Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg
Dagtilbuddets navn
Mødedeltagere

Pinsekirkens Børnehave

Tilsynsdato

26. november 2015

Leder Helena Kjøller-Hansen, medarbejderrepræsentant Mona Bertelsen,
bestyrelsesmedlem i forældrebestyrelsen Kasper Lønborg, konsulent René
Jørgensen og konsulent Johnny Tauman

Pædagogiske forhold

Straks indsats

☐ Fokusområde

☐ Godkendt

☒

☐ Godkendt

☒

☐ Godkendt

☒

☐ Godkendt

☒

2015/16
Børn
med særlige behov

Straks indsats

Ledelsesmæssige
strategier mv.

Straks indsats

☐ Fokusområde

2015/16

Sikkerhed, hygiejne mv. Straks indsats

☐ Fokusområde

2015/16
☐ Fokusområde

2015/16

Konklusion
Pinsekirkens Børnehave lever på bedste vis op til Esbjerg Kommunes krav til drift af privatinstitutioner samt
Dagtilbudsloven / Vejledning af 27.02.2015. Pinsekirkens Børnehave har en mangfoldig hjemmeside (måske
dog for mange ”forældede” oplysninger). Børnehaven arbejder systematisk med Børn & Ungepolitikkens
rammer i samspil med de pædagogiske læreplaner. Der er fokus på Børn med Særlige Behov. Der er stor
søgning til børnehaven, som har en præcis pædagogisk aftalt ”genopfyldningsprocedure” i april/maj/juni,
når skolebørnene er udskrevet.

Pinsekirkens Børnehave har bofællesskab med Pinsekirken, som giver mulighed for at anvende alle lokaler,
når der ikke er kirkelige handlinger. Det giver stor fleksibilitet – fx også i forbindelse med mødevirksomhed.
Dette bofællesskab giver ”begrænsede udfordringer” i forhold til gulvbelægning.

Pinsekirkens Børnehave har gode udearealer – en legeplads med mange gode legeredskaber. Der er netop
gennemført legepladstilsyn – rapport eftersendes til rejo@esbjergkommune.dk. Der er en klar og tydelig
procedure mht. det ”daglige” sikkerhedstjek. Murværk til naboejendomme mod Nord bør have særlig
opmærksomhed. Dertil kommer udskiftning af redskabsskur med container (byggetilladelse!)

Tilsynsrapporten skal være tilgængelig i dagtilbuddet på et synligt sted samt forefindes
på dagtilbuddets hjemmeside sammen med egen rapporten

Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg
Pinsekirkens Børnehave har høj standard ift. sikkerhed – på tilsynsdagen savnede der dog låseslå til
kælderen, hvor der også var uhindret adgang til kemikalier (sæbe etc.) i et badeværelse med brus.

Tilsynet er på vegne af Esbjerg Kommune foretaget af Klik her for at angive tekst.

Tilsynsrapporten skal være tilgængelig i dagtilbuddet på et synligt sted samt forefindes
på dagtilbuddets hjemmeside sammen med egen rapporten

Tilsynsrapport 2015
Selvejende daginstitutioner ‐ Puljeinstitutioner ‐ Privatinstitutioner

Esbjerg Kommune fører tilsyn med dagtilbud jf. Dagtilbudsloven og Retssikkerhedsloven med afsæt
i Byrådets tilsynskoncept.

Fakta oplysninger om dagtilbuddet
Dagtilbuddets navn
Adresse
Telefonnummer
Email‐adresse
Leder
Pædagogisk Leder

Pinsekirkens Børnehave
Bjarkesgade 2, 6700 Esbjerg
75454989
pkbhv@yahoo.dk
Helena Kjøller-Hansen
Helena Kjøller-Hansen

Børnesammensætning

Registreringsdato Klik her for at angive tekst.

Antal børn – 0‐2 år
Antal børn – 3 år ‐ skolestart

3 børn under 3 år
46 børn over 3 år

Personalesammensætning

Registreringsdato Klik her for at angive tekst.

