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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 og daglige pædagogisk leder1.
 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 medarbejderne, så tages der afsæt i data opsamlet i det fokusgruppeinterview, 
der blev afviklet i forbindelse med tilsynsmødet osv. 
Der er for denne rapport vedlagt et særligt tillæg der har til formål at belyse den særlige 
situation, dagtilbuddet befinder sig i, herunder illustrere hvilke faglige og økonomiske 
udfordringer der var, da nuværende leder overtog ansvaret samt hvilke tiltag og planer der er 
hhv. igangsat og på vej2.

Opsummering af den tilsynsførendes vurderinger
Rundvisning:

De fysiske rammer inde såvel som ude er besigtiget. 

Tilsynet af de fysiske rammer indebærer kun afdelingerne Columbus og Himmelblå, da 
Solbakken er lukket pga. konstatering af forhøjet værdi af skimmel og svamp. Der er fundet en 

1 Almindeligvis vil interviewet med ledelsen kun indbefatte dagtilbudslederen, men da dagtilbudslederen er nyligt tiltrådt 
indgår den daglige pædagogiske leder i interviewet. 
2 Kommentarer til tilsynsrapport 2017 fra leder samt visionspapir: ”Et bedre arbejdsliv i Daginstitution Munkebo”.
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midlertidig løsning for børnene fra Solbakken, indtil en mere langsigtet løsning med etablering af 
pavillon kan effektueres. I 2020 skal bygningerne til en ny daginstitution i Munkebo være 
etableret.  

Helhedsindtrykket af udendørsarealet er, at der er gode og spændende muligheder for aktiviteter 
af både vild og mere stille karakter. Legepladsen grænser op til Multibanen og skoven, der også 
flittigt benyttes af dagtilbuddet.
 
Gruppen af børn der er overflyttet fra Solbakken holder til i dagplejens gamle lokaler og har 
dermed udgang til deres egen legeplads. Børnene i denne gruppe giver udtryk for at 
legepladsen er kedelig og fyldt med babylegetøj, hvilket er grundet, at legepladsen er målrettet 
dagplejebørn. 
Vuggestuens legeplads er en lille legeplads primært bestående af sandkasse med masser af 
sandlegetøj. Den er overdækket og vuggestuebørnene kan dermed sidde i læ. 

Der har været gennemført legepladsinspektion i november 2015 på alle tre matrikler. De 
tilsynsførende mangler indsigt i, hvordan de påpegede risici er udbedret.

Der er stor forskel i helhedsindtrykket af de to afdelinger. Med hensyn til Himmelblå fremstår 
lokalerne her 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. Troldtekt på 
lofterne vurderes at give en bedre støjabsorbering end det er tilfældet med løsningerne i 
Columbus. 

Indtrykket af de indvendige rammer i Columbus er, at det er en meget slidt institution, hvor det 
kun i begrænset omfang er lykkedes at indrette mindre læringsmiljøer. De fleste lokaler fremstår 
som åbne rum. På vuggestuen blev der ikke observeret mulighed for at børnene kunne 
opbevare deres tegninger mm. i egen personlig skuffe. 
Toiletforholdene er meget sammenpresset med børnetoiletter og puslepladser. Børnetoiletterne 
giver ikke børnene mulighed for at sidde afskærmet, når de er på toilet. Dette er dog ikke noget, 
som generer de børn, der blev interviewet under tilsynsbesøget. 
Personalet og ledelsen gav udtryk for, at det er svært at udnytte det store alrum i Columbus 
optimalt. Det bliver således hurtigt et gennemgangsrum.    

Pædagogiske læreplaner:

Både ledelse og medarbejdere tilkendegiver, at der i forbindelse med den nye struktur i 
Daginstitution Munkebo efterfølgende har været arbejdet forskelligt i de tre afdelinger med de 
pædagogiske læreplaner. I både Solbakken og Himmelblå har der været arbejdet med et tema 
ad gangen, mens det i Columbus er mere ustruktureret og årstidsbestemt, hvordan der arbejdes 
med de pædagogiske læreplaner. 

Der arbejdes ud fra den anerkendende tilgang i hele Daginstitution Munkebo. Herudover har der 
også bl.a. været arbejdet med Girafsprog og med fokus på legen samt med kreativitet som et 
tema, hvor det handler om at præsentere børnene for mange forskellige kreative perspektiver. 

