Børn & Kultur

Rapport for anmeldt tilsyn i private daginstitutioner

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, kompetenceudvikling, sikkerhed, hygiejne, sundhed og fysiske
rammer, som vil danne grundlag for tilsynsrapporten.
Tilsynet er en rundering i daginstitutionen og efterfølgende en dialog med udvalgt personale, pædagogisk
leder/dagsinstitutionsleder og ved selvejende og private daginstitutioner også et bestyrelsesmedlem. Dialogen vil
tage afsæt i dagtilbuddets egenrapport.

(Nedenstående udfyldes af tilsynsførende)

Tilstede fra dagtilbuddet
Pædagog Preben Hansen, leder Helena Kjøller Rasmussen og bestyrelse repræsentant Charlotte O. Olsen
Tilsynsførende
Jørn P. Christensen, konsulent Børn & kultur
Tilsynsdato
06.01.2020 kl. 9.15

Tilsynets vurdering
1: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med personalets sammensætning, kompetencer og evalueringskultur
Bemærkning
Der er fokus på at medarbejderne løbende kompetenceudvikles. Der er en god generel viden i huset, og viden deles på
tværs af stuerne. Derudover drøftes den pædagogisk praksis løbende på personalemøde som fast punkt. Pt. er der
fokus på den styrkede læreplan og evalueringskulturer.
Det anbefales at der udarbejdes oversigtsplan vedr. medarbejdernes kompetencer og det anbefales at arbejde med at
filme pædagogisk praksis med efterfølgende feedback, så det kan medvirke til at skabe en mere systematisk
evalueringskultur i afdelingen.
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2: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns læring og udvikling
Bemærkning
Der er en god bevidsthed i afdelingen om, at børnenes læring finder sted i mange forskellige situationer. Der er
opmærksomhed på, at børnene præsenteres for forskellige læringsmiljøer, med inddragelse af de forskellige
læreplanstemaer.
Der arbejdes med en dagsrytme, som ofte er tilrettelagt med planlagte aktiviteter om formiddagen. Aktiviteten tager
udgangspunkt i børnegruppen. Om eftermiddagen kan formiddagens aktiviteter forsætte. Der er også fokus på at
arbejde med mindre børnegrupper for bl.a. at give det enkelte barn bedre mulighed til at være aktivt deltagende.
Der reflekteres over pædagogisk praksis om denne metode/tilrettelæggelse af aktiviteter fungerer for børn og
medarbejdere. Der er opmærksomhed på at inddrage børneperspektivet i læringsmiljøet, herunder at følge børnenes
interesser og behov samt dét, der rør sig i den aktuelle børnegruppe.

3: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns trivsel
Bemærkning
Der arbejdes fint med, at sikre det enkelte barns trivsel. Der laves årlig DPU på alle børn, hvor de enkelte børn drøftes
på personalemøde. Der er fælles faglige drøftelser om videre tiltag med udgangspunkt i det enkelte barn og i
børnegruppen som helhed. Børnenes perspektiv inddrages via dialoger og undersøgelse af børnemiljøet.
Der er opmærksomhed på at indrette lokalerne, så der er plads til forskellige typer aktiviteter. Legetøj og materialer er
tilgængelige for børnene og der er fokus på, at børnenes tegninger og produkter er synlige på stuerne. Der opleves et
trygt børnemiljø i afdelingen med positiv dialog, samspil og sprogbrug mellem børn og medarbejdere.

4: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med overgange
Bemærkning
Der er god opmærksomhed på overgange. Når nye børn som starter i børnehaven, er der opmærksomhed på at skabe
en tæt positiv kontakt og dialog med forældrene. Forældre, dagplejen og private pasningsordninger med kommende
børnehavebørn er altid velkommende på besøg i børnehaven. Forældre inddrages i samarbejdet om overgangen, med
bl.a. fastlagte forældresamtaler.
Børnehaven er opmærksom på de forskellige behov førskolegruppen har ift. kommende overgang til en skole. Børnene
går i mange forskellige skoler og der er overlevering af alle børn til skolerne. Der prioriteres også besøg på skolen.