Pædagogisk ledelse
Pædagogisk uddannelse
Pædagogisk assistent uddannelse
Pædagogisk medhjælpere
Andre fastansatte

Leder arbejder 32 timer om ugen. Halvdelen på kontor.
Antal timer / uge
6 medarbejdere excl mig. 212 timer pr uge Antal timer /
uge
en medarbejder under uddannelseAntal timer / uge
1 medarbejderAntal timer / uge
0Antal timer / uge

Pædagogiske forhold / Børn med særlige behov
Status på dagtilbuddets lærings‐ og udviklingsmiljøer – med fokus på særlige styrker og udfordringer
Hvordan arbejder dagtilbuddet målrettet og Dagen igennem får børnene nye erfaringer, tilegner sig ny
viden og udvikler sig på forskellige områder. Vi skelner
systematisk med læring?
mellem følgende to forskellige typer af læring, som begge
Hvordan arbejder dagtilbuddet med
sammenhæng mellem rum, hverdagens
situationer og pædagogik?
Hvilke procedurer har dagtilbuddet for
sprogvurdering af 3 årige og to‐sprogede
børn?

vil finde sted i børnenes hverdag:Børns spontane læring
gennem leg og fantasi. Det vi voksne lærer børn. Som
pædagogisk personale, der arbejder med børnenes
udvikling, er vi også ansvarlige for at præsentere børn for
at lære nye ting. Da meget af vores personale har en lang
erfaring hos os, har vi det sidste år arbejdet med et nyt
redskab. Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse. Herudfra
udarbejder vi en beskrivelse af alle børn i gang om året og
derud fra udvikles samlinger og aktiviteter. Dette har givet
ny fokus og udviklet vores hverdag. Vi har 3 grupper i vores
hus og kun 2 stuer. Dette betyder, at de 2 grupper
planlægger brug af stuen, legeplads, tur dage, gymnastiksal
osv. I børnehaven giver vi en samlet vurdering af barnet ca.
hvert år. Sprogvurdering: I den ovennævnte beskrivelse vil
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sproget indgå på lige fod med sociale -, motorik -, personlig
- kompetencer osv. Oplever vi i børnehaven at sproget,
udtalen, ordforrådet eller ordforståelsen ikke udvikles
alderssvarende, da vil vi kontakte forældre og tage en snak
om de sprogvanskeligheder de og vi ser hos barnet .
Derefter taler vi med talepædagogen og laver en indstilling
på barnet. Talepædagogen vurderer barnet udfra
sprogøvelser og små sproglege.

Dagtilbuddets arbejde med dokumentation og evaluering
På hver personalemøde evaluerer vi hverdagens aktiviteter.
Hvordan arbejder dagtilbuddet systematisk
På stuemøde hver 14 dag evaluerer stuen deres aktiviteter.
med evaluering og dokumentation?
3-5 gange om ugen skriver vi på bloggen til forældre, med
Hvordan måler I det faglige arbejde?
Hvordan arbejder dagtilbuddet med barnets
trivsel?
Hvordan arbejder dagtilbuddet med
børnefællesskaber og relationer?

tekst og billeder. Vi måler fagligt arbejde til
medarbejdersamtalen. Men en svaghed ved vores måling er
at den er svævende. Barnets trivsel bliver taget op på
stuemøder hver 14 dag. Er der alvorligerer ting, tages det
først med til sparring med leder, personalemøde,
indkaldelse af andet fagpersonale. Trivsel for det enkelte
barn er hoved indholdet i et barns udvikling. Børne
fællesskaber og relationer: Vores grupper er opdelt efter
alder, så alle børn på 3 år er samlet osv. Børn kan lege på
den anden stue hvis de har venner der. Børnefødselsdage er
for alle drenge/piger eller hele stuen/gruppen. De voksne er
opmærksomme på, om der er brug for hjælp til at skabe
relationer, og om relationer er gode eller dårlige for det
enkelte barn.• De voksne hjælper børnene med at løse
konflikter og giver børnene redskaber til selv at kunne løse
opgaver og konflikter sammen.• Børnene lærer at bruge
anerkendende kommunikation, at være lyttende og have et
godt sprog. Ligeledes viser vi børnene, at de ikke skal slå
på hinanden, men også i deres adfærd være
anerkendende, og vi giver dem redskaber til at løse
problemerne verbalt.• Oplever vi mobning i børnegruppen
tager vi det alvorligt, griber ind og hjælper med at få løst
problemet.

Dagtilbuddets arbejde med Esbjerg Kommunes indsatsområder*
(* Dagtilbuddet beskriver de punkter, som er krav for området)

Hvordan har dagtilbuddet arbejdet med
indsatsområderne:
a) Børn & Unge politikken
b) Science*
c) Digitalisering*
d) Paradigmeskifte, herunder den tidlige
opsporing og indsats i forhold til bl.a.
den socioøkonomiske opnormering
e) Integration
Hvilke resultater og erfaringer
er implementeret i den daglige praksis?
Dagtilbuddets eget / egne fokusområde(r) –
kort beskrivelse med mål, tegn etc.

