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(udarbejdes af de tilsynsførende fra Børn og Ungeforvaltningen – kopi gives til daginstitutionslederen)

Daginstitutionens navn:
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Tilsynet er gennemført den: 
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Tilsynsrapport udarbejdet den: 
3.1.2018

Tilsynsførende:
Jess Bøg Gommesen og Susan Løfwall

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 udendørs arealerne er, at der er masser af plads og mange 
gode/forskellige områder for børnene at lege i. Legepladsens størrelse betyder at der findes 
områder til leg af både vild og mere stille karakter. Samtidig tilbyder legepladsens skiftende 
terræn masser af bevægelsesmuligheder. Legepladsen indeholder derudover bålhytte og et 
mindre granbeplantet område, der gør at legepladsen er spændende at udforske. 

Helhedsindtrykket af indendørsarealerne er at dagtilbuddet er af nyere dato og er i fremragende 
stand. Der findes gode børnemiljøer i de forskellige afdelinger og de individuelle stuer. 
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De forskellige stuer er forskelligt indrettet og dagtilbuddet er derfor meget varieret. Der er 
ydermere god plads til at børnene kan gemme og opbevare egne produktioner. 

Børnegruppen1 vi interviewede, fortalte, at de var glade for deres børnehave, at der var flot, at 
der meget godt legetøj og at legepladsen var god at lege på.

Der har været tilsyn fra fødevarestyrelsen i august 2017. Der er tildelt grøn smiley.

Pædagogiske læreplaner:
                          
Medarbejderne fortæller, at der i øjeblikket ikke arbejdes struktureret med læreplaner. De 
tilgange, der benyttes er Smtte, vækstmodellen og Alle med. Der måles på effekten af arbejdet 
med læreplanerne ved hjælp af Smtte.
Leder oplyser, at der snart bliver  implementeret en ny strategi. Ledelsen vil styre, hvordan der 
arbejdes med planerne, og aktiviteter planlægges på de enkelte stuer. Der vil derudover blive 
afholdt seminar vedr. læreplanerne i januar 2018.
 
Leder fortæller, at effekten af arbejdet med læreplanerne bliver kortlagt gennem brug af Smtte 
og fælles evaluering.  Ledelsen oplyser yderligere, at børnenes personlige kompetencer kommer 
til at fylde meget i den kommende strategi. 
 
Børn med specielle behov inkluderes ved at medarbejderne tilrettelægger fordybelse så alle kan 
inkluderes. Ledelsen oplyser,  at alle medarbejdere arbejder inkluderende, også dem der ikke 
har specifik viden om inklusion.
 
Der arbejdes i dagtilbuddet fleksibelt og der tages hensyn til børnenes ønsker og initiativer. Der 
bliver lagt overordnede planer,  men man inddrager børnene.  Ledelsen ønsker, at der fremover 
vil blive sat system i arbejdet med læreplanerne, og at der vil blive indarbejdet en rutine, hvor der 
bliver puttet mere på læreplanerne,  alt efter barnets alder og kompetencer.

Personalets kvalifikationer: 

Medarbejderne føler sig grundlæggende kvalificerede  til at udføre deres daglige opgaver, men 
giver udtryk at de mangler efteruddannelse.  Kurser i IT samt modtagelse af flygtningebørn 
nævnes.
Leder giver udtryk for at der er et behov for at medarbejderne får mere uddannelse og billiger at 
medarbejderne deltager i så meget som muligt. Alle ny ansatte er uddannet i social inklusion.
Forældrene udtrykker, at de kun i meget lille grad, i lille grad eller i nogen grad har tillid til at 
personalet er dygtigt. Godt 38% af de forældre, der har svaret, svarer, at de kun i mindre grad 
oplever, at der er en god struktur i det pædagogiske arbejde.
 
Der er i medarbejdergruppen ikke det store fokus på at holde sig opdateret gennem relevant 
faglitteratur. 

1 Børnegruppen bestod af 4 børn
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Ledelse angiver, at der i lang tid har været fokus på arbejdsmiljø, og dermed mindre fokus på 
pædagogisk udvikling.
 
Pædagogisk vanskelige opgaver løses gennem indbyrdes sparring i personale gruppen, eller 
med ledelsen. I særligt svære tilfælde, bliver der gjort brug af speciel pædagoger, U-team, 
sundhedsplejersker og fysio-ergoterapeuter.