5: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med forældresamarbejde
Bemærkning
Der er god opmærksomhed på at have et godt samarbejde med forældrene. Der laves forskelligt materiale til forældre
med informationer og udvalgte informationer er opsat på informationstavle i afdelingen. Der benyttes også en
velkomstfolder til forældrene.
Der er opmærksomhed på forældresamtaler ved overgange og ved behov, ligesom der er praksis for at inddrage og
dele viden med forældre i forhold til barns trivsel, læring og udvikling. Forældre til børn med særlige behov er
samtalerne mere rammesat.
Der foretages årligt en vurdering af alle børns trivsel og læring, og forældrene får en kopi med hjem, efter en kort
gennemgang. Forældrene har efterfølgende mulighed for at spørge ind til vurderingen og hvordan der kan arbejdes
videre med udviklingspunkterne. Personalet er opmærksomme på og yder vejledning til forældre om, hvad de kan
arbejde med ift. at styrke barnet via hjemmelæringsmiljøet.

6: Sikkerhed og hygiejne
Bemærkning
Der er foretaget brandtilsyn i april 2018 og der laves ikke evakueringsøvelse med børnene, hvilket anbefales af
Dagtilbud. Hygiejnebesøg er foretaget sep. 2018. Der foretages daglig rundering på legepladsen og der er foretaget
legepladsinspektion i dec. 2018. I stuerne er det personalet som er ansvarlig for sikkerheden.

7: Hjemmesiden
Bemærkning
Der blev konstateret følgende opmærksomhedspunkter:
Pinsekirkens målsætning for 2020 kommer efter d. 28.2.2020.
Åbningstiderne i afdelingen skal rettet til
Det anbefales at undersøge de forsikringsmæssige forhold og krav om børneattest når forældre melder sig til
at være vikarer d. 28.2.2020.
Den nyeste version af Pinsekirkens børnemiljøvurderingen bør være på hjemmesiden

Eventuelle straks-henstillinger
Ingen
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Eventuelle udviklingspunkter
Ingen

Observationsrunde
Hvad iagttages – aktiviteter, læringsmiljø, børnemiljø, sikkerhed, hygiejne m.m.
Tilsynsbesøget startede med observation på legepladsen. Der var ingen børn ude på legepladsen på det tidspunkt.
Legepladsen var fin indhegnet og portene var sikret med en top pal. Der var enkelte opmærksomhedspunker på
legepladsen. Der manglede et jordspyd ved det ene fodboldmål og murværket trænger til sikring mod sten og fuger som
falder ud.
Efterfølgende blev forskellige stuer i børnehaven besøgt. Der var børn og medarbejdere på alle stuer. I alle grupper var
børnene i gang med forskellige aktiviteter, og børnene var optaget af de aktiviteter der var igangsat. Medarbejderne var
deltagende i de forskellige aktiviteter.
I en af grupperne legede børnene i forskellige grupper. Der var børn som sad ved bordet og lavede kreative ting, børn
som byggede med Dublo klodser, børn som legede i dukke rummet, børn som sad og spise ved et bord og børn som
legede med biler. Medarbejdere guidede og hjalp børnene, hvor det var nødvendigt.
Lokalerne og gangareal fremstod pæne og rene. Børnenes tegninger og materialer kunne ses rundt i afdelingen.
Medarbejdere var nærværende og i dialog med børn og der var ro omkring aktiviteterne. Køkken, toiletter og gangareal
var pæne, rene og ryddelige.
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Egenrapport – udfyldes af tilsynssted

Faktuelle oplysninger – besvares af tilsynsstedet
Dagtilbuddets navn
Pinsekirkens Børnehave
Adresse
Bjarkesgade 2, 6700 Esbjerg
Tlf. og e-mail
75454989, 40471971, helena@pinsekirkensbornehave.dk
Pædagogisk- eller daginstitutionsleder
Helena Kjøller Rasmussen
Antal indmeldte 0-2 årige
8
Antal indmeldte 3-6 årige
40

1.

