Børn & Kultur

Dagtilbud

Rapport for anmeldt tilsyn
Afdeling/daginstitution: Pinsekirkens børnehave

Ifølge Dagtilbudslovens § 5 skal Kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og
den måde, hvorpå opgaverne udføres.
Tilsynet omfatter det pædagogiske læringsmiljø, sikkerhed, hygiejne, sundhed og fysiske rammer, som vil danne
grundlag for tilsynsrapporten.
Tilsynet er en rundering i daginstitutionen og efterfølgende en dialog med afsæt i dagtilbuddets egenrapport.

(Nedenstående udfyldes af tilsynsførende)
Tilstede fra dagtilbuddet

Ewa Stolten (pædagog), Majbritt Schmidt (pædagog), Claus Juhl Jensen (forældrebestyrelsesmedlem),
Helena Kjøller-Hansen (leder)
Tilsynsførende

Jesper Odderskov
Tilsynsdato

11. januar 2018
Tilsynets vurdering
1: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med personalets sammensætning og kompetencer
Meget lav
Lav
Middel
Høj
Meget høj
(1 point)
(2 point)
(3 point)
(4 point)
Bemærkning
Medarbejderne kompetenceudvikles på forskellig vis; på personaleweekend, kurser og personalemøder.
Leder har årlige medarbejdersamtaler, der bl.a. kan resultere i fagspecifikke kurser for medarbejdere.
Personalemøder og stuemøder bliver bl.a. brugt til refleksion over pædagogisk praksis. For at skabe en mere målrettet
og systematisk tilgang til refleksion af læringsmiljøet, kan det anbefales at øge brugen af metoder som observationer
og korte video-optagelser af medarbejdernes interaktioner og relationer til børn.
Børnehaven har en høj andel pædagoger ansat.

2: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns læring og udvikling
Meget lav
Lav
Middel
Høj
Meget høj
(1 point)
(2 point)
(3 point)
(4 point)
(5 point)
Bemærkning
Der arbejdes ud fra en fastsat årsplan hvor læreplanstemaerne indgår og der er en tydelig bevidsthed om læreplanens
indhold. Ud fra det aktuelle læreplanstema udarbejdes der plan for pædagogiske aktiviteter. Det kan anbefales, at det
konkrete temaforløb mere tydeligt indeholder overvejelser ift. de forskellige læringsrum (planlagte aktiviteter, rutinerne
og børnenes leg).
Der er bevidsthed om, at indsatser og forløb evalueres. Særligt ift. børn med særlige behov bliver der arbejdet med
SMITTE-model. SMITTE-model kan med fordel anvendes til det overordnede temaforløb og andre pædagogiske forløb,
for herved at skabe et bedre evalueringsgrundlag igennem brugen af tegn/indikatorer.
Der er opmærksomhed på at indrette læringsmiljøet, så det kan inkludere alle børn. Arbejdet med at dele børn op i
mindre grupper opleves positiv. Der arbejdes målrettet med børn med særlige behov og relevante fagpersoner
inddrages.

Side 1 af 13

3: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns trivsel
Meget lav
Lav
Middel
Høj
Meget høj
(1 point)
(2 point)
(3 point)
(4 point)
(5 point)
Bemærkning
Der er en god systematisk ift. at have opmærksomhed på alle børns trivsel og læring. DPU laves årligt på alle børn hvor
de enkelte børn drøftes på personalemøde. Der er lavet en ny børnemiljømåling, hvor de ældste børn har været med til
at svare på spørgsmål om børnemiljøet.
Der bliver tænkt i indretning og struktur på stuerne ift. det fysiske børnemiljø. Ift. det psykiske børnemiljø er der bl.a.
fokus på at skabe en positiv omgangstone og stærke børnefællesskaber i børnehaven. Der arbejdes bl.a. med
børnemassage og Fri for Mobberi. For den æstetiske del bliver der gjort brug af ophængning og udsmykning i et
børneperspektiv, men med visse begrænsninger, da børnelokalerne også anvendes til andet formål.

4: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med overgange
Meget lav
Lav
Middel
Høj
Meget høj
(1 point)
(2 point)
(3 point)
(4 point)
(5 point)
Bemærkning
Der er stor bevidsthed om at skabe sammenhæng i de interne overgange i børnehaven. Børnehavens størrelse og
børneantal giver god mulighed for at skabe kendskab og relationer på tværs af stuer og alderstrin.
Før opstart kommer dagplejen på besøg med børn i børnehaven, mens det for overgang fra vuggestue er forældrene
der med barn kommer på besøg i børnehaven.
Børnehaven er udfordret på, at børnene går videre til flere skoler. Ikke alle skoler har tidligere været opmærksomme
på at invitere børnehaven med barn/børn på besøg. Skolerne er dog blevet opmærksomme på privatinstitutionen i
arbejdet med den gode overgang og der arbejdes med at etablere et mere formaliseret samarbejde med
modtageskolerne. Kommende skolebørn er i skolegruppe i børnehaven i en længere periode inden førskolestart den 1.
april.

