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Tilsynsrapport  
 
 
Daginstitutionens navn: Marslev Børnehus 
 
Institutionstype (kommunal / privat): Kommunal 
 
Tilsynet er gennemført den: 06.11.2017 
 
Tilsynsrapport udarbejdet den: 12.12.2017 
 
Tilsynsførende: Susan Løfwall og Jess Bøg Gommesen 
 

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 og daglige pædagogisk leder. 
 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 nærværende 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 medarbejderen, så tages der afsæt i data opsamlet i det fokusgruppeinterview, 
der blev afviklet i forbindelse med tilsynsmødet osv.  
 
Særligt for denne rapport er at ledelsen af Dagpleje Nord hører under dagtilbudslederen i 
Marslev Børnehus. Derfor er Dagplejen repræsenteret ved en dagplejepædagog i tilsynet.   
 

Opsummering af den tilsynsførendes vurderinger 
Rundvisning: 
 
De fysiske rammer inde såvel som ude er besigtiget.  
 
Helhedsindtrykket af udendørsarealet er, at der er gode og spændende muligheder for aktiviteter 
af både vild og mere stille karakter, heriblandt mooncar bane, bålplads og legestativ. En del af 
legepladsen er reklamefinansieret. Legepladsen grænser op til Marslev Skole, hvilket giver 
mulighed for aktiviteter på skolens arealer.  
 
Der har været gennemført legepladsinspektion d. 11. december 2017. Den reklamefinansieret 
del bliver vedligeholdt fra eksternt hold. 
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I forhold til den kommunale del afventes den nye rapport samt dagtilbuddets bemærkninger til 
eventuelle anmærkninger. 
 
De indendørs faciliteter fremstår som lyse og godt indrettet i forhold til at kunne arrangere 
forskellige aktiviteter. Der er er fin plads til, at børnene kan gemme og opbevare egne ting og 
produktioner. Informationstavlerne er en rigtig fin løsning i arbejdet med at synliggøre det 
pædagogiske arbejde. Ligeledes er der en systematik omkring ble skift og sovebørn, der gør det 
nemt for medarbejdere og forældre at danne sig et overblik ift. ens barns rytme.  
 
Toiletforholdene er meget sammenpresset med børnetoiletter og puslepladser, men det er svært 
at se alternative løsninger, da pladsen er trang.  
Børnene1 gav udtryk for, at de er glade for deres børnehave, men at børnehaven ikke er flot, og 
at de ikke kan lide at benytte toiletterne. 
 
Pædagogiske læreplaner: 
 
Både ledelse og personale i dagtilbuddet, har fokus på de pædagogiske læreplaner.  Der er 
årshjul, hvor temaerne for de enkelte uger er optegnet. Ledelsen ønsker endvidere, at der 
dagligt er fokus på børnenes sociale og personlige kompetencer. 
Dagplejen arbejder, i hverdagen, efter temaer men erkender, at de kunne være mere bevidste 
om at synligøre disse temaer. 
  
Der er i hverdagen fokus på børn med specielle behov, som inkluderes igennem dannelse af 
små grupper, i forskellige aldre. I grupperne arbejdes der på en måde hvor det undgås, at 
udstille de udsatte børn.  
  
Der arbejdes i dagtilbuddet ud fra den anerkendende tilgang, og der benyttes i det pædagogiske 
arbejde SMTTE og skemaer, der fortæller om den daglige rutine og det der sker med det enkelte 
barn.  
  
Personalet fortæller, at forældrene har givet udtryk for, at de er glade for skemaerne, der oplyser 
dem om barnets dag.  Man erkender dog, at man godt kunne blive bedre til at oplyse forældrene 
omkring barnets hverdag.   
  
Læreplanernes effekt evalueres mundligt på personale- samt stuemøder. Disse evalueringer 
bliver, i forhold til tidligere år, ikke samskrevet. Dette skyldes at der er opstået et øget antal 
opgaver i forbindelse med ledelse af dagplejen.   
  
Der arbejdes i det daglige med fleksibel planlægning, hvor der lyttes til børnenes ønsker og det 
vurderes derefter om det er muligt at efterkommer børnenes ønsker.   Dette gælder både 
dagpleje og børnehave. 
Børnene giver udtryk for, at de voksne lytter til dem. 
  
Ledelsen nævner, at man i dagtilbuddet godt kunne blive bedre til at lære børnene om andre 
kulturer og udtryks former. Dette bunder generelt i, at der mangler viden omkring emnet blandt 
                                                
1 Den børnegruppe, vi interviewede bestod af 4 børn 
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ledelse og personale. Dette har været forsøgt korrigeret gennem arrangementer, hvor forældre 
kunne komme og fortælle om deres kultur. Disse arrangementer har dog ikke haft den store 
succesrate. 
Af forældrebesvarelserne fremgår også, at deres børn kun i lille eller nogen grad lærer at forstå 
forskellige kulturer, vaner, sprog og måder at leve på. 
 
