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Rapport for anmeldt tilsyn
i kommunale afdelinger og selvejende daginstitutioner

Afdeling/daginstitution: Børnehuset Novrupvej 

(Nedenstående udfyldes af tilsynsførende)

Tilstede fra dagtilbuddet

Sandie Kristensen, pædagog (børnehave)
Daniel Rasmussen institutionsleder
Anne Birgitte Josefsen, Pædagogisk leder
Kristian Laasholdt, Bestyrelsesformand

Tilsynsførende

Mette Bjørn, Konsulent Børn & Kultur, Kvalitet & Tilsyn
Helle Urup Buhl. Observatør, Konsulent, Børn & Kultur, Kvalitet & Tilsyn

Tilsynsdato

19.09.19 Kl. 08.45-13.50

Børn & Kultur

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.
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Tilsynets vurdering
1: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med personalets sammensætning, kompetencer og evalueringskultur

Bemærkning

Der er god adgang for personalet til at komme på ønskede kurser og personalet bruger også hinandens viden på tværs 
af stuerne. 

Det anbefales, at ledelsen også tilbyder kompetenceudviklingen strategisk, så der opnås viden på ”skal opgaver” som 
eks. dataindsamling og bearbejdning samt evaluering til brug for understøttelse og løbende udvikling af bl.a. 
læringsmiljøer mv.

Evaluering sker oftest efter aktiviteter og individuelle møder med pædagogerne. Ledelsens observationer af praksis 
anbefales at blive systematiseret med jævnlige besøg på stuerne/legepladsen, så personalets praksis og øvrige 
observationer bliver en del dataindsamlingen til brug for en kontinuerlig og løbende evaluering og udvikling af 
læringsmiljøet.

2: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns læring og udvikling

Bemærkning

Institutionen er optaget af, hvordan der kan arbejdes med børns læring hele dagen, og hvordan legen kan 
understøttes, så den ikke alene står som fri leg. Legemanuskripter er blevet introduceret som metode, hvor børn kan 
udvikle legen, andre kan børn inddrages og få forskellige roller i legen.
Data indsamles ikke systematisk, og der skal være fokus hvad data er, at data skal kunne genbesøges og hvordan disse 
informationer kan være med til at kvalitetssikre arbejdet. Der arbejdes med flere forskellige redskaber ift. barnets 
progression.
Der er en stærk systematik omkring sprogvurdering af børn, idet alle børn bliver sprogtestet årligt. Det opleves, at få 
børn ikke er alderssvarende på sprogdelen.

Det anbefales, at lave bevidste tegn/dokumentation på, hvordan børnenes perspektiver bliver indsamlet og anvendt i 
tilrettelæggelsen/gennemførelse af aktiviteterne og indretning af læringsmiljøet.

Det skal sikres at opfølgning omkring eks. fokuspunkter sker til tiden og forældre er informeret omkring disse data. 
Dagtilbuddet skal følge de centralt fastlagte regler om obligatorisk brug af Hjernen & Hjertet til bl.a. 
ressourcevurdering, TOPI, Sprogvurdering mv jf. driftsaftalen.

3: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns trivsel

Bemærkning

Der er god opmærksomhed på at få lavet TOPI. Forældre inddrages ved samtaler eller TVÆRS såfremt det fordre 
særlige indsatser.

På tilsynet er det ikke tydeligt, hvordan børns stemme har givet aftryk på indretning, materialevalg mv. Det anbefales 
at dokumentation er nutidig og i børnehøjde. Opryddelighed og udbedring af slidte døre vægge mv vil være med til at 
højne æstetikken.

4: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med overgange 

Bemærkning

Der arbejdes med glidende overgang fra vuggestue til børnehave, varighed ca. 14 dage.

Der arbejdes med at klæde børn på med skoleunderstøttende tiltag. Der er godt fokus på at få lavet 
overgangsbeskrivelser og dialogprofiler til skole. Pædagoger fra modtagende skoler inviteres ind i institutionen, så de 
får indtryk af rammerne børnene kommer fra. Novrupvej afgiver børn til 8 skoler, hvilket opleves som værende 
vanskeligt at besøge alle skolerne inden børnene afgives hertil. Der evalueres årligt med indskolingslederne på 
processen.

Forældre inviteres til informationsmøder om deres barns overgang. 

5: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med forældresamarbejde 
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Bemærkning

Institutionen oplever et godt forældresamarbejde med forældrene omkring børns udvikling, læring og trivsel. 
Det er muligt, at få inspiration til børns søvn og madpakker ved personalet med særlig viden omkring dette.