5: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med forældresamarbejde
Meget lav
Lav
Middel
Høj
Meget høj
(1 point)
(2 point)
(3 point)
(4 point)
(5 point)
Bemærkning
Der er et meget fokus på at skabe et godt forældresamarbejde og der gives udtryk for stor tilfredshed fra
forældregruppen. Forældrene oplever børnehaven som en god og tryg daginstitution med imødekommende
medarbejdere. Børnehaven har udarbejdet en velkomstfolder til nye forældre. Der gives udtryk for, at der er en tæt
kontakt til alle forældre og forældrene gør meget brug af medarbejderne til vejledning/sparring om forskellige typer
spørgsmål omkring barnets trivsel, udvikling og læring. Der er ikke fastsatte forældresamtaler, men forældrenes ønske
om samtale bliver altid imødekommet. Ved børn med særlige behov er samtaler med forældrene rammesat.
Der foretages årligt en vurdering af alle børns trivsel og læring (DPU). Forældre får DPU på barnet med hjem og har
efterfølgende mulighed for at spørge ind til vurderingen og hvordan der kan arbejdes videre med udviklingspunkter.
Denne del af forældresamarbejdet kunne med fordel formaliseres og målrettes, så gennemgang af DPU foregår ved en
formel forældresamtale, herunder hvordan børnehave og forældre fremadrettet kan understøtte barnets udvikling.

6: Sikkerhed og hygiejne
Bemærkning
Der er foretaget brandtilsyn i 2017, legepladsinspektion vil blive foretaget i 2018. Der har ikke været tilsyn fra
sundhedsplejen, selvom daginstitutionsleder har forespurgt Sundhedsplejen til tidspunkt for dette.
Børnehaven har udarbejdet retningslinjer for, at børn kan være alene på legepladsen.

Straks-henstillinger
Ingen

Udviklingspunkter
Ingen
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Egenrapport – udfyldes af tilsynssted
Oplysning om udfyldelse af egenrapport: I en del af spørgsmålene skal dagtilbuddet skalere sig selv. Lederen
bedes markere det felt man vurderer sig til med en gul farve. Leder tilføjer bemærkninger under markeringsfelt.
Andre spørgsmål har udelukkende et bemærkningsfelt til udfyldelse.

Faktuelle oplysninger – besvares af tilsynsstedet
Dagtilbuddets navn

Pinsekirkens børnehave
Adresse (alle)

Bjarkesgade 2, 6700 Esbjerg
Tlf. og e-mail

75 45 49 89, 40 47 19 71, PKBHV@yahoo.dk
Pædagogisk- eller daginstitutionsleder (alle)

Helena Kjøller-Hansen
Bestyrelsesformand (kun selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner)

Rolf Rasmussen
Antal indmeldte 0-2 årige (samlet)

1
Antal indmeldte 3-6 årige (samlet)

48

Personalets sammensætning og kompetencer – besvares af tilsynsstedet
jf. Personalesammensætning i daginstitutioner (på EKnet)
1. Pædagogisk ledelse, (Antal timer pr. uge)

Helena 37 timer pr uge. Dog er nogle af mine timer børnetimer. Souschef har 6-8 timer pr uge på kontoret.

2. Pædagoger (minus ledelse) (Antal timer pr. uge)

0-2 årige:
3-6 årige: Ewa 37, Mona 30, Preben 37, Peter 30, Susanne 32, Majbritt 30= samlet 196 timer om ugen
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3. Pædagogiske medhjælpere og pædagogiske assistenter (Antal timer pr. uge)
Herunder lønnede pædagogstuderende og PA-elever. Se Personalesammensætning i daginstitutioner.

0-2 årige:
3-6 årige: Pernille 35 timer
4. Andre fastansatte (Antal timer pr. uge)
Se Personalesammensætning i daginstitutioner.

Rengøring – firma – 10 timer pr uge.
Støtte – 2 X 10 timer
5. Dagtilbuddets sygefravær. (Gennemsnitlig kalenderdage de sidste 12 måneder for alle ansatte)
Angiv dage: 4,5 dage i gennemsnit. Vi ligger alle mellem 1 og 9 dage.
Tilsynets bemærkning. Vores arbejdsmiljø er meget godt. Tillid, åben dialog og hygiejne er med til at holde personalets
syge fravær lavt.
Derudover har vi ingen langtidssyge eller alvorligt syge. Tak for det.
Jeg vælger at skrive hvor mange sygedage vi har. Privates arbejdsgiver er bestyrelsen og derfor skal dagtilbud ikke
nødvendigvis have disse oplysninger. Men vi vælger at offentliggøre tallet for at vise åbenhed.

