Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg
Esbjerg Kommune fører tilsyn med dagtilbud jf. Dagtilbudsloven og Retssikkerhedsloven med
afsæt i Byrådets tilsynskoncept.
Dagtilbuddets navn
Mødedeltagere

Tilsynsdato

Pinsekirkens Børnehave
Leder Helena Kjøller-Hansen, medarbejderrepræsentant
Pernille Bestable, forældrebestyrelsesrepræsentant
Rasmus Ager, dagtilbudskonsulent Jørn Christensen og
dagtilbudskonsulent Jesper Odderskov
10. november 2016

Konklusion
Straksindsats

Fokusområde

Godkendt
X

Børns udvikling og læring

X

Børns trivsel

X

Overgange

X

Forældresamarbejde

X

Strategier og indsatsområder
Sikkerhed og hygiejne

X

Kommentarer:
Pædagogiske forhold
Børnene er inddelt i aldersopdelte grupper. Der arbejdes ud fra månedsplan med
angivelse af daglige aktiviteter. Der er udarbejdet en læreplan, som evalueres årligt.
Det anbefales, at integrere læreplanen og dens mål mere tydeligt i de planlagte
aktiviteter og hverdagssituationerne/ rutinerne – SMTTE-model kan evt. anvendes her.
Børnehaven har kulturelle udtryksformer som indsatsområde i 2016. Derudover
arbejdes der med at skabe stille og rolige perioder for børnene i løbet af dagen.
Børnehaven er ved at implementere DPU’en som pædagogisk redskab til at
understøtte barnets læring. Der vil fremadrettet blive lavet DPU på alle børn én gang
årligt, som vil blive drøftet med barnets forældre.
Der er et godt fokus på det enkelte barns trivsel. Der laves børnemiljøvurdering hvert
3. år og arbejdet med DPU’en vil også fokusere på trivselsaspektet.
Børnehaven sender børnene videre til mange skoler (private og kommunale).
Samarbejdet med skolerne omkring overgangen er forskelligt, nogle

skolemedarbejdere kommer på besøg i børnehaven, mens det andre steder er børn og
personale fra børnehaven, der er på besøg i skolen.
Børnehaven har et godt samarbejde med forældrene i den daglige dialog og de faste
forældresamtaler, der afholdes. Forældrebestyrelsen har stor indflydelse på
børnehavens rammer og indhold.
Sikkerhed
Der er lavet legepladsinspektion i 2015 og børnehaven har fulgt op på rapportens
anmærkninger.
Legepladsen ligger op til meget befærdede veje. Ved tilsynet lå en stor spand op ad
hegnet. Der henstilles til, at der ikke ligger større genstande op af hegnet, der kan
lette muligheden for, at et barn kravler over hegnet. Det anbefales endvidere, at der
ikke er børn på legepladsen uden opsyn af voksne, der er på legepladsen.
Hjemmesiden skal opdateres omkring lovgivning for sprogvurdering.
Pædagogandel i Pinsekirkens Børnehave: 75%

Tilsynet er på vegne af Esbjerg Kommune foretaget af Jørn Christensen og Jesper Odderskov