Dagtilbuddets sygefravær
Ift. Dagtilbuddets sygefravær vurderes om tilbuddet indeholder stabile rammer og faglige kvalitet til gavn for
børnenes trivsel og læring

Angiv gennemsnitlige kalenderdage for de sidste 12 mdr. – for private institutioner kan sygefraværet enten angives i
kalenderdage, arbejdsdage eller i %:
15 sygedage fælles for os alle fra 1.5.19 og indtil 18.12.19 +
10 dage for et personale, som er opereret og sygemeldt derefter.
Hvilke overvejelser har dagtilbuddet omkring sygefravær med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdet, for at sikre stabile
rammer for børnene og pædagogisk kvalitet?
Vores sygefravær er vi meget opmærksomme på. Især det der skyldes mangel på trivsel. Dette taler vi med alle
personaler om løbende og ved hver medarbejdersamtale.
Sygemelding ved sygdom behandler vi med respekt. Ligeledes for operation og efterfølgende sygemelding og at kunne
vende tilbage på rette tid.
Vores hverdags sygefravær er meget lavt. Vi er stolte over det.
Hygiejne og smitte hører med til antal sygedage. Børn kommer og bliver syge i løbet af dagen og bliver ringet hjem, hvor
de har smittet deres omgivelser. På trods af det er vores sygefravær så lavt.
Tilsynets bemærkning
Ingen bemærkning

2. På hvilken måde arbejdes der målrettet med medarbejdernes kompetenceudvikling?
Dagtilbuddets bemærkning
Vi afholder:
Kursus sammen med de selvejende og private børnehaver og her får vi den nyeste viden + AMR kursus.
Personaledage i børnehaven er dage hvor vi i fællesskab bliver klog på et emne f.eks. styrket læreplan, første hjælp eller
andre aktuelle emner.
Medarbejdersamtaler er en times struktureret snak med hvert enkelt personale om deres trivsel og udvikling.
Børns hverdag (blad fra DLO), nyhedsbreve fra Fri For Mobberi, sælgere der viser det nyeste lærings aktivitetsting er
med til holde medarbejdernes viden ajour.
Tilsynets bemærkning
Medarbejderne har muligheder for kompetenceudvikling og der deles viden på tværs af stuerne. Det anbefales at der
udarbejdes oversigtsplan vedr. kompetencer og generel viden i huset.
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3. På hvilken måde er der organisatorisk etableret en evalueringskultur?
Fx: mødestrukturer, observationer/feed back, dialog/refleksioner
Dagtilbuddets bemærkning
mødestruktur for personale, bestyrelse og møder omkring børn: skriver referat, og læser ved start af møder/inden mødet
det sidste referat igennem og evaluerer og samler op på hængepartier.
Observationer på børn/aktiviteter foregår på stuemøder.
På personalemøde tager vi børn op til fælles drøftelse og orientering når stuemødet finder det relevant.
Alle pædagoger er vant til komme ind til Helena på kontoret for at evaluere egen praksis og dialogen om et barns trivsel.
Vi er så småt kommet i gang med at lave smittemodel på aktiviteter på stuerne. Det er svært for personalet at få den
praksis indarbejdet, da tid med børn altid kommer foran alt andet.
Tilsynets bemærkning
Der arbejdes frem mod at medarbejderne bliver klogere på deres pædagogiske praksis og får en større bevidsthed
omkring det gode pædagogiske arbejde de laver.
Det anbefales at arbejde med at filme den pædagogiske praksis og med efterfølgende feedback. Det kan medvirke til at
skabe en mere systematisk evalueringskultur.

4. Hvordan er der arbejdet med retningslinjer for magtanvendelse, og hvornår er dette sidst sket?
Dagtilbuddets bemærkning
Vi udøver så vidt muligt ikke magtanvendelser. Vi giver børn der sætter sig op imod personalets anvisninger om f.eks.
toiletbesøg, vaske hænder mm. guidning og tid til at acceptere det der skal ske. De får mulighed for forberedelse,
pauser osv.
Sidst vi nedskrev en magtanvendelsesblanket, vides ikke præcis hvornår det er, da vi gemmer dem i børnenes arkiv.
Vi bruger kommunikation så langt det rækker.
Vi fastholder et barn hvis det er til fare for sig selv i trafikken eller andre steder.
Tilsynets bemærkning
Det anbefales at gennemgå retningslinjerne med personalet, evt. på et p-møde.