6. I hvilken grad arbejdes der i dagtilbuddet målrettet med medarbejdernes kompetenceudvikling?
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning. Medarbejdere er rollemodeller og leder er rollemodel for personalet. Højner vi personalets
kompetencer, højner vi trivsel, læring og godt arbejdsmiljø. Kursus afholder vi sammen med private børnehaver og
selvejende. Fagligt udvikler vi ny viden hvert år. I vores personalegruppe har vi på personalemøder og 1 weekend om
året
Tilsynets bemærkning
Medarbejderne kompetenceudvikles på forskellig vis, på personaleweekend, kurser og personalemøder.
Leder har årlige medarbejdersamtaler, der bl.a. kan resultere i fagspecifikke kurser for medarbejdere.

7. Hvilke initiativer har dagtilbuddet iværksat inden for personalets sammensætning og kompetencer siden
sidste tilsyn?
Dagtilbuddet bemærkning: Vi har valgt at overtage børnehuset Sapin pr 1-4-18. For at få vores pædagoger fordelt over 2
steder. Vi skal bruge nogle unge medhjælpere som kan bidrage mere til leg og tempo.
Tilsynets bemærkning

8. I hvilken grad arbejder dagtilbuddet med systematisk refleksion af pædagogisk praksis?
Fx: Observationer, refleksioner, praksisfortællinger, vidensdeling, feedback.
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning: Ved alle personalemøder (10 gange om året) og på alle stuemøder(ca. hver 14.dag) arbejder
vi med refleksion over egen og vores samlede praksis. Smittemodeller er også blevet en vigtig del af refleksion af det
enkelte barn.
Vi har i 2017 udarbejdet ny læreplan. Personalegruppen har i fællesskab arbejdet med pædagogisk praksis. Lærerig
proces.
Tilsynets bemærkning
Udarbejdelsen af ny pædagogisk læreplan har givet grundlag for overordnede refleksion over den pædagogiske praksis i
børnehaven. Personalemøder og stuemøder bliver bl.a. brugt til refleksion over praksis.
For at skabe en mere målrettet og systematisk tilgang til refleksioner kan det anbefales at øge brugen af metoder som
observationer og korte video-optagelser af medarbejdernes interaktioner og relationer til børn. Ved at afgrænse og
definere fokus på det der observeres er der grundlag for konkrete drøftelser af pædagogisk praksis og læringsmiljøet.
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Børns læring og udvikling – besvares af tilsynsstedet
9. I hvilket omfang arbejdes der systematisk med læringsrummet ”pædagogiske aktiviteter”?
Aktiviteter: Ift. fx organisere og gennemfører aktiviteter for og med børnene, planlagt eller spontan aktivitet, ture,
projekter, emnearbejder, refleksion, sprogbrug, ventetid, fordybelse, vokseninitieret.
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning: Stuemøder(ca. hver 14. dag) organisere og planlægger hverdagen på stuerne/grupperne. Vi
har haft månedlig emne(som noget nyt i år), vi har faste tur dage i alle grupper. Især på blæk(de ældste børn) har
arbejdet med ventetid i forhold til organisering ved spisetid og ændring af aktivitet. Sprogbrug – da tænker vi personalet
som rollemodel. Fordybelse og mulighed for pauser har vi arbejdet meget med, for at sikre at alle børn kan få pauser
med hver deres forskellighed.
Tilsynets bemærkning
Ud fra det aktuelle læreplanstema udarbejdes der plan for pædagogiske aktiviteter. Der er fast samling hver formiddag
på stuerne. Derudover arbejdes der med børnene i mindre grupper.

10. I hvilket omfang arbejdes der systematisk med læringsrummet ”hverdagsrutiner”?
Hverdagsrutiner: Ift. fx søvn, mad, påklædning, vaske hænder, skiftet ble, putte, på toilettet, ankomst og afsked med
forældrene, sprogbrug.
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning: i Dette år har vi arbejdet med vores læreplan og her haft læringsrummet til overvejelse. Kan
vi bruge tid og personale og vores rum på en mere hensigtsmæssig måde. Vi har ændret soverummet, vi har flyttet 4
børns garderobe i kælder, vi har organiseret os fast hver morgen/eftermiddag og ved toiletter.
Tilsynets bemærkning
Der er opmærksomhed på hverdagsrutinerne som et læringsrum, hvor bl.a. observationer af børnenes omklædning i
garderoben har givet anledning til, at der klædes om i mindre grupper.

11. I hvilket omfang arbejdes der systematisk med læringsrummet ”leg”?
Børns leg: Ift. fx indbyrdes relationer, venskabs- og kammeratskabsdannelser, deltagelsesmuligheder i legen, håndtering
af nye situationer, sprogbrug, børnekulturen.
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning: Børnemiljø rapport har vi udarbejdet i 2017 – sidst på året. Alle disse emner bliver børnene
spurgt til i denne rapport.
Tilsynets bemærkning
Der er opmærksomhed på, at medarbejderne er rammesættende i børnenes leg, der gøres bl.a. brug af legestationer
med bestemte lege. Medarbejderne er deltagende og støttende i børnenes leg ift. behov.

