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Politiske mål (Udfyldes af leder):
Vi skal til at arbejde med 3 punkter fra undersøgelsen.
- Modtagelse/aflevering af børn
Hvordan arbejdes der konkret med resultaterne
- Dialog/samarbejde mellem personale og forældre
fra forældretilfredshedsundersøgelsen?
- Aktiviteterne i dagligdagen
Forældretilfredshed

Hvordan fokuseres der på forældretilfredshed i
hverdagen?
Hvordan organiseres forældresamarbejdet
(individuelt, forældregrupper, dagtilbudsråd)?

Vi vægter forældresamarbejdet højt. Vi har samtaler med forældrene 2-3 måneder
efter barnets start. Løbende samtaler med forældrene hvis der opstår behov. Samtale
inden skolestart.
Forskellige arrangementer i løbet af året, bl.a. blomstens dag, forældremøde,
sommerfest m.m.

Hvordan involveres forældre i forhold til
børnenes læring, udvikling og trivsel?

Forældrene kan læse dagbogen/se billeder på Børneroden dagligt.

Leders fremadrettede fokus ift. arbejdet med
dette politiske mål

Den daglige dialog med forældrene ligges der vægt på. Her kan vi give forældrene den
gode historie men den giver også mulighed for at ”tage tingene i opløbet”.
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En del af fællesskabet
Hvordan organiserer og udvikler I pædagogiske
læringsmiljøer?
Hvordan arbejder I med at alle børn skal opleve
sig som en del af et fællesskab?
Hvordan inddrager I børneperspektivet i
hverdagen?

Vi skal have en kompetencedag i efteråret hvor vi skal snakke diverse politikker,
læringsmiljøer, rammer, struktur m.m.
Men personalet har blik på den konkrete børnegruppe og indretter stue, legetøj m.m.
efter gruppen.
Her 1. maj har haft en ”stor” omrokering i børnehaven for at få blandende
aldersgrupper (3 og 4 årige) på begge stuer, så der bliver dagligt arbejdet med
fællesskab.

Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til
indretning ude/inde?
Leders fremadrettede fokus ift. arbejdet med
dette politiske mål

Vi arbejder meget med Læseleg og dialogisk læsning.
I vuggestuen bliver der brugt fagter og sat ord på alt.
Hvordan organiserer I arbejdet med sprog for 0- I børnehaven bliver pt arbejdet med at visualisere ting, f.eks. månedens rim, dagens
2 årige? - 3-6 årige?
rytme o.l.
Vi har ikke så mange der er nye på dansk men en del børn med sproglige udfordringer.
Hvordan arbejder I med børn der er nye på
Derfor vil vi have mere fokus på Læseleg, dialogisk læsning, opdeling i mindre grupper,
dansk?
sprogposer i vuggestuen (evt. opslag til forældrene om vores fokus).
Sprog

Leders fremadrettede fokus ift. arbejdet med
dette politiske mål?

Vi skal have Tina H. ud på et personalemøde her d. 27. august for at fortælle
personalet om Læseleg og dialogisk læsning – så alle gør det ”korrekt”. Samt hvordan
vi bedst fremme den sproglige udvikling hos børnene. På vores forældremøde i
september kommer der en bibliotekar ud og fortæller forældrene om vigtigheden i at
læse bøger, børns sproglige udvikling m.m. Dette for at skabe en rød tråd mellem hjem
og institution.
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Lovmæssig og faktuel vurdering
Udfyldes kortfattet af leder inden det anmeldte tilsyn – kun med afkrydsning hvor der ikke er bemærkninger. For private: Diverse politikker m.m skal
være tilgængelige ved det anmeldte tilsyn,
Indhold

Bemærkninger

Kryds

Legepladsen

Det er ved at blive undersøgt, hvornår der har været legepladseftersyn.