Der er et spirende arbejde i gang med hjemmelæringsmiljøer.

Det skal sikres, at forældre bliver systematisk informeret omkring deres barns trivsel via Forældreportalen

Det anbefales, at der eks. på hjemmesiden skildres hvordan det formelle forældresamarbejde udlever sig i institutionen, 
så det er synligt både for kommende og nuværende forældre. Pt. får forældre udleveret en folder ved barnets opstart.

6: Sikkerhed og hygiejne 

Bemærkning

Sikkerhed:
Ved tilsynet sås

 Fareklassificeret kemikalier under køkkenvasken - en af flaskerne uden kapsel. Skal være uden 
for børns rækkevidde

 Væske omhældt i sprayflaske ved puslebord. En sådan skal være indholdsdeklareret og uden 
for børns rækkevidde. Det blev oplyst at den indeholdt desinficerende væske

 Ustabil stolestabel, hvor der er risiko for at de kan vælte ned over børn, hvis de kommer i 
nærheden.

Hygiejne:
Ved tilsynet sås 

 Slidt toiletbrædt, hvilket vanskeliggør ordentlig rengøring
 Ingen systematisk håndvask hos børn og ingen aftørring af bordene inden spisning.

Eventuelle straks-henstillinger

Følgende skal straks bringes i orden og der meldes tilbage til tilsynsførende senest den 02.10.2019:

 Kemikalier under køkkenvask skal opbevares ude af børns rækkevidde
 Væske ved puslebord skal enten i originalflaske eller indholdsdeklareres og bringes ud af 

børns rækkevidde
 Stolestabel skal fjernes eller sikres mod at den kan vælte

Eventuelle udviklingspunkter

Observationsrunde

Hvad iagttages – aktiviteter, læringsmiljø, børnemiljø, sikkerhed, hygiejne m.m.

Under første observation, er børnene i førskolegruppen ved at lege ved bordene, da det er tid til 
formiddagsmad. Personalet finder rullebord frem med tallerkner og madkasser samt krus og kander med vand. 
Børn sætter sig ved tre borde og der er en medarbejder ved hver. Personalet sætter skraldetallerkner på 
bordet og deler tallerkner og madkasser ud. Der ser ikke ud til, at der forinden har været systematisk håndvask 
hos børn ligesom der ikke ses aftørring af bordene inden spisning.
Der tysses på børnene (lydniveau er her mellem 85 og 90 dB) og der synges nu en madpakkesang, som det ser 
ud til at børnene er fortrolig med. Medarbejderne hælder vand op i krusene til børnene. Et barn vil gerne have 
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varmet sin medbragte mad og det får barnet hjælp til. Barnet henter selv bestik fra rullevognen. Lydniveauet er 
hurtigt tilbage på 85-90 dB, mens børnene spiser. Personalet snakker lidt med børnene om lidt af hvert ligesom 
en enkelt medarbejder spiser medbragt mad sammen med børnene. Der er en god stemning på stuen.

Selve lokalet fremstår som fyldt af mange ting (remedier, materialer, gulvtæpper osv.) og æstetisk vil en 
oprydning for ting, der ikke lige anvendes gøre lokalet mere indbydende. Det anbefales endvidere at se på 
udsmykning i børneperspektiv, på denne stue var børnenes frembringelser hængt op på væggen i over 
voksenhøjde.

I vuggestuen var dokumentation af ældre dato og igen langt fra børns øjenhøjde. Nyeste dokumentation stod i 
vinduet, hvilket er med til at tage en del af dagslyset på stuen.

Sikkerhed:
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På observationsrunden fandtes fareklassificeret afspændingsmiddel i underskab i køkkenet. Farlige genstande 
skal være uden for børns rækkevidde

. 

I vuggestuen fandtes en ikke mærket sprayflaske ved puslebordet med uvist indhold (der blev senere ved tilsynet 
oplyst at denne indeholdt desinficerende væske til afspritning af puslebord). En sådan flaske skal være uden for 
børns rækkevidde ligesom den skal være indholdsdeklareret, såfremt der forekommer indtag eller lign. 
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Der sås endvidere en ustabil stabel stole, hvor det vurderes at de kan udgøre en farerisiko for at vælte ned over 
børn, hvorfor der skal findes en løsning, hvor dette ikke kan ske

Hygiejne:

Ved tilsynet sås meget slidte toiletbrædder, hvilket kan gøre det svært at gøre tilstrækkelig rent, hvorfor der 
anbefales en rundering med fokus på dette samt udskiftning, hvor der er tydeligt slid.