12. I hvilken grad inddrages den pædagogiske læreplan (læreplanstemaer og målene) i den daglige
pædagogiske praksis?
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning: Fordi vi har arbejdet intens med læreplan i 2017 har vi den pædagogiske praksis og læreplan
i helt frisk erindring. Vi vil på de kommende personalemøder, overveje: Hvordan kan vi fastholde læreplan i vores
hverdag 2018?
Tilsynets bemærkning
Der arbejdes ud fra en fastsat årsplan hvor læreplanstemaerne indgår. Der er en tydelig bevidsthed om læreplanens
indhold. Det kan anbefales, at det konkrete læreplanstema mere tydeligt indeholder overvejelser ift. de forskellige
læringsrum (planlagte aktiviteter, rutinerne og børnenes leg). Læreplansmål (ex. ift. sprog, sociale kompetencer og
alsidig udvikling) udover det konkrete tema kan evt. inddrages mere klart i temaforløbet.
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13. Hvilke læreplanstemaer har I haft særlig fokus på det forløbende år? Angiv temaer.
Dagtilbuddet bemærkning: Vi har haft et emne pr måned. Begyndende i marts= krop og bevægelse, april=social, maj=
natur, juni=sprog, sept=barnets alsige udvikling, okt=kulturelle udtryksformer. Sprog til vores fælles emneuge for hele
huset.
Tilsynets bemærkning

14. I hvilken grad er der fastlagt rammer for evaluering af den pædagogiske læreplan?
Fx: Evalueringsredskaber, procedure jf. lovgivning, inddragelse af medarbejdere og bestyrelse
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning: Bestyrelsen er blevet inddraget ved at læse, kommentere og godkende læreplan på
bestyrelsesmødet. Medarbejderne har på sidste personaleweekend været med til at påbegynde arbejdet med læreplan.
Souschef Majbritt har arbejdet med teksten og fremlagt hvert punkt på personalemøde. Alle personaler har læst og
kommenteret. Under hvert punkt har vi skrevet evaluering. Kravet er hver andet år. Vores norm er hvert år på personale
weekend.
Tilsynets bemærkning
Daginstitutionen har udarbejdet en ny pædagogisk læreplan, som medarbejdere og forældrebestyrelsen har været
inddraget i. Ift. evaluering af læreplan kan det anbefales, at der laves en kort skriftlig evaluering af de enkelte
læreplansforløb, som bliver brugt i den samlede evaluering af læreplanen.

15. I hvilken grad arbejder dagtilbuddet målrettet med progressionen i barnets læring og udvikling?
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning: For alle børn udarbejder vi DPU mindst 1 gang om året. Vi udarbejder smittemodeller efter
behov. Vi vil 2018 påbegynde arbejdet med hjernen og hjertet.
Tilsynets bemærkning
Med brugen af DPU’en er der grundlag for arbejde målrettet med det enkelte barns udvikling.

16. I hvilken grad bliver det pædagogiske arbejde evalueret?
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning: Evaluering har vi gjort som en fast ting på alle personalemøder i alle de 10 år jeg har været
leder. Både vores aktiviteter, vores pædagogiske praksis og de beslutninger vi tager. Så vi hele tiden ved hvor langt vi er
i vores arbejde.
Tilsynets bemærkning
Der er bevidsthed om at indsatser og forløb evalueres. Særligt ift. børn med særlige behov bliver der arbejdet med
SMITTE-model, og dermed også evalueret på disse indsatser.
SMITTE-model kan med fordel anvendes til det overordnede temaforløb eller andre pædagogiske forløb, for herved at
skabe et bedre evalueringsgrundlag igennem brugen af tegn/indikatorer. Herved vil børnenes faktiske udvikling og læring
blive synliggjort mere.

17. I hvilken grad arbejdes der målrettet med at læringsmiljøet er inkluderende?
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning: Personalet i de enkelte grupper har ansvaret for hvert enkelt barn er inkluderet i
fællesskabet. På stuemøder gennemgår de børnegruppen for at sikre at alle børn har en plads i fællesskabet. Vi arbejder
med venskaber, mindre grupper, ikke holde nogen udenfor, skabe rum rundt på stuen. Sørger for at ingen bliver holdt
udenfor – gør børnene opmærksomme på hvem af børnene der ikke er her de enkelte dage.
Tilsynets bemærkning
Der er opmærksomhed på at indrette læringsmiljøet, så det kan inkludere alle børn. Arbejdet med børn i mindre grupper
opleves positiv.
Der arbejdes målrettet med børn med særlige behov og relevante fagpersoner inddrages.
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18. Hvilke initiativer har dagtilbuddet iværksat siden sidste tilsyn indenfor børns læring og udvikling?
Dagtilbuddet bemærkning: Vi har arbejdet med støj og mindre grupper som er mere opdelt. Vi har bl.a. indkøbt ”øret”
som viser grøn/gul/rød på støj niveauet. Struktureret opdeling af lokaler og grupper så der på skift er børn ude af huset.
Tilsynets bemærkning

Børns trivsel – besvares af tilsynsstedet
19. I hvilken grad har dagtilbuddet udarbejdet procedure for at sikre alle børns trivsel?
Fx: Systematisk gennemgang af alle børn, samarbejde med forældre, fagpersoner.
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning: Ved udarbejdelse af DPU giver det opmærksomhed på hvert enkelt barn og giver et billede
om barnet trives. På stuemøder gennemgås børnene for at sikre at alle børn trives, udvikles og har en voksen som de er
tæt på.
Tilsynets bemærkning
Der er en god systematisk ift. at have opmærksomhed på alle børns trivsel og læring. DPU laves årligt på alle børn hvor
de enkelte børn drøftes på personalemøde.

