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Sammenhæng

Kerteminde Kommune har ifølge Dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med dagtilbuddene i 
kommunen. Disse tilsyn baseres på et tilsynsbesøg mellem dagtilbuddet og Børne- og 
familieafdelingen, hvor tilsynet tager afsæt i den ramme, der præsenteres i ”Tilsynskonceptet – 
Dagtilbudsområdet 2017”. 

Tilsynet med dagtilbud består således af flere dele, der samlet skal give en styrket vurdering af 
det pågældende tilbud. Tilsynet består af følgende dele:

 Interview med dagtilbudslederen.
 Fokusgruppeinterview med repræsentanter for personalegruppen. 
 Fokusgruppeinterview med udvalgte børn fra børnegruppen.
 Rundvisning og observation af de fysiske rammer.
 Spørgeskemaundersøgelse tilsendt forældre inden tilsynsbesøget.

Konkret for denne rapport betyder det, at når der eksempelvis henvises til forældre, så henvises 
der til de data, der er indsamlet via besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen. Når der 
henvises til medarbejderens holdning, så tager dette afsæt i data opsamlet i det 
fokusgruppeinterview, der blev afviklet i forbindelse med tilsynsmødet osv. 

Opsummering af den tilsynsførendes vurderinger
Rundvisning: 

De fysiske rammer inde og ude er besigtiget.

Helhedsindtrykket af udendørsarealerne er, at der er mange gode legerum med mulighed for 
fordybelse. Der er en stor legeplads, hvor der er fint plads til udfoldelser af både vild og mere 
stille karakter. Der er mange bevægelsesmæssige muligheder på legepladsen. Tillige bålplads, 
pizzaovn, overdækket område / værksted og andre faciliteter, der gør området spændende og 
interessant at udforske.  Der er ikke hegn omkring legepladsen, men leder oplyser, at de ikke 
har oplevet, at nogen børn har forladt dagtilbuddet.

Legeplads: Der har sidst været udført legepladsinspektion d. 6.november 2015.
Bøgebjerg havde følgende  anmærkninger:

 1 med meget høj risiko
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 4 med høj
 13 med uønsket risiko
 3 acceptabel risiko.

Ifølge leder er der lavet handleplaner for de anmærkninger der var i rapporten. Alle planer er 
dags dato udført for de anmærkninger, der var med meget høj risiko, høj risiko og uønsket risiko. 
Der blev taget afsæt i enten hurtig fjernelse eller udbedring af risikoen.

Helhedsindtrykket af indendørsfaciliteterne er, at børnehaven generelt er i god stand. Pladsen er 
trang, men de kvadratmetre, der er til rådighed, udnyttes fint. 

Størstedelen af de forældre der har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, mener, at den måde 
legepladsen er indrettet på, har en positiv betydning for deres barns udvikling og læring.
De adspurgte børn fortæller, at legepladsen er god. Det er godt med de nye gynger, og man kan 
klatre.

Pædagogiske læreplaner:

Temaerne tilrettelægges for et år ad gangen på en pædagogisk dag. Temaer kan være natur, 
kultur, sang og musik. Det at have fælles temaer bevirker, at man får et fælles fokus, og at man 
inspirerer hinanden på tværs af stuerne.

Et tema som halter er digitallæring. Der er ikke tilrettelagt så meget læring omkring IT og IPads, 
men børnehaven sætter f.eks. vildtkameraer op i naturen, som så efterfølgende udforskes. 
Personalet1 oplever, at de qua læreplanerne bliver mere bevidste om, hvad de gør samt hvilken 
betydning de læringsrum, der igangsættes, har.

Personalet sikrer udsatte børn igennem forskellige tiltag. F.eks. lærer børn med manglende 
sprog ”Tegn til tale”, får ansigtsmassage eller trykstimuleres. Personalet arbejder med hele 
børnegruppen omkring de samme tiltag, uanset det kun er én eller få, der mangler sprog.
Børnegrupperne sammensættes bevidst, således at udsatte børn kan profitere af at være i 
fællesskaber med ikke udsatte børn.

Personalet oplyser, at de er gode til at fange nuet og følge børnenes spontane initiativer. Det 
sker at børnenes initiativer følges, og der kan dermed godt afviges fra planlagte aktiviteter.
Det er den anerkendende tilgang medarbejdere og leder benytter i arbejdet med de 
pædagogiske læreplaner.