Børns læring og udvikling – besvares af tilsynsstedet
5. Hvordan arbejdes der systematisk med pædagogiske læringsmiljøer hele dagen?
Fx: Leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter, daglige rutiner
Dagtilbuddets bemærkning
Vi har på personale dage arbejdet med styrket læreplan og fået de nye begreber ind i vores hverdag.
Hele dagen forholder vi os til, ved at vi i de forskellige læringsmiljøer lærer forskelligt og har talt om de enkelte dele.
Hvad lærer et barn igennem leg?
Hvad lærer et barn igennem voksen styrede aktiviteter osv.?
At få bevidstgjort for os selv hvad jeg har at bidrage med for at højne kvaliteten i læring i de forskellige dele af dagen.
Tilsynets bemærkning
Der gives udtryk for, at afdelingen har bevidsthed om, at børnenes læring finder sted i mange forskellige situationer i
løbet af dagen, både i planlagte aktiviteter, spontane aktiviteter, hverdagsrutiner og den børneinitierede leg.
Der arbejdes med en dagsrytme, som er tilrettelagt med planlagte aktiviteter om formiddagen og som tager
udgangspunkt i børnegruppen. Om eftermiddagen kan formiddagens aktiviteter forsætte eller der børne skaber lege eller
aktiviteter. Aktiviteterne kan både foregå inde og ude.
Medarbejderne har fokus på børnenes leg, og hvordan de kan understøtte og rammesætte legen. Det foregår via
observationer og legen kan korrigeres, hvis det er nødvendigt. Der er også fokus på at arbejde med mindre grupper.
Legematerialerne er opdelt og placeret i børnehøjde, så børnene selv har mulighed for at vælge lege/materialer ud, som
har deres interesse.

6. Hvordan inddrages og analyseres data i forbindelse med tilrettelæggelse af læringsmiljøet?
Dagtilbuddets bemærkning
På stuemøder og igennem smittemodeler samles data og viden om hvordan det bedste læringsmiljø kan findes for
vores børnegrupper. Ved løbende at evaluere og reflektere. Ved at udarbejde en DPU, bliver det tydeligt hvad det
enkelte barn har brug for af læring. Tit har jævn aldrende børn brug for den samme læring.
Tilsynets bemærkning
Der gives udtryk for, at der arbejdes frem mod med en mere databaseret tilgang ift. pædagogisk indhold. Dialogen om
tilrettelæggelse af læringsmiljøet. Hvad ønsker vi, at børnene skal lære?, hvordan kan vi vide, at de har lært det?,
hvordan gør vi, hvis de ikke lærer det?
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7. Hvordan arbejder dagtilbuddet målrettet med progressionen i barnets læring og udvikling?
Fx: Vurderinger, opfølgning, SMTTE, tværfagligt, forældreinddragelse
Dagtilbuddets bemærkning
Første vurdering sker på stuemøder. Vi udarbejder DPU en gang pr år pr barn. Ved opfølgning af et barn er det beskrevet
i pkt. 3.
Smittemodel udarbejdes på alle børn hvor vi har støtte eller hvor vi kan se udviklings behov eller hvor vi har svært ved
at se fremskridt hos et barn. Da har vi gavn af smittemodel.
Vi indkalder til tværs møder efter behov. Hvor vi kan se udviklingsbehov hos et barn efter stuemøde evaluering, DPU
eller refleksion. Vi indkalder psykolog eller talepædagog efter behov
Forældre taler vi ofte med hver dag. Forældre inddrages mindst 1 gang om året ved DPU fremlæggelse. Vi sikrer at alle
forældre nås ved at pædagogen som skriver om det enkelte barn har ansvaret for forældrekontakten. Ved skilsmisse,
forandringer i livet, et barn der reagerer anderledes end de plejer, inddrages forældre.
Tilsynets bemærkning
Der gives udtryk for, at der er fokus på at understøtte børns læring og udvikling. Der laves vurdering af barnet ud fra
DPU’en og der arbejdes med SMTTE model.