 

Andet:

I vuggestuen sås et rum med glasvægge, hvor der var fri udsigt til puslepladsen. Det anbefales at skærme 
pusleplads for indblik, evt. ved folie på den nederste del af ruderne.
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I børnehaven anbefales ligeledes at overveje etikken omkring mulighed for børns udstillelse omkring fritstående 
børnetoilet.

Institutionen fremtræder visser steder noget slidt, hvorfor det anbefales have opmærksomhed omkring dette 
ved en gennemgang.  Det  anbefales  ligeledes, at overveje, hvilken effekt information til eks. forældre og 
personale har, når det hænger ”i lag” eller er af ældre dato:
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Hjemmeside:

Følgende skal fremgå af hjemmesiden. Der oplyses at siden har haft et mindre nedbrud, men 

 Legepladsrapport og evt. tilhørende handleplan skal være tilgængelig på hjemmesiden
 Vedtægter for forældre/institutionsbestyrelse
 Har institutionen en frokostordning?

   
 Egenrapport – udfyldes af tilsynssted

Faktuelle oplysninger – besvares af tilsynsstedet

Dagtilbuddets navn 

Børnehuset Novrupvej

Adresse 

Novrupvej 8-10, 6705 Esbjerg Ø

Tlf. og e-mail 

76162230 – daras@esbjergkommune.dk

Pædagogisk- eller daginstitutionsleder 

Daniel Rasmussen

Antal indmeldte 0-2 årige

37

mailto:daras@esbjergkommune.dk
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Antal indmeldte 3-6 årige

44

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 og selvejende institutioner kan sygefraværet 
enten angives i kalenderdage, arbejdsdage eller i %:

19,8 dage pr. måned de sidste 12 mdr.
Midlertidige ansættelser i 2018 trækker dog tallet op.

Hvilke overvejelser har dagtilbuddet omkring sygefravær med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdet, for at sikre stabile 
rammer for børnene og pædagogisk kvalitet?

Der er en nøje aftalt procedure ved sygemelding.
- Stuen, der er berørt, dækkes ind med personale fra de andre stuer. Er dette ikke muligt rykker stuerne 

sammen.
- Arbejdstider ændres
- De planlagte aktiviteter gennemføres. Er dette ikke muligt, er hovedopgaven at skabe ro og trygge rammer for 

børnene. De praktiske opgaver nedprioriteres.
Det vigtigste er, at børnene oplever, at de har kendskab og relationer til de voksne, der overtager.

Tilsynets bemærkning

Der er god opmærksomhed både fra medarbejdere og ledelse omkring at skabe trygge rammer for børn, når der er 
fravær i huset. Der arbejdes på at lave kasser med inspiration til aktiviteter, der kun anvendes på de dage der bliver 
meget anderledes end planlagt og som alle medarbejdere kan tage frem.

2. På hvilken måde arbejdes der målrettet med medarbejdernes kompetenceudvikling? 

Dagtilbuddets bemærkning

Medarbejderne kommer til ledelsen med ønsker om kurser/uddannelser. Ønskerne tages med på bestyrelsesmøde, hvor 
de endeligt godkendes.

- Det sidste år: PA uddannelse, Pædagogvejleder, søvncoach, mindfulness, helteyoga, kost for børn, AMR-dag for 
medarbejdere.
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Intern undervisning i huset. Vi har selv en høj faglig pædagogisk viden.

Eksterne undervisere indhentes til huset – Kompetencehjulet, Fri for mobberi, førstehjælp.

Tilsynets bemærkning

Medarbejderne oplever god adgang til at komme på ønskede kurser og bliver kontinuerligt bliver præsenteret for 
kursusmuligheder.  Senest har adspurgte medarbejder været på kurser i ”Mit Vadehav” og guitarundervisning. 
Medarbejderne kan trække på hinandens erhvervede viden og få inspiration til egne aktiviteter.
Der har været et ønske om større fokus på vejledning omkring kost til forældre, hvorfor en medarbejder er blevet 
uddannet kostvejleder. Dette har været en inspirationskilde for forældrene til at hjælpe med til at barnets madpakke 
giver energi til hele dagen.

Der er dialog på tilsynet, om man som ledelse kan have fokus på at tilbyde medarbejderne/ledere kurser i de emner som 
huset er optaget af pt. ift. med emner som evaluering og dataunderstøttet læring for at sikre understøttelsen af den 
styrkede pædagogiske læreplan. Ledelsen opfordrer desuden medarbejdere til at opkvalificere sig med diplommoduler af 
forskellig slags.