Der måles på effekten af arbejdet med læreplanerne ved at kigge på børnene efterfølgende og 
ser, at de leger, det de har lært, f.eks. når de har arbejdet med teater. Det skrives ikke ned, hvad 
man lykkes med, men personalet lægger meget op på BørneIntra, så forældrene har mulighed 
for at se, hvad deres børn laver og lærer.

Leder går foran med hensyn til at inspirere i arbejdet med læreplanerne ved at være lyttende og 
give refleksioner. Medarbejderne oplever, at leder bakker op i de projekter, de sætter i værk.
Pr. 01.09.2017 er dagtilbuddet i samarbejde med to andre dagtilbud påbegyndt et 

1 Den interviewede personalegruppe bestod af 2 personer.
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udviklingsforløb til at skabe en fælles forståelse og tilgang til arbejdet med styrkede 
læringsmiljøer, båret frem af lysten til leg og læring for både børn og voksne. Projektets formål er 
at udfolde og teste den nye pædagogiske læreplan. Der er bevilget midler fra BUPL`s 
udviklingspulje.

Personalets kvalifikationer: 

Det er personalets oplevelse, at de generelt mangler længerevarende kurser eller uddannelse. 
De kommer på små kurser, men ikke diplom eller lignende. De synes, at der sker rigtig meget 
indenfor deres fag, som de gerne vil følge med i. De kunne godt ønske, at deres leder i højere 
grad gik foran og animerede til at tage mere uddannelse. De synes også, de selv kunne gøre 
mere for at forsøge at få bevilget mere uddannelse. Leder beskriver,  at det er vigtigt at komme 
på kursus, men at der generelt ikke bliver tilgodeset længerevarende kurser, grundet dårlig 
økonomi.

Af de forældre, der har svaret på spørgsmålet om de har tillid til, at personalet er fagligt dygtigt , 
svarer 35% ”i nogen grad”.

Det har ikke høj prioritet i personalegruppen at holde sig opdateret om ny viden. Det sukker man 
efter. ”Alt drukner i drift”. Personalet foreslår, at ”Ny viden” fremadrettet indsættes som fast punkt 
på dagsordnerne til personalemøderne. 

Står man overfor en svær pædagogisk opgave, bruger man hinanden, U-teamet eller henter 
viden fra nettet. Sundhedsplejersken, psykologerne og Specialrådgivningen inddrager man også 
ved behov.

Børnenes trivsel:

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at størstedelen af de forældre, der har svaret, 
mener, at deres barn er trygt i dagtilbuddet. Ligeså mange svarer, at de og deres barn bliver 
venligt mødt, når de ankommer i dagtilbuddet.

Medarbejderne mener, at det skyldes, at de altid handler, når de kan se, at barn ikke har det 
godt, og her har de en leder, der er rollemodel. De møder forældrene positivt og anerkendende, 
og de øver sig i at fortælle forældrene, hvad barnet har brug for. De er nærværende i mødet med 
forældrene, sørger altid for en kort dialog og spørger ind til dem.

Leder mener, at det positive svar skyldes, at personalet er fagligt dygtigt og kompetent, og at 
medarbejderne tager fat om udfordringerne når de opstår, og har fokus på en tidlig indsats.
De interviewede børn fortæller, at de er glade for at gå i børnehave, at de har gode venner i 
børnehaven, at de kan lide de voksne, at de bliver trøstet, hvis de er kede af det. De fortæller 
også, at de nogen gange bliver drillet, så de bliver kede af det. De synes endvidere, at der er lidt 
for koldt indenfor i børnehaven.

I forhold til de børn, der oftest ekskluderes af andre børn, laver personalet en struktur, som gør 
at det ekskluderede barn inkluderes. Man er tæt på barnet, sætter det i centrum, så andre børn 
kommer til, eller laver små fællesskaber, hvor man tydeliggør, at alle er gode på en eller anden 
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måde.

Personalet vælger nogen gange at inddrage forældrene for at få deres syn på, hvad der kunne 
hjælpe barnet. Vækstmodellen bruges i forhold til forældre; herved bliver det tydeligt, hvem der 
gør hvad og at barnet er et fælles mål. Det bliver skrevet ned, hvilke aftaler der indgås, og det 
bliver tydeligt, hvad barnet er god til. Forældrene får den nedskrevne aftale udleveret.

Læringsmiljøer: 

Lederen fortæller, at hun italesætter, at der skal være gode legemiljøer i institutionen. Der er en 
fælles etik om, hvad man vil kendes på. Lederne og personalet er enige om, at der skal være 
gode ting at lege med, som inspirerer børnene i deres hverdag.
Medarbejderne fortæller, at de kommer med ideerne, de har frie hænder, og de bliver bakket 
godt op af deres leder.