20. I hvilken grad inddrages børnenes perspektiv i arbejdet med børnemiljøet?
Fx: DCUMs materiale, børn oplevelse af børnemiljøet.
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning: De ældste børn inddrages ved at de selv skal besvare spørgsmål (DCUM – lokomotivet). Ind
imellem tager vi udgangspunkt i hvad børnene er optaget af f.eks. lege dyr. Vi leger alle: dyrehandel og fordeler opgaver
og rollerner.
Tilsynets bemærkning
Der er lavet en ny børnemiljømåling, hvor de ældste børn har været med til at svare på spørgsmål om børnemiljøet.

21. I hvilken grad har dagtilbuddet et godt fysisk børnemiljø?
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning: På vores hjemmeside ligger nu børnemiljø vurdering for 2014. Ny børnemiljøvurdering skal
godkendes på personalemøde d. 9. januar og på bestyrelsesmødet d. 8-3-18. Ifølge den nye børnemiljø rapport har vi
arbejdet med temperaturen i vores rum. At vores sensor sikrer en stabil temperatur. I vores kælder kan der være meget
støj når alle børn er der samtidig og derfor arbejder vi med at få dem ned i kælderen på forskellige tidspunkter. Vi skaber
små rum for at sikre plads til både fordybelse og vilde lege. Her benytter vi også legeplads. Vores rum kan ikke ændres
permanent da de er kirkerum i weekenden.
Tilsynets bemærkning
Der bliver tænkt i indretning og struktur på stuerne ift. det fysiske børnemiljø. Der er opmærksomhed på støj og
metoder/organisering der kan hjælpe til at reducere støj fra mange stemmer. Måleredskab (”Øret”) blive anvendt
periodevis.
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22. I hvilken grad har dagtilbuddet et godt psykisk børnemiljø?
Psykiske børnemiljø - hvordan børnene trives med sig selv, de andre børn og med de voksne – sprogbrug, fællesskab,
omsorg, venskaber, konflikter, respekt, tryghed, tillid og medbestemmelse.
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning: I konklusionen af børnemiljø rapport nævnes som det største punkt, det psykiske børnemiljø.
Børn oplever at blive drillet, så de bliver kede af det, men de bliver hurtigt gode venner igen. Fokus punkt i børnehaven
er mobning og drilleri. Børnene siger at der er voksne de kan lide og forældrene er enige, i at børnehaven er dejlig at
komme i, da personalet er nede og lege med børnene og er nærværende og snakker med børnene. Børnene føler, at de
kan være med til at bestemme, hvad vi laver i børnehaven. Her i børnehaven skælder de voksne ikke så meget ud,
svarer børnene i børnemiljørapport.
Tilsynets bemærkning
Der er fokus på børnenes relationer og hvordan der skabes en god omgangstone i børnehaven. Fri for Mobberi bliver
anvendt ift. styrke børnefællesskaberne og styrke børnenes indlevelsesevne. Der er en fast massagedag hvor børnene
giver hinanden massage for netop at styrke fællesskab og relationer. Der er klar bevidsthed om børnenes
medbestemmelse i aktiviteter mm.

23. I hvilken grad har dagtilbuddet et godt æstetisk børnemiljø?
Æstetisk børnemiljø - hvordan børn gennem sanserne oplever og påvirkes af de rum og rammer, der omgiver dem - om
materialitet og brugen/indretning samt udsmykning af rum, atmosfæren i dagtilbuddet.
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning: En konsekvens af at vi deler lokaler med en kirke, er at vi ikke kan hænge så meget op på
væggene som vi kunne ønske os. Børnene bliver spurgt og 9 ud af 11 siger at vi har det flot i vores børnehave. Vi sikrer
det æstetiske lige så meget vi kan.
Tilsynets bemærkning
Børnehaven har nogle begrænsninger ift. ophængning og udsmykning af børnelokalerne. Der gøres dog brug af
ophængning af børnenes produkter på stuerne. Forældre og børn har mulighed for at se billeder fra hverdagen på
skærm.