3. På hvilken måde er der organisatorisk etableret en evalueringskultur? 

Fx: mødestrukturer, observationer/feed back, dialog/refleksioner   

Dagtilbuddets bemærkning

Der afholdes:

- Pædagogmøder 1 gang pr. måned (deltager: Alle fastansatte pædagoger)
- Alternative møder 1 gang pr. måned (deltager: Alle fastansatte PAU/medhjælper)
- MUS hvert år
- Individuelle møder mellem pædagoger og DPL 1 gang pr. måned
- Ud over det planlægges, der møder efter behov

Vi har en kultur, hvor det er muligt at italesætte observationer fra dagligdagen og give hinanden feedback.
Ligeledes sker der en løbende evaluering af pædagogiske aktiviteter, samt pædagogiske udfordringer i forhold til børn.
I dagligdagen benytter vi SMTTE modellen som evalueringsredskab.
Personalet bruger dagligt ledelsen til sparring.
Tilsynets bemærkning
Projekter/aktiviteter evalueres når de slutter. I Kompetencehjulet evalueres ca. hvert halve år særligt i forhold til 
børnenes læring. Der nævnes også at enkelte medarbejdere kan evaluere projekter undervejs, hvis de er lange. Dette 
har gjort, at der er ændret praksis på nogle ting, i forhold til gennemførelse af tilsvarende projekt sidste år, nu hvor det 
afholdes med ny børnegruppe. Det nævnes også, at selve læringsmiljøet bliver evalueret et ad gangen på eks. 
pædagogiske lørdage.

Ledelsen evaluerer med den enkelte pædagog via en samtale en gang om måneden, hvor de emner, der optager 
pædagogen bringes i spil.

 Ved observation på tilsynet ses en praksis, hvor medarbejderne dækker rullebord, dækker bord og hælder vand op i 
børnenes kopper. Adspurgt på tilsynet nævner medarbejder, at børnene ikke længere dækker rullebordet, da det har 
givet konflikter mellem børnene. Ledelsen har ikke kendskab til medarbejderens ændrede praksis omkring børns 
selvhjulpenhed i spisesituationen.

Dialog på tilsynet om, hvordan der systematisk kan arbejdes med fælles udviklende læringsmiljøer.
I ovenstående situation kan der med fordel evalueres omkring, hvordan børns selvhjulpenhed og medansvar udvikles. 

4. Hvordan er der fulgt op på metoder og indhold fra kompetenceudviklingsforløbet - Styrkede professionelle 
læringsmiljøer? 

Dagtilbuddets bemærkning

Vi deltager ikke i Styrkede professionelle læringsmiljøer

Tilsynets bemærkning

Institutionen skal være opmærksom på, at selvom der ikke har været deltagelse i PLM, skal der arbejdes databaseret og 
evaluering af læringsmiljøer skal foregå løbende.

5. Hvordan er der arbejdet med retningslinjer for magtanvendelse, og hvornår er dette sidst sket? 
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Dagtilbuddets bemærkning

Magtanvendelse var på dagsordenen på Pædagogisk dag i 2018, hvor alt personale deltog. Personalet havde fået 
Esbjerg Kommunes retningslinjer udleveret til læsning, hvorefter de blev delt i grupper til drøftelse herom.
Grupperne mødtes til sidst i plenum, hvor der blev samlet op og givet eksempler.

Da vi bruger en anerkendende tilgang benytter personalet andre værktøjer. 

Tilsynets bemærkning
Ingen bemærkninger

6. Hvordan introduceres og oplæres nye medarbejdere til Hjernen&Hjertet? 

Dagtilbuddets bemærkning

Ved ansættelse af nye medarbejdere bliver vedkommende oplært af leder, samt personale.

Tilsynets bemærkning

Det skal sikres, at tidsfrister omkring fokuspunkter samt orientering af forældre omkring dette i Forældreportalen bliver 
overholdt minimum indenfor Servicelovens bestemmelser (max. 3 mdr. første gang og 6 mdr. ved en evt. fortsættelse). 

Børns læring og udvikling – besvares af tilsynsstedet

7. Hvordan arbejdes der systematisk med pædagogiske læringsmiljøer hele dagen? 

Fx: Leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter, daglige rutiner

Dagtilbuddets bemærkning

For at sikre, at der hele dagen er fokus på det pædagogiske læringsmiljø, har vi valgt at inddele dagligdagen i tre 
hverdags- og livsrum:

 Aktiviteterne

- Her planlægger, organiserer og gennemfører de voksne aktiviteter for og med børnene. F.eks. ture, 
tematiske projekter osv. 