8. Beskriv hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager udgangspunkt i et børneperspektiv?
Hvordan bruger i børnenes perspektiver som grundlag for at udvikle det pædagogiske læringsmiljø? Hvordan arbejder i
med løbende med at følge børnenes spor? Hvilke tilgange anvendes til at inddrage børnenes perspektiv? (Registrering,
samtaler, m.m.)
Dagtilbuddets bemærkning
Børnenes perspektiv bruges i den frie leg og i den voksen styrede aktivitet, hvis det kan give mening. Børnenes
perspektiv inddrages så meget vi kan i indretning af stuerne, men her er vi begrænset da vi deler lokaler med kirken.
Vi følger børnenes spor når vi følger børnenes leg/tale/forslag. Vi følger børnenes spor ved at fejre fødselsdag og ved at
følge hverdagen hjemme hos barnet. Vi samtaler med barnet om hvad de oplever/har lavet derhjemme og kobler det
sammen med aktiviteter i børnehaven.
I leg på stuen følger vi børnenes perspektiv ved at gå på deres lege ideer. Når vi tager lego frem, bygger vi det som
børnene foreslår. I samtalen blandt andet ved bordet taler vi om deres madpakker, lege, ideer, oplevelser som de har
delt eller om det som børnene lige har lavet på stuen.
Tilsynets bemærkning
Der gives udtryk for at inddrage børnene og arbejde med børnenes medansvar og medbestemmelse i aktiviteterne, og
der er fokus på, hvad børnene gør sammen, og hvordan det enkelte barn tager del i fællesskabet. Der er opmærksomhed
på betydningen af det fysiske læringsmiljø, materialer og legesager og medarbejdernes egen roller.

9. Hvordan er jeres procedure for at foretage sprogvurdering?
Dagtilbuddets bemærkning
Vi er hele tiden opmærksomme på barnet sprog. Gennem den daglige kontakt med barnet og de mange små daglige
samtaler med barnet vurderes det hele tiden om barnet er på rette sproglige niveau
En gang hvert år ud arbejder vi en DPU på alle børn og her laves også en sprogvurdering.
Hvis der er behov for støtte eller en ekstra indsats ud arbejder vi en smittemodel eller tager kontakt til talepædagog. Ved
samtale med forældre undersøges om barnet er tosproget.
Tilsynets bemærkning
Ingen bemærkning

10. Hvilke initiativer har dagtilbuddet foretaget ift. implementering af den nye styrkede pædagogiske
læreplan?
Fx: Arbejdet med det pædagogiske grundlag, læringsmiljøet og læreplanstemaer samt inddragelse af medarbejdere og
bestyrelse
Dagtilbuddets bemærkning
På 2 personalefredage var vi samlet i personalegruppen og har arbejdet med styrket pædagogisk læreplan. Vi har
gennemgået de nye begreber. Vi arbejdede med det ved dels at se videoer fra Eva om de enkelte emner og i dialog
reflekteret over vores praksis i forhold til pædagogisk læreplan. Vi optog vores samtale og Helena har efterfølgende
nedskrevet indholdet. Efter den første personalefredag mistede vi overblikket og modet. Med på den anden dag fik vi
afsat tiden, så vi kom i dybden med de enkelte emner og fik fundet ejerskabet, glæden og overblikket frem, så vi i dag
kan bruge vores viden og begreberne i hverdagen.
På bestyrelsesmødet i december havde alle medlemmer inden mødet fået hele vores skriftlige styrkede pædagogiske
læreplan tilsendt pr mail og forældrebestyrelsen var blevet bedt om at læse den igennem og kommentere. En forælder i
forældrebestyrelsen, havde flere kommentar, som vi noterede ned og som vi retter til efter behov.
Tilsynets bemærkning
Det anbefales at notere på hjemmesiden at der er en ny læreplan på vej
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11. Hvordan vil den styrkede pædagogiske læreplan ændre jeres pædagogiske praksis?
Fx: Hvordan inddrages alle læreplanstemaerne løbende i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af aktiviteterne?
Dagtilbuddets bemærkning
Vi har igennem det sidste år fået flyttet fokus fra fællesskab i de store grupper til at se værdien i små grupper og med en
eller to voksne. Vi har fået fokus på støj.
Dannelse er ikke et begreb vi tidligere har arbejdet med. Vi har fået fokus på hvordan dannelse kan inddrages i mange
aspekter af vores hverdag. Vi har fået fokus på hele dagen. Hvor vi meget af tidligere havde fokus på at læring skete
mellem kl. 9 og 12 og mest i voksen styrede aktiviteter. Nu er fokus mere på hele dagen og fokus at læring foregår i
både leg, spontane og voksen styrede aktiviteter.
Tilsynets bemærkning
Der gives udtryk for, at afdelingen er i en fase ift., hvordan den nye læreplan vil have indflydelse på struktur og indhold
af pædagogisk praksis. Afdelingen arbejder med SMTTE, hvor forskellige temaer for de planlagte aktiviteter og de seks
læreplanstemaer indgår. Der arbejdes nu, i større eller mindre grad, med måling, dokumentation og evaluering af
praksis.