Medarbejderne påpeger, at dagtilbudslederen ikke er så synlig og ej heller et fyrtårn i arbejdet 
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med de pædagogiske læreplaner. Den daglige pædagogiske leder er mere synlig i forhold til 
arbejdet med læreplanerne. Dette stemmer fint overens med ledelsens beskrivelse, da det er et 
bevidst valg, at dagtilbudslederen ikke har haft primært fokus på arbejdet med læreplaner, da 
andre opgaver på et mere overordnet strategisk ledelsesmæssigt plan har krævet 
opmærksomhed. Vi vurderer, at der pt. med den ledelsesformation der findes, er den rette 
fordeling. Det kan dog klart anbefales, at der på sigt arbejdes i at finde en løsning, hvor 
medarbejderne får mulighed for mere af den pædagogiske sparring, som de efterspørger. 

Medarbejderne påpeger, at der ikke evalueres på de pædagogiske læreplaner skriftligt. Der 
bliver snakket om, hvad man fik ud af den konkrete aktivitet eller man evaluerer selv inde i sit 
eget hoved. Den interviewede personalegruppe fortæller, at der har været talt om at bruge 
SMTTE-modellen. Som tilsynsførende finder vi det uacceptabelt, at evalueringen af de 
pædagogiske læreplaner ikke er bedre systematiseret, end som medarbejderne giver udtryk for.  
Medarbejderne nævner ligeledes, at der ikke er tid til at gå fra for at udføre skrivearbejde.

Ledelsen arbejder pt. med at skabe et nyt pædagogisk grundlag for den samlede institution. Der 
skal bl.a. knyttes forskellige redskaber op på det nye grundlag. Ambitionen er, at der herved 
skabes et fælles sprog med fælles redskaber. Vi ser frem til at følge dette arbejde og vurderer, at 
det er en meget relevant proces at prioritere.

Forældrene giver i deres besvarelse udtryk for, at de ikke føler sig informeret om det 
pædagogiske arbejde og hvorfor pædagogerne gør, som de gør. 
Medarbejderne har oplevelsen af, at de får snakket med mange forældre i løbet af en 
arbejdsdag. Ligeledes påpeger medarbejderne, at de er flittige brugere af BørneIntra og herudfra 
dokumenterer det pædagogiske arbejde. Samlet ser det dog ud som om, at et øget fokus på 
effekten af de kommunikationskanaler, der benyttes, kunne være en nødvendighed.

Personalets Kvalifikationer:

Medarbejderne føler sig ikke godt nok klædt på i forhold til arbejdet med børn med særlige 
behov. De føler ligeledes, at de skal blive bedre til at udarbejde indstillinger samt hjælpe barnet 
sammen med forældrene. En del af de adspurgte medarbejdere har overvejet at søge om 
efteruddannelse, mens en enkelt allerede har en fuld diplom. 
25 % af de adspurgte forældre svarer, at de i nogen grad eller mindre grad har tillid til, at 
medarbejderne er faglige dygtige. Ledelsen anser denne procentsats som bekymrende.  
Ledelsen vurderer, at der er brug for et generelt kompetenceløft. Der er brug for, at så mange af 
medarbejderne som muligt kommer i gang med efteruddannelse, således det bliver lettere at 
forankre ny viden i institutionen. Ledelsen ønsker dog at igangsætte arbejdet med det nye 
pædagogiske grundlag inden der udbydes et kompetenceløft. De tilsynsførende vurderer, at 
dette er en fornuftig beslutning, da arbejdet med organisationskulturen skal vægtes højere. 

Medarbejderne bemærker, at de ikke føler, at der er tid nok til, at kunne arbejde med 
pædagogiske temaer på personalemøderne, da møderne tit går op i driftsmæssige anliggender. 
Der er gjort opmærksom på behovet. 
Ledelsen nævner, at der bl.a. på næste personalemøde skal arbejdes med temaet inklusion, 
hvor der f.eks. skal læses artikler mm. Ledelsen vurderer, at der i længere tid i Daginstitution 
Munkebo ikke har været tradition for, at medarbejderne søger viden i fagliglitteratur mm.
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Ledelsen har indledt en række teamsamtaler, der skal sætte gang i drøftelserne om, hvad hvert 
team er optaget af i forhold til den pågældende børnegruppe, der arbejdes med. 

Til spørgsmålet om hvordan det sikres, at alle arbejder engageret mod de fælles faglige 
forventninger svarer medarbejderne, at hvis de oplever uengageret adfærd, konfronterer de ikke 
selv kollegaen, men går til ledelsen, der herefter følger op på problemstillingen. Ledelsen 
fortæller, at en medarbejder f.eks. kan blive indkaldt til en trivselssamtale, hvor man i fællesskab 
forsøger at løse de udfordringer der måtte være. Medarbejderne oplever, at ledelsen hurtigt 
tager fat i eventuelle problematikker. 