- De voksne har således fokus på, at der udarbejdes SMTTE-modeller, månedsplaner og individuelle 
læringsmål fra Kompetencehjulet (LearnLab).

 Rutinerne

- F.eks. garderoben, ved måltiderne, bleskift og komme/gå situationer. 

- De voksne har her fokus, at der i rutinesituationerne i hverdagen skal være plads til, at børnene trives, 
lærer, udvikler sig og dannes.

 Børnekulturen

- Defineret som det børnene foretager sig for sig selv og med hinanden, på egen hånd, når de voksne 
trækker sig eller overlader ”rummet” til børnene.

- De voksne har fokus på børnenes indbyrdes relationer og venskaber. 
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I Børnehuset Novrupvej har vi primærpædagoger som arbejder med gruppe- og læringsledelse, hvilket i dagligdagen 
udspiller sig ved, at pædagogen i gruppeledelsen har ansvaret for, at der skabes rammer, hvor de voksne:

 Er til stede og griber ind

 Er medskabende af det relationelle miljø

 Har tydelige regler og normer

 Organiserer hverdagen og rammerne, så de fremmer det gode samspil

 Har fokus på enkeltbørns sociale kompetencer

Tilsynets bemærkning

Der er begyndende rammesætning for at børneinitieret leg på legepladsen ikke kun er fri leg, men at børn kan have 
behov for inspiration til legeudvikling og legekoder på, hvordan børnene kan komme ind i legen. Der arbejdes med 
legemanuskripter, følge barnets spor og udvikle legen derfra. Dette er ikke systematiseret ift. hvem gør hvad hvornår.

8. Hvordan inddrages og analyseres data i forbindelse med tilrettelæggelse af læringsmiljøet? 

Dagtilbuddets bemærkning

Vi benytter os af kompetencehjulet, hvor der elektronisk er et selvevalueringsskema som personalet benytter én gang 
årligt. 

Tilsynets bemærkning

Indsamling af data til brug for tilrettelæggelses af læringsmiljøet er mest baseret på observationer af det enkelte barn. 
I dialogen på tilsynet nævnes eksempler på, hvordan der mere systematisk kan arbejdes med dataindsamling. 
Eksempler der nævnes der ”Hvor lang tid sidder børnene i vuggestuen ved bordene - og hvorfor? Hvordan kan vi 
optimere læringsmiljøet omkring dette”?. Ligeledes nævnes observation ved tilsynet omkring børns læringsmuligheder 
omkring måltidet, hvor dataindsamling kan omhandle alt fra medansvar, selvhjulpenhed, kommunikation mv. til brug 
for udvikling af miljøet. Data skal kunne genbesøges, hvilket betyder de skal være tilgængelige efter indsats til brug for 
evaluering, hvilket skal tænkes ind ved eks. observationer mv.

9. Hvordan arbejder dagtilbuddet målrettet med progressionen i barnets læring og udvikling? 
Fx: Vurderinger, opfølgning, SMTTE, fokuspunkt, tværfagligt, forældreinddragelse

Dagtilbuddets bemærkning

Vi arbejder med følgende ift. barnets progression:

- Kompentencehjulet
- DPU
- Hjernen og hjertet
- SMTTE modeller
- Forældremøder
- TVÆRS-møder
- Pædagogisk planlagte aktiviteter

Tilsynets bemærkning

Der anvendes flere værktøjer i institutionen for at følge barnets progression omkring læring og udvikling. Der skal være 
fokus på, at der altid anvendes Hjernen & Hjertet jf. Esbjerg Kommunes retningslinier. Egne selvvalgte værktøjer er 
supplement. Endvidere skal det sikres, at såfremt der anvendes andre værktøjer, skal forældre tilsvarende inddrages og 
orienteres om relevante forhold og det skal ligeledes sikres at data der er i disse systemer er sikkert opbevaret jf. GDPR.

10. 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
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Vi følger barnets spor hele dagen ved at benytte ICDPs samspilstemaer. 

Vi benytter os af Børnetermometeret.

Fremadrettet indfører vi individuelle læringsmål

Tilsynets bemærkning
Ej drøftet ved tilsynet – ingen bemærkninger

11. Hvordan er jeres procedure for at foretage sprogvurdering? 

Dagtilbuddets bemærkning

Alle børn sprogvurderes én gang årligt i Hjernen og Hjertet.