24. Kun for kommunale og selvejende
I hvilket omfang bliver der fulgt op på trivselsvurderinger, hvor der er bekymring?
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning
Tilsynets bemærkning

25. Hvilke initiativer har dagtilbuddet iværksat vedr. børns trivsel på baggrund af det sidste tilsyn?
Dagtilbuddet bemærkning
Arbejdet med opdeling af grupper og støj. Så grupperne bliver mindre og de voksne bliver mere nærværende. Støj
arbejder vi med at reducere.
Tilsynets bemærkning
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Overgange – besvares af tilsynsstedet
26. I hvilken grad arbejder dagtilbuddet målrettet på at skabe sammenhæng i børnenes liv ved interne
overgange i daginstitutionen?
Fx: Via dialogværktøj, samarbejdsmøder, forberede overgang, barnets kompetencer, forældreinddragelse.
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning: Vi har arbejdet med gruppeopdeling af børn i mindre grupper. Vi har arbejdet med at
inkludere alle børn. Hen mod flytning fra en gruppe til en anden – sker kun en gang pr år – 1. april. Den dato ændrer vi
grupperne og resten af året er grupperne stabile. Hen mod 1 april har vi dreng/pige dage som sikrer at alle drenge/piger
uanset hvilken stue de går på er sammen og kender hinanden. Alle børn er sammen på legepladsen uanset gruppe
opdeling, når skolegruppen mødes er aldersgruppen som snart skal på blæk inde på deres nye stue for at kende børnene
de snart skal gå på stue med og de voksne de skal være sammen med. Nogle år har en voksen fulgt med børnegruppen
fra den ene stue til den næste stue. For at sikre sammenhæng. På grund af vores lille antal børn og voksne kender alle
børn og voksne hinanden. Vi er sammen indtil kl. 9 hver morgen og sammen igen efter 15:30.
Tilsynets bemærkning
Der er stor bevidsthed om at skabe sammenhæng i de interne overgange i børnehaven. Børnehavens størrelse og
børneantal giver god mulighed for at skabe kendskab og relationer på tværs af stuer og alderstrin.

27. I hvilken grad arbejder dagtilbuddet målrettet på at skabe sammenhæng i børnenes liv ved overgangen
fra dagplejen til daginstitutionen?
Fx: Via dialogværktøj, samarbejdsmøder, overlevering, forberede overgang, barnets kompetencer, sundhedsplejen,
dagplejen.
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning: Vi har besøg af alle børn med deres dagpleje. Vi sender mail med info til forældre om
hverdagen og opstart i børnehaven. Vi har valgt hjernen og hjertet til – opstart i 2018.
Tilsynets bemærkning
Dagplejen kommer på besøg med børn før opstart. Børn fra vuggestue kommer på besøg med forældre.
Der er udarbejdet velkomstfolder til forældrene og første møde med forældrene prioriteres højt af børnehaven.

28. I hvilken grad arbejder dagtilbuddet målrettet med barnets overgang til skole?
Fx: Via dialogværktøj, smart skolestart, samarbejdsmøder, forberede overgang, barnets kompetencer.
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning: Vi besøger de skoler hvor vi bliver inviteret. Vi opsøger selv de skoler som ikke inviterer.
Opstart på hjernen og hjertet i 2018.
Tilsynets bemærkning
Kommende skolebørn er i skolegruppe i børnehaven i en længere periode inden opstart den 1. april.

29. I hvilken grad er der et formaliseret samarbejde med skole omkring barnets overgang?
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning: Meget vekslende. Vi leverer børn til 7 forskellige skoler. Både de 3 private og kommunale
skoler. De private leverer vi altid børn til og der har vi et formaliseret samarbejde. De kommunale er meget vekslende.
Afhængig af hvem der står for overgang, om skolerne har syn for de private.
Tilsynets bemærkning
Børnehaven er udfordret på, at børnene går videre til flere skoler. Ikke alle skoler har tidligere været opmærksomme på
at invitere børnehaven med barn/børn på besøg. Skolerne er dog blevet opmærksomme på privatinstitutionen i arbejdet
med den gode overgang og der arbejdes med at etablere et mere formaliseret samarbejde med modtageskolerne.
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30. Hvilke initiativer har dagtilbuddet iværksat indenfor overgange siden sidste tilsyn?
Dagtilbuddet bemærkning: Valgt at ligge op til at blive en del af hjernen og hjertet. Taget kontakt til de skoler der ikke
kontaktede os.
Tilsynets bemærkning

Forældresamarbejde – besvares af tilsynsstedet
31. Er der møde med forældrene ifm. opstart/indkøring til dagtilbuddet?
Dagtilbuddets bemærkning: Opstart – første dag er med forældre. Max 5 nye børn/forældre pr dag. Så vi har tid til at
give info til forældre og få info fra forældre. Udarbejdet skema over emner som der skal informeres om.
Indkøring – Den første tid har vi særlig fokus på forældre. Daglig kontakt. Bruger tid på at lytte til dem og give info om
dagen. Forældre får velkomstfolder som beskriver alle sider af hverdagen i børnehaven.
Tilsynets bemærkning
Godt fokus på opstart og indkøring af nye børn, hvor kontakten med forældrene prioriteres højt.