Børnenes trivsel:

Ledelsen fortæller, at der arbejdes på at hæve fagligheden, hvorfor leder opfatter sig som meget 
tydelig i arbejdet med at skabe glade, trygge rammer, som personalet kan arbejde efter. Det er 
derudover også ledelsens ønske, at skabe tryghed for børn og forældre gennem gode rammer, 
hvor der ikke er tvivl om, hvem der har ansvar for hvilke områder. En stor forældre andel angiver 
da også, at de i generel høj grad opfatter,  at deres barn er trygt i dagtilbuddet. Børnene, der 
blev interviewet i forbindelse med tilsynet,  gav udtryk for at de var glade og trygge i dagtilbuddet 
og at de synes de voksne lyttede til dem og tog deres forslag op til overvejelse.
Medarbejderne fortæller, at de hele tiden tænker i sociale sammenhænge, og at alle skal have 
relationer. Man er opmærksom på børn, som ofte ekskluderes, og sætter forskellige initiativer i 
værk for at støtte et ekskluderet barn.

Forældre gruppen udtrykker dog også, at de i overvejende grad ikke føler sig tilstrækkeligt godt 
oplyst om det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet.  
Dagtilbuddets ledelse oplyser, at afsnittet om forældre inkludering er fjernet fra den kommende 
lærings plan, da personalet følte, at det var intimiderende at inkludere forældrene.  Personalet 
oplyser dog, at de savner forældrene og føler, at der er for lidt tid til at snakke med dem i 
hverdagen.
Dette gælder dog ikke for personalet i vuggestuen, der føler at de har god forældre kontakt.
Det er tilsynets vurdering, at der her ligger en opgave i forhold til at opnå enighed om 
nødvendigheden af at inkludere forældrene.
Der er efter tilsynets opfattelse et arbejdspunkt med hensyn til at møde forældre og børn venligt 
om morgenen, når man ankommer. 35% af de forældre, der har svaret, anfører, at de i meget 
lille grad, i lille grad eller i nogen grad bliver venligt mødt, når de ankommer.

Læringsmiljøer: 

Der arbejdes i dagtilbuddet på at udvikle fællesskaber, hvilket bliver gjort ved at fordele børnene 
på individuelle stuer baseret på det enkelte barns alder.  
Der arbejdes ydermere med inkluderende læringsmiljøer, som består af mindre grupper. De 
forskellige grupper tilpasses til børnenes behov og alder. Ledelsen ønsker at skabe en struktur, 
hvor de daglige rutiner understøtter fællesskaberne samt de inkluderende læringsmiljøer. 
Ledelse har et ønske om at kunne skabe mindre forsamlinger, hvor de stille børn bliver hørt.
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Kommunale målsætninger:

Ledelse og medarbejdere kender til de kommunale målsætninger. Der er dog ikke stort fokus på 
at holde sig opdateret. Ledelsen sørger for at uddele materiale inden møder. 

Medarbejderne fortæller, at de for nylig diskuterede hvordan Børn og Unge politikken falder i tråd 
med den måde de arbejder på.

Visionen ”Fællesskab i Kerteminde” er implementeret, f.eks.  gennem samarbejde med 
plejehjem og  idræts dag ligesom der har været arrangeret et besøg på rådhuset. 

Ledelse:

Der har gennem de sidste år været en del ledelses skift, men medarbejderne oplyser,  at de er 
meget godt tilfredse med den måde de ledes på. De oplyser,  at der er en god stemning og at 
folk er glade. De er ikke bange for at siger til, hvis de føler at der er noget der kan forbedres.  

Ledelsen angiver at være lydhør og holde døren åben for medarbejderne. Ledelsen ønsker 
endvidere at give personalet plads til at planlægge hverdagens aktiviteter.  

Anbefalinger

De tilsynsførende anbefaler: 
 at medarbejdere og ledelse sikrer at informationer om det pædagogiske arbejde 

bliver kommunikeret til flere forældre
 at der findes fælles fodslag på hvordan forældre inddrages, og hvordan alle børn og 

forældre mødes venligt ved ankomst.

Aftaler
Der er ikke indgået nogen aftaler.

Henstillinger

Der er ikke givet nogen henstillinger.

 Susan Løfwall          /   Jess Bøg Gommesen  
Tilsynskonsulent      /   Pædagogisk administrativ konsulent

Hvis der er givet en henstilling skal daginstitutionslederen inden for én måned efter modtagelsen af 
tilsynsrapporten udarbejde en handleplan.

Handleplanen skal godkendes af dagtilbudschefen.
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