Fremadrettet Sprogvurderes børnene via Kompetencehjulet.

Tilsynets bemærkning

Der er systematisk sprogvurdering af alle børn en gang årligt - hvilket ikke er et krav. Det er med til at give et tydeligt 
billede omkring børns sprogniveau. Institutionen angiver, at få børn slår ud som ”ikke alderssvarende”. Institutionen har 
mange to-sprogede børn, men er meget opmærksomme på at også børn med dansk som modersmål kan have 
udfordringer. 

12. 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

Vi har arbejdet med den nye styrkede læreplan på alle vores møder siden sidste år.

Personalet har udarbejdet en selvevaluering på det pædagogiske læringsmiljø i Kompetencehjulet.

I skrivende stund er ledelsen ved at færdiggøre skabelonen Pædagogisk læreplan.

Tilsynets bemærkning

Ingen bemærkninger.

13. Hvordan vil den styrkede pædagogiske læreplan ændre jeres pædagogiske praksis? 
Fx: Hvordan inddrages alle læreplanstemaerne løbende i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af aktiviteterne?

Dagtilbuddets bemærkning

Personalet får en bredere teoretisk viden omkring deres praksis. De får ligeledes konkrete redskaber til, hvilke metoder 
og redskaber de skal bruge i hverdag. Hertil inddrages personalet.  

Tilsynets bemærkning

Ledelsen er ved at udarbejde en arbejdsmanual, med bl.a. tanker og holdninger til dannelse. Den vil bl.a. indeholde et 
udvalg af tekster til inspiration. Der arbejdes med legens betydning, hverdagens rutiner. Der er opmærksomhed på et 
overordnet tema – lige nu er det Internationalt tema, hvor alle læreplanstemaer inddrages i det overordnede tema.

14. 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

Vi vil evaluere via Kompetencehjulet. 
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Tilsynets bemærkning

Det angives at der evalueres ½ årligt via Kompetencehjulet. Det er vigtigt, at det er tydeligt for medarbejderne, hvordan 
denne evaluering kan anvendes til justeringer i læringsmiljøet både omkring det fysiske læringsmiljø, som der nævnes 
eksempler på af medarbejderne, men også omkring processerne i læringsmiljøet. 

Børns trivsel – besvares af tilsynsstedet

15. 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

Via kompetencehjulet
Forældresamtaler 
TVÆRS-møder
TOPI
Børnetermometeret

Tilsynets bemærkning

Der er opmærksomhed omkring gennemgang af alle børn, både ved indhentning af data samt dialog med forældre og 
fagpersoner på TVÆRS møder. 

16. 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

Hvordan definerer vi ordet børnemiljø i Børnehuset Novrupvej:
Børnemiljøet skabes af den gensidige påvirkning, der finder sted mellem børnene og omgivelser. Mere konkret udgør 
institutionens fysiske, psykiske og æstetiske forhold institutionens børnemiljø. 

Fysisk:
Det fysiske børnemiljø handler om de fysiske rammer indendørs og udendørs, herunder sikkerheds- og 
sundhedsmæssige forhold som indretning, hygiejne og materialevalg.

Indretning af lokaler, samt legeplads foregår altid i tæt samarbejde med kvalificerede samarbejdspartnere. 
Vuggestuens legeplads er opdelt i læringsmiljøer og læringsrum.
Børnehavens lokaler er indrettet efter nøje overvejelser med udgangspunkt i de mange intelligenser, i tæt samarbejde 
med bestyrelsen og indretningskonsulent.
Forud for indretningen blev børnene inddraget via fotos og fik medindflydelse på materialevalget.

Psykisk:
Det psykiske børnemiljø drejer sig om, hvordan børnene trives med hinanden og de voksne. Det handler om dynamik og 
sociale kompetencer i børnegruppen, og kan knyttes til begreber som fællesskab, venskab og tryghed.

Vi arbejder bl.a. med relationscirklen, Fri for Mobberi, samt anerkendende kommunikation, der fordrer accept af 
hinandens forskelligheder og synsvinkler.

Æstetisk:
Det æstetiske miljø har indflydelse på, hvordan omgivelserne påvirker børnene i dagligdagen. Et motiverende æstetisk 
miljø giver børnene positive og udfordrende sanseoplevelser, og har betydning for, om børnene finde institutionen 
inspirerende. 