a. Inklusion‐alle vores børn er inkluderet i

fællesskabet. Vi arbejder med at alle børn er
inkluderet. Udsatte og paradigme skift‐ vi har
altid haft stor fokus på de børn som har særlig
brug for os, da deres forældre ikke‐ af forskellige
grunde‐ har mulighed for at hjælpe deres egne
børn. Vi har på personalemøde, gennemgået
børnegruppen og udset de børn som har særlige
udfordringer. Dog må vi indrømme, at vores lange
venteliste, gør at vi har få børn med særlige
udfrodringer. B. Science – efter at vi hørte at
Esbjerg kommune har fokus på dette, er vores
pædagoger kommet godt i gang med at arbejde
med eksperimenter, osv. c. digitalisering ???? d.
er nævnt tidligere i dette afsnit. E. Integration. De
børn som går hos os er integreret. Vores erfaring
er mål og nye indsatsområder skærper vores
opmærksomhed. Vores mål som kan læses på
hjemmesiden. Mål nr 1 for børn er blevet til god
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udvikling i BHV. Denne nye fokus har udviklet
vores BHV meget.

Ledelsesmæssige strategier, struktur og vilkår
Hvordan arbejder ledelsen med klare mål for
dagtilbuddets udvikling?
Hvordan inddrages forældre jf. Børn & Unge
politikken?
Hvordan understøtter ledelsen
den faglige udvikling af personalegruppen?
Hvordan samarbejder ledelsen med
bestyrelsen / og omvendt?

Vi arbejder med nye mål hvert år. Ledelse, personalet og
bestyrelsen(både ejer og forældre)foreslår mål til året og
på personaleweekenden i febr ligges målene fast. Vi
evaluerer 3 gange om året og derved holder vi fokus.
Forældre inddrages gennem bestyrelsen. Mindst et af
målene er faglig udvikling til personalet. Undervisning af
emner sker enten på personaleweekend eller
personalemøder eller sammen med alle private og
selvejende. Ledelse og bestyrelse afholder mindst 4
møder pr år. Derudover skriver vi sammen og taler
sammen ved afhentning. Samarbejdet er fint og
uproblematisk.

Øvrige forhold i dagtilbuddet 2015
I alle dagtilbud føres en række tilsyn fra interne / eksterne organisationer. Oversigten herunder er
baseret på dagtilbuddets egne oplysninger.
Vi er 2 personaler som har ansvar for legeplads. Den
Hvordan sikrer dagtilbuddet
personale der åbner legeplads, går en runde for at sikre at
udearealer / legepladsen og hvor ofte?
Hvornår har der været legepladstilsyn?
(dato samt evt. handleplan)
Hvornår har der været Brandtilsyn?
(dato samt evt. handleplan)

legepladsen er børnevenlig. Vi havde legeplads tilsyn i
2013 og har bestilt et nyt.

Tilsyn i maj 2013. Vi har løst udfordringerne. Vi øver ikke
med børn. Personalet øver 2 gange om året, hvad vi skal
ifølge brandinstruks.

Hvornår er der sidst gennemført
evakueringsøvelse med børn? (dato)
Hvornår har fødevarestyrelsen sidst været
her? Har der været anmærkninger i
egenkontrollen?

Fødevarestyrelsen kommer ikke fast hos os.

Hvordan sikrer dagtilbuddet fokus på
Førstehjælp?

Vi har første hjælps kursus for al personale hver andet år.
Sidst juni 2014. Al personale (undtagen Cecilie som er
vikar i et år er certificerede).

*Hvor mange er certificerede i %?
*Kun for selvejende:
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Opmærksomhedspunkter
Har dagtilbuddet – ud over det pædagogiske arbejde – fokus på nedenstående anbefalinger, som har
betydning for børns trivsel i dagtilbuddet (se Dagtilbudsloven kapitel 8 (135-144).
(Det er tilstrækkeligt med afkrydsning).

Overgreb på børn
* Forsikringer

Ja
Ja

☒
☒

Nej
Nej

☐
☐

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

☐
☐
☒
☒
☒
☒

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

☒
☒
☐
☐
☐
☐

(* kun for pulje‐ og
privatinstitutioner)

Sovestillinger
Barneseler
Sikkertransport
Legetøj
Hygiejne
Røgfrie miljøer

Yderligere bemærkninger
Vi er glade for et godt samarbejde med kommunen. Vi har en meget lang venteliste og har et ret godt ry i
byen. Vores økonomi er stabil og god. Personalet er stabilt og godt og ytrer sig. Det giver os en god
fremtids udsigt.

Dato for tilsynet
26-11-2015

Deltagere
Leder Helena Kjøller-Hansen. Medarbejderrepræsentant
Mona Bertelsen. Bestyrelsesmedlem for
forældrebestyrelsen Kasper Lønborg.
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