12. Beskriv jeres overvejelser ifm. evaluering af læreplanen? Herunder den løbende pædagogiske dokumentation
og hvordan I vil vurdere sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og
dannelse?
Dagtilbuddets bemærkning
Tidligere har vi på vores personaleweekend evalueret læreplanen, altså en gang om året. Vi har ikke besluttet, om vi vil
ændre på vores praksis i forhold til evaluering af styrket pædagogisk læreplan. Vi er klar over at vores praksis som den
er beskrevet, er i løbende udvikling og derfor er vores beskrivelse også en foranderlig størrelse. Men vi har ikke lagt os
fast på en rytme med den nye pædagogiske læreplan. Vi vil arbejde videre med det sidste af vores styrkede
pædagogiske læreplan på næste personaledag 28-2-20.
Tilsynets bemærkning
Ingen bemærkning

Børns trivsel – besvares af tilsynsstedet
13. Beskriv hvordan dagtilbuddets procedure er for at sikre alle børns trivsel?
Fx: Systematisk gennemgang af alle børn, samarbejde med forældre, fagpersoner. Kort beskrivelse
Dagtilbuddets bemærkning
For at sikre at alle børn trives har vi børnene delt op mellem alle pædagoger. Så vi sikrer at alle bliver nået. Vi
udarbejder hver år en DPU på alle børn og løbende er det de enkelte pædagogers opgave at observere det enkelte barn.
Ved behov ud arbejdes smittemodel, og forældre inddrages og evt. andre instanser. På stuemøde planlægges aktiviteter
efter gruppens trivsel og udvikling. Vi har børnene alders opdelt for at sikre en jævn børnegruppe.
Tilsynets bemærkning
Der gives udtryk for en systematik og god opfølgning på alle børn og der arbejdes løbende med forskellige typer af
vurderingsskemaer ift. trivsel. Forældrene er inddraget i samarbejdet ift. sikring af barnets trivsel.

14. Hvordan arbejder I med at sikre et godt børnemiljø?
Fx: Det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø samt vurdering af børnemiljøet i et børneperspektiv
Dagtilbuddets bemærkning
Vi har indtil marts 2018 udarbejdet en egentlig børnemiljø vurdering. Efter den styrkede pædagogiske læreplan har vi
besluttet at vi i løbet af januar måned 2020 på personalemødet får lavet en fast plan, over hvordan vi får spurgt ind til
vores børnemiljø.
Tilsynets bemærkning
Psykiske børnemiljø: Der er, under tilsynet en positiv atmosfære rundt i afdelingen, og der er en anerkendende tilgang i
medarbejdernes relation og sprogbrug til og med børnene. Der arbejdes med børnenes indbyrdes relationer, fx via Fri for
mobberi. Medarbejderne har fokus på at spørge og lytte til børnenes fortællinger. Dialog om det generelle lydniveau i
børnehaven.
Det anbefales at arbejde med inddragelse af børnene i en større grad i forhold til reduktion af lydniveauet i børnehaven.
Fysiske børnemiljø: Det ses, at der er lave små områder og pladser, hvor børnene kan lege og fordybe sig. Der er
opmærksomhed på at arbejde med mindre grupper. Legematerialer er tilgængeligt for børnene. Der arbejdes også med
børnemiljøvurderinger.
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Æstetiske børnemiljø: Børnenes tegninger og udsmykning er synlige på stuerne, hvilket viser hvad børnene er optaget af
og hvad der arbejdes med. Tegningerne og materialet udskiftes løbende. Børnenes materialer hænger både i børnehøjde
og voksenhøjde. Legepladsens indretning og redskaber giver mulighed for mange lege- og læringsmuligheder.