Der arbejdes bevidst med at give børnene den mulige oplevelse både inde og ude. Dette ses bl.a. ved de 
funktionsopdelte stuer, farvevalg og materialernes tilgængelighed. 

Børneperspektiv:
Her handler det om, at give børnene medbestemmelse på indholdet og organiseringen af deres hverdag, og give deres 
stemme udtryk og værdi. 

I børnehuset Novrupvej benytter vi ICDPs samspilstemaer til at danne tætte relationer samt til uddybende samtaler med 
børnene, så personalet altid har forståelse for det enkeltes barns perspektiv.
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Vi benytter af os Børnetermometeret via LearnLab. 

Tilsynets bemærkning

Det er ikke tydeligt på tilsynet, hvordan børnenes perspektiv kan ses på indretning, materialevalg og hvordan de helt 
konkret sætter deres fingeraftryk omkring medbestemmelse og organisering af deres hverdag. Som nævnt ved 
observationsafsnittet kan der med fordel arbejdes med nutidig dokumentation i børnehøjde, lokalers opryddelighed og 
æstetik (særligt at have opmærksomhed omkring slidte ting som døre, vægge med rawplugs huller, er vægge renset for 
gammelt ”Klistermateriale” osv.).

Materialer ser ud til at være tilgængelige på stuerne. Det er vigtigt, at der er fokus på om børn i eks. vuggestuen kan se, 
hvad er der i kasser de kan nå, og er dette legetøj er inspirerende for børns leg 

Overgange – besvares af tilsynsstedet

17. 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

I Børnehuset Novrupvej arbejder vi med Kompetencehjulet, som måler børnenes progression indenfor alle 
læreplanstemaerne fra barnets indmeldelse til skolestart.

Derudover udarbejdes individuelle læringsmålet som bidrager til, at det enkelte barn udvikles bedst muligt.

Vi har ligeledes funktionsopdelte stuer, der er med til at udfordre børnenes forskellige læringsstile.

Der arbejdes med aldersopdeling, hvor de ældste får mulighed for at deltage i skolegruppe.

I førskolen arbejdes der med et skoleunderstøttende pædagogisk læringsmiljø, f.eks. via:

 Leg med tal og bogstaver

 Finmotoriske aktiviteter

 Selvhjulpenhed

 Selvforståelse

 Trafiksikkerhed og førstehjælp

Herudover afholdes:

- Forældremøder

- Overleveringsmøder internt (dialogværktøj)

- Overleveringsmøder eksternt

Tilsynets bemærkning

Interne overgange foregår over et par uger, hvor barnet kommer fra vuggestuen ind i den kommende børnehavegruppe 
få timer til en start og derefter bygges der på. Der laves dialogprofil på børnene og forældre inviteres ind til møder.

Der er fokus på i førskolearbejdet at hjælpe barnet med skoleunderstøttende læring. Novrupvej overdrager børn til op til 
8 skoler, hvilket gør det vanskeligt at afse ressourcer til med barnet at besøge de enkelte skoler. Pædagoger fra de 
kommende skoler inviteres ind i institutionen, så de kan se, hvilke rammer børnene kommer fra.

Der laves overgangsbeskrivelser på alle børn. Der er mulighed for informationsmøder for forældre på barnets kommende 
skole og invitation hertil kommer via børnehaven. Selv processen evalueres årligt med indskolingslederne.
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Forældresamarbejde – besvares af tilsynsstedet

18. Hvad er de overordnede rammer for forældresamarbejdet, og hvor findes disse tilgængelige for forældre? 

Dagtilbuddets bemærkning

Forældresamarbejde

 Vi afholder årlige individuelle møder med forældrene om deres barns læringsudbytte med udgangspunkt i 
kompetencehjulet.

 Der afholdes etter behov forældresamtaler omkring deres barns trivsel, udvikling og læring, med henblik på, 
hvad familien kan bidrage med i hjemmet.

 På de enkelte stuer afholdes forældremøder, hvor pædagogerne formidler omkring valg af metoder, det 
pædagogiske fundament og faglige overvejelser

 Vi afholder diverse arrangementer, herunder:

- Forældrekaffe på stuerne

- Oplæg omkring kost, søvn etc.

- Kulturaften m.m.

 Åbent kontor

 Forældrene har adgang til uddannet personale, f.eks.:

- Kostvejleder

- Søvncoach

 Hverdagssnakke i garderoben

 Vi bygger bro mellem institutionen og hjemmet ved hjælp af billeder, Youtube, læringskufferter, dagbog, 
barnets bog etc.