Personalets Kvalifikationer: 
 
Der gives både fra ledelsen og fra forældrene udtryk for, at der er stærk tiltro til personalets 
faglige kompetencer.  
  
Personalet oplyser at de lærer af hinanden, og har vidensdeling på personalemøder. I tilfælde 
hvor det opdages, at der er brug for yderligere viden ift.  et barn med særlige behov kontaktes U-
teamet.  Ledelsen påpeger også at der, i disse situationer, søges viden hos både PPR og hos U-
teamet.   
  
Personalet oplever, at de kan begynde efteruddannelse hvis de ønsker det.  
Medarbejdere fra Dagplejen var, da tilsynet blev foretaget, i gang med uddannelse. Men der var 
blandt resten af dagtilbuddets personale, ikke yderligere planer om at søge om efteruddannelse. 
Ledelsen oplyser, at enkelte medarbejdere snart skal deltage i kurser om den neuroaffektive 
tilgang og tidlig opsporing. 
Dagplejen har, i en tidbegrænset stilling, ansat en flyver, der kan lave observationer.   
  
Ledelsen har derudover en forventning om, at personalet holder sig opdateret gennem 
fagbladet.  Der er  tillige en fast personalegruppe, idet mange har været ansat i dagtilbuddet 
gennem mange år.  
 
Børnenes trivsel: 
 
Der bliver fra ledelsens side lagt vægt på, at tage fat på medarbejdernes bekymringer og holde 
fingeren på pulsen. Dette opnås ved at starte hverdagen med at tage en snak med den enkelte 
medarbejder og høre om, hvad der rører sig. Samtidig sørger ledelsen for, at sætte punkter på 
dagsordenen, der omhandler omsorg og trivsel.  
  
Der er i dagtilbuddet en indstilling til, at det ikke kun er børnene, der skal føle sig trygge i daglig 
dagen, men også deres forældre. Derfor er der fokus på, at holde en positiv tone, når man taler 
med forældrene. Samtidig er det daglig praksis, at der bliver sagt både godmorgen og farvel. 
Denne praksis afspejler sig i forældre besvarelserne, hvor det ses, at forældrene føler, at deres 
barn er trygt i dagtilbuddet. Forældrene føler endvidere, at de bliver venligt mødt når de afleverer 
og henter børnene.  
  
Medarbejderne har fokus på, at se det enkelte barn og ikke bare et barn i rækken. Samtidig 
sørger ledelsen for, at der er fokus på de gode historier, da de dårlige historier hænger fast i 
lokalsamfundet. 
 
Børnene fortæller, at de laver nogle spændende ting med de voksne, at de voksne er gode til 
trøste, hvis man er ked af det, men også, at de bliver drillet af andre børn, og nogen gange slået 
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af andre børn. 
 
Læringsmiljøer: 
 
Der arbejdes i dagtilbuddet systematisk og målrettet med børnenes udvikling. Børn inddeles i 
grupper, hvori det enkelte barns kompetencer og behov afdækkes.  Der arbejdes samtidig 
struktureret med læreplanerne, der er planlagt i årshjulet.  Over halvdelen af forældrene oplever 
at det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet er godt struktureret.   
 
 
Kommunale målsætninger: 
 
Både ledere og medarbejdere i børnehave / dagpleje har kendskab til kommunens Børn- og 
unge politik. 
Personalet oplyser endvidere, at de har kendskab til læringsstrategien og at børn-og 
ungepolitikken er blevet drøftet på flere personalemøder.  
Ledelsen mener, at kendskabet til de kommunale målsætninger kan ses gennem, det fokus der 
er på livsduelighed i det daglige arbejde. 
 
Ledelse: 
 
Medarbejderne, i både børnehave og Dagplejen, mener at de har en leder, hvis dør altid er åben 
på trods af det store arbejdspres, der er kommet i forbindelse med, at Dagplejen er kommet til. 
Ledelsen er opmærksom på at være tydelig og prøver at skabe en kultur, hvor de ansatte skal 
turde stikke næsen frem og være usikker for at blive bedre til deres arbejde. 
 

Anbefalinger 
 
Sidste tilsyn: Det blev anbefalet, at Marslav Børnehus i samråd med dagplejen får drøftet 
hvordan den udfordring der er ift. Sammenhæng mellem dagpleje og børnehave kunne løses. 
 
 
Aktuelt tilsyn: Ingen anbefalinger 
 

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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