Medarbejderne nævner U-teamet, Familiehuset samt Børne- og ungerådgivningen som 
samarbejdspartnere, der benyttes i de situationer, hvor der er behov for at drøfte en særlig 
problemstilling tværfagligt. 

Børnenes trivsel:

Medarbejderne efterlyser tydelig ledelse i rammesætningen af arbejdet med børnenes omsorg 
og trivsel. 
Ledelsen præciserer selv, at det er den daglige pædagogiske leder, der tager sig af arbejdet 
med pædagogikken i hverdagen, mens dagtilbudslederen har et mere overordnet strategisk 
fokus. Ledelsen nævner endvidere, at et fokus i arbejdet med det nye pædagogiske grundlag vil 
betyde et skærpet fokus på børnenes relationer. 

De adspurgte medarbejdere vurderer, at der er et godt samarbejde med forældrene samt at alle 
forældre bliver mødt ens. Ledelsen præciserer, at der er steder i institutionen, hvor der er for 
mange vanefortællinger i forhold til forældrene. Forældrene har overfor ledelsen ved flere 
lejligheder givet udtryk for, at de bliver mødt venligt af pædagogerne. 
Medarbejderne præciserer, at set i lyset af den forandring institutionen har gennemgået, virker 
børnegruppen til at være i god trivsel.
25% af de forældre, der har svaret på spørgeskemaundersøgelsen angiver, at de kun i nogen 
grad eller i mindre grad føler, at deres barn bliver hjulpet til at opbygge venskaber.
Medarbejderne fortæller, at forældre har store forventninger til, at deres børn skal have 
venskaber, også selv om de er meget små. Dette vurderer medarbejderne er vansekligt, da 
opbygningen af venskaber tager tid. Medarbejderne arbejder med at etablere venskabsgrupper, 
og når man kan se, at et barn ikke er inkluderet, hjælpes de via venskabsgrupperne til nye 
venskaber, og det virker.

Læringsmiljøer:

Flere, faktisk 55-60% forældre, der har svaret, at de i nogen grad eller mindre grad synes, at de  
indvendige og udvendige rammer har positiv betydning for deres barns udviklings- og 
læringsmuligheder. Dog mener de adspurgte børn, der er placeret i kælderlokalerne, at deres 
legeplads er uinteressant, da den er fyldt med babylegetøj. Dette skyldes at legepladsen 
tidligere har været målrettet dagplejebørn.

Kommunale målsætninger:
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Lederen oplyser, at medarbejderne er præsenteret for de forskellige kommunale målsætninger, 
og at de i forbindelse med det nye pædagogiske grundlag vil komme til at arbejde mere med 
f.eks. Børn-og ungepolitikken og Inklusionsstrategien.
Medarbejderne giver udtryk for, at de har læst målsætningerne, men bruger dem ikke i 
hverdagen. Dog fortæller medarbejderne, at de i forhold til arbejdet med ”Fællesskaber i 
Kerteminde” gør forskellige ting, f.eks. besøger plejehjemmet, kommer på førskolebesøg, 
besøger biblioteket, banken, biografen, Ladbyskibet.

Ledelse:

Medarbejderne er ikke utilfredse med den måde, de bliver ledet på. De ser dog ikke meget til 
dagtilbudslederen, som de ved, har de bedste intentioner, men det er ikke tilfredsstillende, at 
leder ikke er mere fysisk til stede, det betyder bl.a. at hverdagen kan virke kaotisk. 
I Columbus mangler der faglig pædagogisk ledelse.
Det er kun i Himmelblå, at medarbejderne føler sig anerkendt, hvilket skyldes at den daglige 
pædagogiske leder har sin daglige gang her. 

Dagtilbudslederen mener, at han bliver opfattet som tydelig i forhold til det personalemæssige, 
men mere utydelig i forhold til det pædagogiske. Det er dog et bevidst valg, at tage et fokuspunkt 
ad gangen. Dagtilbudslederen mener også, at han opfattes som demokratisk og inddragende.
Ledelsen ville generelt gerne kunne anerkende medarbejderne mere. 

Anbefalinger

Sidste tilsyn:
Der er flere anbefalinger fra sidste tilsyn. Dagtilbudslederen har dog ikke været opmærksom på, 
at der har foreligget en tidligere tilsynsrapport.