Overgange – besvares af tilsynsstedet
15. Hvordan arbejder dagtilbuddet målrettet på at skabe sammenhæng i børnenes liv ifm. overgange?
(interne, fra hjem til dagpleje/dagtilbud, Dagpleje/dagtilbud til dagtilbud, dagtilbud til skole, dagtilbud til fritidsliv
Fx: Via dialogværktøj, samarbejdsmøder, forberede overgang, barnets kompetencer, forældreinddragelse,
sundhedsplejen, overlevering, opstart/indkøring, Smart skolestart
Dagtilbuddets bemærkning
Vi afholder Opstartsmøder med nye børn, efter de har gået hos os mellem 3 og 6 måneder.
Besøger alle skoler som vores børn skal begynde på.
Vi giver DPU med videre til skoler/andre børnehaver. De skoler der inviterer til overleveringsmøder, deltager vi i.
Vi tager gerne imod dagpleje pædagoger/forældre som kommer på besøg inden opstart.
De daglige overgange fra hjem til børnehave er vi meget opmærksomme på. Så barnet får så god en morgen hos os, får
vinket farvel og vi hjælper også gerne med at forældrene får barnet godt med hjem igen fra børnehaven.
Vi er ikke en del af smart skolestart.
Tilsynets bemærkning
Ingen bemærkning

Forældresamarbejde – besvares af tilsynsstedet
16. Hvad er de overordnede rammer for forældresamarbejdet, og hvor findes disse tilgængelige for forældre?
Dagtilbuddets bemærkning
Vores forældresamarbejde er beskrevet i den styrkede pædagogiske læreplan. På vores hjemmeside og blog ses megen
info.
Forældresamarbejdet som bestyrelse, har vi udarbejdet vedtægter for, som kan læses på hjemmesiden.
Vi har en opslags tavle hvor vi skriver kort info eller hænger sedler op.
Tilsynets bemærkning
Der er også udarbejdet en forælder velkomstfolder til nye forældre.

17. Hvordan samarbejder dagtilbud med forældrene om børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse?
Fx: Hjemmelæringsmiljø, forældresamtaler, læringsmål.
Dagtilbuddets bemærkning
Vi giver DPU med hjem for at forældre kan se hvor deres barn har nærmeste udviklings zone.
Vi taler med forældre så tit behovet opstår.
Vi afholder opstarts samtaler for at etablere et tæt samarbejde.
Ved alle bekymringer om et barn mødes vi med forældrene for i fællesskab at skabe udvikling, trivsel og dannelse ud fra
en fælles forståelse og så vidt muligt en fælles måde at gøre det på.
Tilsynets bemærkning
Der gives udtryk for god daglig god kontakt med forældrene. Der arbejdes både med faste samtaler ved første besøg og
samtaler ved 3-6 måneder, samt løbende samtaler ved behov. Ved børn med særlige behov og bekymring om et barn er
der tæt dialog og opfølgning med forældrene for bl.a. at sikre at barnet ikke står udenfor fællesskabet.
Forældre får DPU på barnet med hjem og har efterfølgende mulighed for at spørge ind til vurderingen. Gennemgang af
DPU foregår ved en kort forældresamtale. Det gælder også børn, hvor der ikke er bekymring.
Der arbejdes løbende med hjemmelæringsmiljø, og der er bevidsthed om, hvordan man kan rådgive forældrene om,
hvordan de kan støtte op om dagtilbuddets tiltag og indsatser.