32. Er der møde med forældrene ifm. overgang til skole?
Dagtilbuddet bemærkning: Vi har samtale på stuerne med alle forældre(ikke formaliseret forældresamtale på kontor)
inden jule tid hvor barnet skal i skole 1-4. Inden skolestart – det sidste halve år – får alle kommende skolebørn en DPU,
så vi kan følge et barns udvikling inden skolestart.
Tilsynets bemærkning
Der laves DPU på alle kommende skolebørn som forældrene også får. Der er fælles introduktionsmøde med forældrene
om kommende overgang. Det kan evt. styrke forberedelsen af barnet, hvis der laves en målrettet forældresamtale med
afsæt i DPU’en.

33. Har dagtilbuddet formuleret beskrivelser for forældresamarbejdet?
Dagtilbuddet bemærkning: Alle børn får mindst en gang om året en DPU, så vi løbende kan følge et barns udvikling.
Vi har mange voksen timer på stuen, så de voksne har tid til at tale med forældre og forældre bruger os som sparring i
forhold til deres barns udvikling f.eks. af med ble, tale besvær, søvnbesvær, motoriske udfordringer osv.
Tilsynets bemærkning
Børnehaven har udarbejdet en forældrefolder til nye forældre.

34. I hvilken grad samarbejder dagtilbud med forældrene om børnenes udvikling, læring og trivsel?
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning: Vi har mange voksen timer på stuen, så de voksne har tid til at tale med forældre og forældre
bruger os som sparring i forhold til deres barns udvikling f.eks. af med ble, tale besvær, søvnbesvær, motoriske
udfordringer osv. Vi ser et øget behov hos forældre som har brug for sparring i forhold et barns udvikling. Både hos
veluddannede forældre og forældre som har svagt netværk. Vi har oftere samtale med forældre nu end tidligere. Behovet
for tæt sparring er stigende. Dermed er vores tidsforbrug stigende.
Tilsynets bemærkning
Der gives udtryk for at der er en tæt kontakt til alle forældre og forældrene gør meget brug af medarbejderne til
vejledning/sparring om forskellige typer spørgsmål omkring barnets trivsel, udvikling og læring. Der er ikke fastsatte
forældresamtaler, men forældrenes ønske om samtale bliver altid imødekommet. Ved børn med særlige behov er
samtaler med forældrene rammesat.
Forældrene deltager ved arrangementer og andre praktiske gøremål i børnehaven. Derudover inviteres forældre ind til
børnesamlinger for at fortælle om deres arbejde.
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35. I hvilken grad understøtter dagtilbuddet forældrene ift. barnets læring i hjemmet?
Fx: Via hjemmelæringsmiljø, forældresamtaler, læringsmål.
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

I høj grad

I meget høj grad

Dagtilbuddet bemærkning: Vi udarbejder DPU/smittemodel som kommer med hjem og her kan forældre se hvad barnet
kan lære.
Tilsynets bemærkning
Forældre får DPU på barnet med hjem og har efterfølgende mulighed for at spørge ind til vurderingen og hvordan der kan
arbejdes videre med udviklingspunkter. Dette kunne med fordel formaliseres, så gennemgang af DPU foregår ved en kort
forældresamtale. Herved vil man evt. dybere kunne drøfte områder hvor barnet kan støttes/udfordres i hjemmet – også
ved de børn hvor der ikke er bekymring.

36. Hvordan er der fulgt op på Forældretilfredshedsmålingen?
Dagtilbuddet bemærkning: Vi har ikke udarbejdet forældretilfredsmåling.
Vi har daglig kontakt til forældre. Vores forældrebestyrelse har kontakt til de øvrige forældre. Vi har en ”postkasse” til
respons til forældre. Vi har tilfredse forældre, som ytrer stor tilfredshed. Giver gaver med kort hvor de skriver at de er
meget glade for deres barns børnehave både i forhold til tillid, udvikling, læring og glæde
Tilsynets bemærkning
Der er ikke lavet en forældretilfredshedsmåling, men forældrebestyrelsesmedlem giver udtryk for, at der er stor
tilfredshed fra forældregruppen. Forældrene oplever børnehaven som en god og tryg daginstitution med
imødekommende medarbejdere.

37. Hvilke initiativer har dagtilbuddet iværksat inden for forældresamarbejde siden sidste tilsyn?
Dagtilbuddet bemærkning: Vi har ikke taget nye initiativer indenfor dette felt.
Tilsynets bemærkning

Sikkerhed og hygiejne – besvares af tilsynsstedet
38. Brandtilsyn – Hvornår er det sidst udført? (dato for hvert hus)
Angiv dato: Marts 2016. Næste planlagte dato er år 2017. Brandsynet gav ikke anledning til bemærkninger
Tilsynets bemærkning

39. Personalet har kendskab til korrekt procedure ved eventuel brand:
Dagtilbuddet bemærkning: Vi har en brand instruks, som bliver gennemgået mindst hver halve år på et personalemøde.
Tilsynets bemærkning

40. Hvordan er der fulgt op på brandtilsynet?
Dagtilbuddet bemærkning: Sendt en mail til kirken om attest som kirken(ejer) skulle forny. Attest er fornyet.
Tilsynets bemærkning

