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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 fornemmelse af natur, højt til himlen, masser af 
plads. Udendørsområdet er beplantet med bærbuske og frugttræer, ligesom der er andre buske 
der afgiver duft. Tanken er at børnene skal lære at bruge deres sanser udenfor. Der er 
sansegynge, og andre bevægelsesmæssige muligheder på legepladsen. Tillige bålhytte, 
levende hegn til at lave huler i og andre faciliteter, der gør området spændende og interessant at 
udforske. Derudover et overdækket  flisebelagt område, hvor man kan lege i tørvejr. 

Der har været gennemført legepladsinspektion 26. november 2015.
De anmærkninger der blev givet i forbindelse med inspektionen er alle blevet udbedret eller 
fjernet med undtagelse af en, som er en anmærkning på en et-punktsgynge.
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Leder oplyser, at der efterfølgende blev gravet underlag af, og lagt nyt på, så frihøjden på 
gyngen er som anbefalet. Leder tilføjer endvidere, at man er opmærksom på, at kædetrækket 
skal skiftes, men i indeværende år (2017) er der ikke tilstrækkelige midler til rådighed.
 
De børn1, der blev interviewet gav udtryk for, at legepladsen var god, og at legetøjet indenfor er 
godt.
Af de forældre, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, svarer 93,7 % at den måde 
legepladsen er opbygget på, i meget høj eller i høj grad har betydning for deres barns udvikling 
og læring.

Der har været udført brandtilsyn i 2017 uden bemærkninger.
Arbejdstilsynet har været på besøg i 2017 uden bemærkninger.

Helhedsindtrykket af indendørsfaciliteterne er, at børnehaven generelt er i god stand. Der er 
mange gode børnemiljøer og huset er indrettet meget ’hjemligt’. Der er fin plads til, at børnene 
kan gemme og opbevare egne ting og produktioner . Der er god orden på materialer og legetøj, 
og intet virker til at være tilfældigt.

Pædagogiske læreplaner:

Leder fortæller, at de pædagogiske læreplaner bliver taget op på visionsdagen. I år har de ikke 
været i fokus, da der har været fokus på,  at der er kommet ny leder i huset. Der arbejdes  meget 
ud fra at læreplaner indgår som en naturlig del af hverdagens pædagogik, og så er det de 
voksnes opgave at binde det op på læreplanerne. Omvendt har der også været opmærksomhed 
på, at der ikke har været nok fokus på f.eks. dialogisk læsning, så der sættes et særligt 
struktureret fokus på dette. 
Personalet er meget opmærksomme på børn i udsatte positioner (tidlig opsporing) og herudfra 
samarbejdet med forældrene. Der er tillige fokus på at huske ”de stille børn”, så de ikke 
glemmes i det store billede.
Den tilgang, der benyttes i arbejdet med læreplanerne, handler om at ”gå med barnet”. 
Der arbejdes med fokus på at gøre børnene livsduelige. Ledelsen præciserer, at børn får meget 
anerkendelse for at barnet prøver – dvs. det er processen og ikke mål, der er i fokus. 

Medarbejderne fortæller, at de arbejder i tråd med Gardeners mange  intelligenser. De laver 
profiler på det enkelte barn, og laver aktiviteter, der passer til det enkelte barn. Der følges op på 
profilarkene 1 gang om året sammen med forældrene.
De forældre, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen oplever i meget høj grad eller i høj 
grad, at de aktiviteter, der sættes i gang i dagtilbuddet,  har positiv betydning for deres barns 
udvikling. 75 % af de forældre, der har svaret, svarer, at de oplever, at der er en god struktur i 
det pædagogiske arbejde.
Forældrene (43,7%) angiver dog, at de kun i meget lille grad, lille grad eller nogen grad føler sig 
godt informeret om det det pædagogiske arbejde, der foregår i dagtilbuddet.

1 Børnegruppen bestod af 5 børn.
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Personalets kvalifikationer: 

Leder oplyser, at medarbejderne er dygtige og erfarne. Medarbejderne bruger hinanden og 
sparrer med hinanden. Det prioriteres at sende minimum to medarbejdere afsted, når der er et 
interessant kursus. Midlerne til kursusvirksomhed bliver tit søgt via kompetencefonden. 
Der er mange medarbejdere som ønsker at deltage i kurser om den neuroaffektive tilgang samt 
tidlig opsporing. 
Det er dog primært pædagogerne, som kommer på kursus og bliver udviklet.  
Børnehuset har et lille bibliotek som benyttes, og forskellige artikler om ny viden drøftes 
medarbejderne imellem.
Medarbejderne føler sig godt klædt på til at løse deres opgaver. De føler tillige at de bliver 
bakket op af deres leder i forhold til at få mulighed for at komme på kurser og udvikle sig fagligt.
87,5% af de forældre, der har svaret på spørgeskemaundersøgelsen angiver, at de har tillid til, 
at personalet er fagligt dygtigt.