Sikkerhed og hygiejne – besvares af tilsynsstedet
18. Brandtilsyn – Hvornår er det sidst udført og hvordan er der evt. fulgt op på tilsynet ved anmærkninger?
Såfremt der er enheder, hvor der ikke har været brandtilsyn, hvordan sikre du brandsikkerheden som leder
(matrikler med <50 personer og/eller < 10 sovebørn, udflytterbaser, pædagogiske udflugtsmål, busser mv)?
Angiv dato for brandtilsyn samt for matrikler, såfremt afdelingen har mere end en:
Dagtilbuddet bemærkning:
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April 2018 og næste besøg er sat til 2020.
Vi havde ingen bemærkninger at følge op på.
Tilsynets bemærkning
Ingen bemærkning

19. Evakueringsøvelse –hvornår er der sidst gennemført evakueringsøvelse med børn?
Angiv dato:
Vi holder ikke evakueringsøvelser for børn. Vi gennemgår brand instruks to gange om året for personalet og alle er fuldt
orienteret om hvad hver enkelt skal og der hænger info på begge stuer. Vi er i leder regi i gang med at overveje at lave
en terror plan, dette er personalet kort informeret om at vi overvejer.
Tilsynets bemærkning
Ved bygninger med over 50 personer (børn) og/eller over 10 ”sove” børn (sovepladser - voksne og børn), skal der laves
evakueringsøvelse. Det enkelte dagtilbud skal årligt udføre en evakueringsøvelse.
Det kan ikke besluttes, at denne ikke gennemføres. (f.eks. grundet børnenes alder eller lign.) Det der kan besluttes er,
hvordan man gør det. F.eks. fiktiv øvelse efter lukketid med ”genstande” i stedet for børn – hvis hensynet til
børnegruppen taler herfor.
Det anbefales altid så vidt børnegruppen tillader det, at inddrage børnene i en øvelse. Øvelsen kan tilrettelægges så den
har karakter af pædagogisk aktivitet eller tema.

20. Legepladsinspektion – Hvornår er det sidst udført og har legepladsinspektionen givet anledning til
udarbejdelse af en handleplan?
Angiv dato:
14-12-2018
Dagtilbuddet bemærkning:
Legeplads rapporten er på vores hjemmeside.
Vi har lavet en handleplan – som ikke er offentliggjort.
Vi har udbedret de punkter som gav anledning til handling – desværre er det ikke sat ind på hjemmesiden.
Tilsynets bemærkning
Handleplanen skal også offentliggøres på hjemmesiden

21. Hygiejnebesøg – Hvornår er det sidst udført og hvordan er der fulgt op på hygiejnebesøg?
Angiv dato:
11-9-2018
Dagtilbuddet bemærkning:
Sundhedsplejersken er i 2016 begyndt at henvende sig til os private børnehaver, for at gennemgå alle vores procedure
for sundhed og hygiejne. Vi har løbende fulgt op på sundhed og hygiejne og løbende revurderet vores hverdag for at
mindske smitte.
Det har øget vores bevidsthed om smitterisiko og hvor omfattende det er og ændret nogle procedurer for at højne
vores kvalitet i hygiejne.
Tilsynets bemærkning
Ingen bemærkning

22. Hvad er jeres praksis for en sikkerhedsmæssig rundering af legeplads og lokaler?
Dagtilbuddet bemærkning
Preben og Helena er ansvarlige for sikkerhed på legepladsen.
På stuerne er hver stue ansvarlig.
På legepladsen er den voksne som åbner legepladsen ansvarlig for at tjekke om alt er i orden. Da vores legeplads er
åben for offentligheden om aftenen og i weekenden.
Lokaler indenfor deler vi med kirken og derfor er der hver morgen behov for at tjekke sikkerhed også indenfor. At få
opvaskesæben udenfor børns rækkevidde osv.
Tilsynets bemærkning
Ingen bemærkning
Egenrapport udarbejdet af: Helena Kjøller Rasmussen, Leder i Pinsekirkens Børnehave
Dato: 20-12-2019
(Besvares af tilsynssted)
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