41. Evakueringsøvelse – evt. hvornår er der gennemført evakueringsøvelse med børn? (dato for hvert hus)
Angiv dato: Vi har ikke gennemført evakueringsøvelser med børn, da vores holdning er, at personalet skal være
ansvarlig og at en øvelse kun vil skabe frygt/angst og ikke mere klarhed for børn.
Tilsynets bemærkning
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42. Legepladsinspektion – Hvornår er det sidst udført? (dato for hvert hus)
Angiv dato:
23. Nov 2015. Vi vil først på året 2018 få en ny rapport, så vi kan nå at planlægge opgaver til legepladsdag i august
2018 med vores forældre.
Tilsynets bemærkning
Der vil blive foretaget en legepladsinspektion i 2018. På arbejdsdag med forældrene vil evt. udbedringer blive foretaget.
Muren i den bagerste ende af legepladsen har revner og skader i pudset. Muren er blev tjekket af fagpersoner og der er
ikke farer for at der falder større stykker af muren.

43. Har legepladsinspektionen givet anledning til udarbejdelse af en handleplan?
Dagtilbuddet bemærkning. Ja handleplanen er offentliggjort på hjemmesiden. Opgaverne er løst.
Tilsynets bemærkning

44. Sundhed og hygiejnetilsyn – Hvornår er det sidst udført? (dato for hvert hus)
Angiv dato: I egenrapport 2016 har vi haft en drøftelse af hygiejne skema på stuerne. Vi har ikke efterfølgende haft
dette som fokus område.
Tilsynets bemærkning
Der har ikke været tilsyn fra sundhedsplejen, selvom daginstitutionsleder har forespurgt Sundhedsplejen til tidspunkt
for dette.

45. Hvordan er der fulgt op på hygiejnetilsynet?
Dagtilbuddet bemærkning
Tilsynets bemærkning
Børnehaven har selv haft opmærksomhed på håndhygiejnen ved børn og voksne.

46. Personalet har kendskab til korrekt procedure for sundhed og hygiejne:
Dagtilbuddet bemærkning
Ja. Dette kan blandt andet ses i APV og børnemiljøvurdering 2017.
Hygiejne-Vi spritter af middag og eftermiddag for at undgå smitte af sygdomme.
Rengøring er vigtig og bliver tjekket jævnt.
Sikkerhed: På legepladsen er ansvar fordelt så legepladsen bliver tjekket dagligt inden vi går ud.
På stuerne er personalet selv ansvarlige for at holde øje med sikkerhed. Især da vores lokaler også bruges af kirken, er
personalet mandag morgen opmærksomme på at sikkerheden er i top.
Tilsynets bemærkning

47. Hvor mange (%) af fastansat pædagogisk personale er certificeret i førstehjælp? (samlet)
Angiv %: 80 % fik fornyet førstehjælp i Nov 2016
Tilsynets bemærkning

48. Er der udarbejdet procedure for børns sikkerhed på legepladsen og i lokalerne?
Vi har udarbejdet retningslinjer for at børn må være alene på legeplads.
Vi har fast rutine om at tjekke lokaler og legeplads, da vi deler begge dele med andre, som har en helt anden interesse
Tilsynets bemærkning
Der er lavet retningslinjer for at børn kan være alene på legepladsen (max. 5 børn hvor deres alder mm. tages i
betragtning). Der vil være en udpeget medarbejdere der har opsynspligt med børn, der er alene på legepladsen.
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Indsatsområder – besvares af tilsynsstedet
49. Hvilke egne indsatsområder har dagtilbuddet yderligere valgt at arbejde med?

Mål for 2017 har været:

Mål for 2017
1. Udviklingsbeskrivelser = DPU vil vi arbejde videre med og alle børn skal i
løbet af dette år modtage en DPU.
2.

Vi arbejder med et emne pr. måned udfra de 6 læringstemaer.

3. Vi udarbejder ny læreplan i personalegruppen. Første skridt tage på
personaleweekenden.
4.

Vi vil arbejde med læringsmiljøer.

5. Vi vil arbejde med smittemodeler, så det enkelte barns udvikling er i
centrum.
6. Børnemiljøvurdering skal fornyes. Enten som en del af læreplanen eller for
sig selv.
7.

Vi vil arbejde med gruppeopdeling af stuerne og med mere ro på stuen.

I 2018 har vi ikke endnu målene på plads. Vi har fået forslag fra bestyrelsen og personalet.
Dagtilbuddet bemærkning
Målene for 2017 er opnået.
Tilsynets bemærkning

50. Kun for kommunale og selvejende
I hvilken grad er medarbejderne fortrolige med brugen af EKnet og Hjernen & Hjertet?
I meget ringe grad

I lav grad

I middel grad

Dagtilbuddet bemærkning
Tilsynets bemærkning

Egenrapport udarbejdet af: Leder Helena Kjøller-Hansen
Dato: 2-1-2018
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I høj grad

I meget høj grad

