder 
Anna Poulsen, forældrebestyrelsen 
Pernille bastable, medarbejder 