 Vi har en anerkendende tilgang til forældresamarbejdet, hvilket betyder, at forældrene altid ved, hvad der 
foregår omkring deres barn

Vi italesætter forældrenes medansvar for deres barns trivsel, udvikling, læring og dannelse

Fremadrettet vil forældrene via hjemmesiden kunne finde skabelonen for Pædagogisk læringsmiljø.
Herudover udleveres materiale til forældre i form af en mappe med diverse oplysninger ved barnets opstart.

Tilsynets bemærkning

Institutionen oplever god dialog med forældre omkring barnets udvikling, læring og trivsel. Der er mulighed for at få 
hjælp til at optimere børnenes madpakker eller ved temamøder/dialog om andre emner der optager forældrene. Der er 
et spirende arbejde omkring hjemmelæringsmiljøer, aktuelt om, hvad forskellige hverdagsbegreber hedder på 
forældrenes sprog såfremt de stammer fra en andet land en Danmark (Internationalt tema) ligesom der fremadrettet 
skal arbejdes med QR koder til hjemmelæring. QR koder kan bruges til at vise sange, opskrifter eller andet.

Det anbefales at gøre det formelle forældresamarbejde synligt eks. via hjemmesiden, så forældrene har et overblik over 
mulighederne for dette i institutionen. Pt. får de en folder ved opstart.

19. Hvordan samarbejder dagtilbud med forældrene om børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse? 

Fx: Hjemmelæringsmiljø, forældresamtaler, læringsmål.
Dagtilbuddets bemærkning
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Vi bygger bro mellem institutionen og hjemmet ved hjælp af billeder, YouTube, læringskufferter, dagbog, barnets bog 
etc.

Der afholdes forældresamtaler én gang årligt, samt efter behov.

Tilsynets bemærkning

Institutionen arbejder med sammenkobling mellem institution og hjem, ”Det er lige i den spæde start” jf. ledelsen. Det 
opleves, at der kommer en hel anden dialog med forældrene. Der kommer opskrifter med hjem, så de kan bage hjemme. 
Børnene er begejstret. Udbygning af dette arbejde kan med fordel suppleres med yderligere samarbejde omkring både 
fælles og individuelle læringsmål, som institutionen arbejder med pt.

Sikkerhed og hygiejne – besvares af tilsynsstedet

20. 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:

13.02.2019. Ingen anmærkninger (Dog skiftes til én udbyder fremfor to)

Dagtilbuddet bemærkning:

Tilsynets bemærkning

Ingen bemærkninger

21. Evakueringsøvelse – hvornår er der sidst gennemført evakueringsøvelse med børn? 

Angiv dato:

Januar 2019 for både BHV og vuggestue 

Tilsynets bemærkning

Institutionen er optaget af vigtigheden i at lave evakueringsøvelser med børn og er på baggrund af øvelsen blevet 
klogere på at tilpasse eks. alarmens højde (for lav) og hvem har ansvar for hvad. Fremadrettet vil der blive afholdt 
øvelse 2 gange årligt. Ved øvelsen i januar foregik evakueringen på strømpesokker, hvilket børnene tog helt fint.

22. Legepladsinspektion – Hvornår er det sidst udført og har legepladsinspektionen givet anledning til 
udarbejdelse af en handleplan?  

Angiv dato:

21.12.2017

Der blev i rapporten angivet, hvilke fejl, der skulle udrettes. 
Dagtilbuddet bemærkning: 

Ny inspektion i start 2020.

Tilsynets bemærkning

Der skal sikres en offentlig tilgængelig handleplan, også selvom opmærksomhedspunkter er blevet rettet (hvorefter de 
skal anføres i handleplanen som gennemført med dato).

23. Hygiejnebesøg – Hvornår er det sidst udført og hvordan er der fulgt op på hygiejnebesøg? 

Angiv dato:

13.02.2018

Dagtilbuddet bemærkning:
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Vi afventer næste hygiejnebesøg ud fra den nye struktur. 
Tilsynets bemærkning

Ingen bemærkning,

24. Hvad er jeres praksis for en sikkerhedsmæssig rundering af legeplads og lokaler?  

Dagtilbuddet bemærkning

Personalet gennemgår hver morgen legeplads og udfylder tilhørende skema. 

Tilsynets bemærkning

Ingen bemærkninger

Egenrapport udarbejdet af: Daniel Rasmussen og Anne Birgitte Josefsen
Dato: 22.08.2019
(Besvares af tilsynssted)