Børnenes trivsel:

Lederen angiver, at man kan se, at hun er tydelig og går foran, når hun er blandt børnene.
Når vi spørger til hvad der gør, at man har en imødekommende kultur, er svaret, at der bliver 
hilst på barnet om morgenen, når barnet kommer. Man er meget fysiske og det spreder varme. 
Man skælder ikke  meget ud, men der bliver  guidet. Personalet er opmærksomme på at arbejde 
med anerkendelse. ”Vi tror at man som barn føler sig set og hørt, som det barn man er”. 
Hvis nogle børn ofte ekskluderes af andre, laves en lille gruppe eller man er helt specifikt på det 
enkelte barn. Man er meget opmærksom på børnegruppen og hvem der har brug for en 
hjælpende hånd, men også i relationen ”skubbe” barnet.
Medarbejderne fortæller det samme og tilføjer at i forhold til børn der ekskluderes, er det vigtigt 
at finde ud af, hvad barnet er god til, så det ”shiner” og andre børn bliver nysgerrige på det. Der 
bliver kigget på om alle børn har et fællesskab med andre børn.
Ifølge forældrene er deres børn trygge i dagtilbuddet2.
Børnegruppen, vi interviewede, fortalte at de er glade for at gå i børnehave, at de laver nogle 
spændende ting, som de er med til at bestemme, og at de voksne er gode til at lytte til dem. De 
får ikke ret meget skæld ud.

Læringsmiljøer: 

Leder oplyser, at man bestræber sig på at være meget tydelige voksne. ”Det er de voksne, der 
bestemmer hvad barnet må bestemme.
Medarbejderne fortæller, at deres leder har spændende ideer til gode læringsmiljøer.
43% af de forældre, der har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, svarer, at de i meget lille 
grad, i lille grad eller i nogen grad føler sig godt informeret om det pædagogiske arbejde, om 
hvorfor pædagogerne gør som de gør.
Leder og medarbejdere gav udtryk for, at de kan blive bedre til at informere om, hvad de gør og 
hvorfor de gør som de gør.

2 100% af de forældre, der har svaret, svarer at deres barn i højeste grad eller i høj grad er tryg i dagtilbuddet
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Kommunale målsætninger:

Ledelsen påpeger, at der er kendskab til de kommunale målsætninger, da det er noget man  
arbejder ud fra, men ikke nødvendigvis noget som medarbejderen ved at de arbejder ud fra. 
Medarbejderne angiver, at de kender Børn-og ungepolitikken, men at de ikke kan leve op til den, 
fordi der er så lange ventetider på støtte.

Ledelse:

Leder oplyser, at hendes ledelsesstil er tillidsbaseret ledelse/ værdibaseret ledelse. Hun går ind 
for meget selvstyring og er ikke kontrollerende. Hun lægger en ramme, der gør at det er bedst 
muligt at være medarbejder, så det bliver bedst muligt at være medarbejder. Hun er sikker på, at 
hendes medarbejdere føler sig anerkendte.
Medarbejderne  er meget tilfredse med den måde, de ledes på, og de føler sig sete og 
anerkendte.

Anbefalinger

Sidste tilsyn, 2015: 
1) Forvaltningen anbefalede, at institutionen sætter fokus på og tænker kreativt ift. At 

finde andre løsninger mhp ture ud af huset.

2) Forvaltningen anbefalede, at bestyrelsen bringer drøftelsen vedr. pladsgaranti i 
overgangen mellem børnehave og skole videre til Børn-og skoleudvalget.

3) Det var forvaltningens holdning, at skole og børnehus har en forpligtelse til at oplyse 
nye forældre i børnehaven om, at deres barn ikke er garanteret en plads i skolen, 
hvis familien er bosat uden for distriktet, såfremt forældrene udtrykker en forventning 
om en sådan garanti.

Opfølgning på sidste tilsyn:
Ad 1) Der er nu mulighed for bus og der er mulighed for at kunne komme hjem til 
institutionen igen. Man er også blevet bedre til at tage på ture på tværs. Tillige er man 
blevet bedre til at definere hvad man forstår ved en tur – mindre ting kan godt betragtes 
som ture for især de mindste børn.

Ad 2) Der er fulgt op på punktet vedr. garanti for plads – men det er stadig problematisk. 
Efter der er blevet lavet ny tildelingsmodel på skoleområdet vurderes det,  at det er 
strammet yderligere til. Det bliver løbende bragt op.

Ad 3) Er iværksat. 

Ny anbefaling 2017:
De tilsynsførende anbefaler, at der sættes fokus på, hvordan man kan sikre, at 
forældrene føler sig bedre informeret om det pædagogiske arbejde.
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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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