Aktuelt tilsyn:
Det anbefales, at der arbejdes med at der bliver skabt en styrket evalueringskultur omkring 
arbejdet med læreplanerne. Det anbefales, at man tager stilling til hvilken metode intuitionen vil 
anvende som kan være medvirkende til at skabe en styrket evalueringskultur.

Det anbefales, at medarbejderne styrkes i  at redegøre og informere omkring det pædagogiske 
arbejde. 

Aftaler

Det blev aftalt at ledelsen følger op på de anbefalinger, der blev givet ved sidste tilsyn i 2015 og 
herudfra vurderer, hvilke det stadig er relevant at arbejde videre med.

Henstillinger
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Det henstilles at der snarest findes en løsning på dækning den daglige pædagogiske 
lederfunktion i Columbus. 
 

Susan Løfwall Jess Bøg Gommesen
Tilsynskonsulent    Pædagogisk administrativ konsulent
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Børnesyn i Daginstitution Munkebo

Børn er unikke personer med hver deres særlige forudsætninger, behov og 
potentialer.
Vi har hjerte for børn og vi tror på, at vi kan gøre en forskel for den enkelte.

Vi støtter børnene i deres mulighed for at handle aktivt i deres liv.

Vi giver både ”de små” og ”de store” en aktiv rolle i deres egen udvikling og læring.

Vi giver børn mulighed for, at skabe deres eget liv afhængigt af robusthed og 
kompetencer.

Alle børn mødes med respekt og har medbestemmelse på egne forhold.
Børn er mennesker med ligeværdige rettigheder.

Vi forsøger at forstå børn ud fra deres egen oplevelse og forståelse af sig selv.

Vi ser aldrig børn som et problem.

Vi forholder os til børnene som de er, og lytter til det, de fortæller.

Vi inddrager børn i beslutninger, der vedrører dem.

Børn er afhængige af voksne
Vi er opmærksomme på afhængigheds og magtrelationen mellem  barn og voksen.

Vi mener at det er de voksnes ansvar, at børn trives.

Vi er opmærksomme på de helt små børns signaler, som vi handler på, hver gang de 
giver anledning til det.

Vi ser forældrene som de absolut vigtigste personer i børns liv.

Børn udvikler sig i sociale relationer
Vi anerkender betydningen af børns venskaber med børn og støtter bestræbelserne på
at danne venskaber

Vi forsøger at forstå børn og indleve os i de sammenhænge, de indgår i. Vi er 
opmærksomme på:

At børn indgår i mange forskellige sociale relationer på mange forskellige arenaer.

At børns handlinger og forståelser kan være forskellige i forskellige sammenhænge.

At børn handler og reagerer, afhængigt af de kontekster, de befinder sig i.
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Kommentarer til Tilsynsrapport 2017 – Daginstitution Munkebo

Jeg tiltrådte som leder af Daginstitution Munkebo pr. 1 december 2016.
I løbet af de første par måneder kunne jeg konstatere, at det på alle måder var 
”en slidt” institution.

- Budgetunderskuddet endte på 1,5 mio. kr. ved indgangen til 2017.

- Bygningerne er nedslidte. Det blev yderligere understreget af, at vi i 
september 2017 måtte genhuse 58 børn, da der blev konstateret 
skimmelsvamp i Solbakken.

- Trivselsproblemer i personalegruppen  medførte bl. a. højt sygefravær og 
manglende motivation og engagement.

- Omstruktureringer, ledelsesskift og trivselsudfordringer har betydet 
nedprioritering af den faglige udvikling. 

- Der er behov for meget bedre organisering og planlægning af hverdagens 
pædagogiske praksis.

- Forældresamarbejdet og samarbejdet med bestyrelsen var anstrengt og 
der var løbende konflikter.

- Daginstitution Munkebo har et stort antal børnesager hvor der er 
involveret mange forskellige faggrupper.

NyeTiltag:

- Bestyrelsen, ledelse og personalegruppen vedtog i enighed, at undlade at 
besætte en afdelingslederstilling. Det har den åbenlyse konsekvens, at 
der er mindre pædagogfaglig ledelse til rådighed i de enkelte huse. Til 
gengæld nedbringes underskuddet og vi sparer ikke på pædagoger.

- Strategiplan for 2017 blev udformet med mål, succeskriterier og tiltag.
Den omhandlede: Økonomi, Trivsel/medarbejdere, Organisering og 
Fysiske rammer. Den er blevet fuldt tæt.

- Trivselsprojekt igangsat. Der er vedtaget visioner på fire områder som skal 
gøre arbejdslivet bedre. (Se visionspapiret). Vi er i fuld gang med at 
implementere, og fortsætter i første halvdel af 2018.
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