Forældrene(47% af de, der har svaret) angiver, at de i mindre grad føler sig informeret om det 
pædagogiske arbejde, og hvorfor pædagogerne gør, som de gør.
Forældrene angiver tillige (50% af de der har svaret), at deres barn kun i lille eller nogen grad 
lærer at forstå forskellige kulturer, vaner, sprog og måder at leve på.

Kommunale målsætninger:

Leder mener, at medarbejderne kender Børne- og ungepolitikken og Læringsstrategien. 
Politikken er genkendelig, da der arbejdes med livsduelige børn, og det smitter af på den 
anerkendende tilgang. Læringsstrategien er endnu ikke implementeret.
Medarbejderne oplyser, at de kender de kommunale målsætninger; Børne- og ungepolitikken, 
samt kommunes værdisæt: KNUT (Kvalitet, Nærvær, Udvikling og Trivsel).  

Ledelse:

Medarbejderne er tilfredse med den måde de bliver ledet på. Det er godt med to medarbejdere, 
der er blevet koordinatorer, fordi det bevirker, at tingene nu sker hurtigere. Det fremgår også, at 
medarbejderne synes, at de har meget indflydelse, at opgaver og ansvar er fordelt retfærdigt, og 
at der bliver lyttet til dem. De føler sig anerkendt.

Leder angiver, at hun er en leder, der lytter og giver refleksion. Hun ser og hører hver enkelt 
medarbejder og hun anerkender medarbejderne. Hun fordeler opgaver og ansvar efter 
kompetencer, således medarbejderne bliver ”fagspecialist” på hver deres områder, hvor de har 
særlig viden eller erfaring.

Anbefalinger
Sidste tilsyn:

1) De tilsynsførende anbefalede, at børnehaven imødekommer bestyrelsens ønske om 
høre forældrenes oplevelse af dagtilbuddet. 

2) De tilsynsførende anbefaler, at børnehaven i samråd med dagplejen får drøftet, hvordan 
samarbejdet mellem dagpleje og børnehave kan styrkes, bl.a. med flere besøg forinden 
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nye børns opstart i børnehaven.
3) De tilsynsførende anbefaler, at børnehaven tænker i nye veje ift at inkludere børn med 

særlige behov.

Opfølgning på anbefalinger fra 2015:

Ad 1) Er gennemført.
Ad 2) Er iværksat.
Ad 3) Er iværksat.

Aktuelt tilsyn:

De tilsynsførende anbefaler, at daginstitutionen kunne arbejde med 
 at sikre at informationer om det pædagogiske arbejde rammer flere forældre
 at der igangsættes tiltag som kan styrke deling af viden og arbejdet med faglig viden i 

dagtilbuddet.
 at arbejde med tema om forskellige kulturer, sprog, vaner og måder at leve på
 at arbejde mere med digital læring

Aftaler

Der er ikke indgået nogen aftaler.

Henstillinger

Der er ikke givet nogen henstillinger. 

Susan Løfwall Jess Bøg Gommesen
Tilsynskonsulent    Pædagogisk administrativ konsulent
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Bilag:

Fra Bøgebjerg har vi følgende kommentarer til Tilsynsrapporten:

Pædagogiske læreplaner:
Lærerplanstemaerne evalueres og tilrettelægges ud fra SMTTE model til alle læreplanstemaer.

Personalets kvalifikationer:
Der står, at leder  skal gå mere foran i forhold til uddannelse – personalet ønsker en individuel 
uddannelsesplan, hvilket ikke helt har kunnet tilgodeses,
idet uddannelsesmidlerne i alle institutioner har været sparet væk på grund af Kerteminde 
kommunes dårlige økonomi. ( det kan læses, som det er Bøgebjergs dårlige økonomi).

Det har høj prioritet i personalegruppen, at holde sig opdateret, både Nicoline og Jette udtaler, at 
det ikke er forstået som de har tænkt/ sagt,
men at tidligere besparelser og deraf lavere normering gør, at man som medarbejder kan mangle tid 
til opdatere ny viden. Der er i pædagogfaget ikke tid til andet arbejde,
som forberedelse og opdatering, hvilket er et stort savn for alle medarbejdere.

Med venlig hilsen
Anna Klokker
Dagtilbudsleder
Mail: akl@kerteminde.dk
Tlf: 2479 3948

mailto:akl@kerteminde.dk
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