X

Er der afholdt legepladstilsyn – hvornår
Hvilke bemærkninger var der evt. ved tilsynet
og hvordan arbejdes der med disse

Der går dagligt en voksen rundt på legepladsen og tjekker alt er ok.
(Kristinas forslag).

Hvordan udføres den daglige kontrol af
sikkerheden på legepladsen?

D. 29. august 2017.
Elite smiley.

X

Brand

Brandtilsyn udført d. 27. februar 2018. Der skulle sætte flugtvejsplan på i
alle rum. Dette er udført.

X

Er der udført brandtilsyn – hvornår

Vi skal på et kommende personalemøde have brandøvelse talt igennem
og der skal på hver stue hænge en evakueringsplan. Dette vil AMR’en og
jeg få styr på snarest.

Fødevarekontrol

Hvornår har der sidst været fødevarekontrol i
køkkenet?
Hvilke bemærkninger var der evt. ved tilsynet
og hvordan arbejdes der med disse?

Hvornår er der sidst udført brandøvelse?

Hvilke bemærkninger var der evt. efter tilsynet
/øvelsen og hvordan arbejdes med disse
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Bygning

Har der været udført bygningsgennemgang
(inde / ude)

D. 17. april 2018 var der bygningssyn.
Der var mange bemærkninger på Favrholm (specielt på 1. sal). I
Kildedalen var der lidt bemærkninger, men intet af markant karakter.

X

Hvilke bemærkninger var der evt. og hvordan
arbejdes der med disse?

Politikker

Hvordan sikres det, at der er kendskab til og
arbejdes med kommunens forskellige
politikker?
Beskriv konkrete eksempler og evt.
udfordringer

For et par år siden har vi her i Område Midt udarbejdet en fælles
X
Personalehåndbog, som bl.a. indeholder diverse politikker, inkl. de
sikkerhedsmæssige. Håndbogen er revideret løbende = kontrol med nyt
på Intra/ Dagtilbud Børn.
Personalet var orienteret om indhold og blev orienteret ved nyt.
I foråret 2018 har vi fået besked på, at disse politikker/ vejledninger ikke
må findes i Håndbogen, men at personalet skal holdes sig informeret på
Intra.
I lederteamet har vi drøftet det urealistiske i det, da informationerne
ikke står samlet og logisk inden for Dagtilbud Børn og at Intra generelt
ikke er særlig brugervenligt (søgning især er decideret dårligt)
Det bliver derfor en lederopgave i det enkelte hus at sørge for
opdateringen.
Områdeleder Eva Vester har spurgt til muligheden for, at sende en
besked ud til lederne, når nyt bliver lagt på Intra, således at vi ledere ikke
skal bruge unødvendig tid på hyppigt at søge forgæves efter
nyt/revideret.
I Kildedalen har jeg tænkt mig at printe diverse politikker/ vejledninger
fra Inta og sætte dem i Håndbogsmappen – og forny, når jeg bliver
orienteret (som jeg har en formodning om bliver kutyme) – og som
tidligere orientere personalet om, at fornyelsen ligger i mappen.
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Sikkerhed

Hvordan sikres det, at der arbejdes med
kommunens sikkerhedspolitikker?

Forskellige sikkerhedsmæssige politikker/vejledninger får jævnligt et
”Bruch up” på personalemøder.

X

Pædagogisk indhold/struktur
(Udfyldes af leder)

Leders fokus ift. struktur/organisering,
pædagogisk indhold/udvikling/proces m.m.

Vi skal arbejde mere struktureret og denne struktur skal synliggøres overfor
forældrene. Bl.a. via årsplan. Pædagogerne skal lave månedsplaner, som skal ligges på
Børneroden så forældrene kan læse hvad stuens planer er.
(personalet er med på dette :))
For at kunne yde kerneydelsen bedst, skal personalet opdele sig i mindre grupper hver
dag. Dette skal vi arbejde med.
Til efteråret skal vi have en kompetencedag. Denne dag skal bruges til at vi sammen
kan have en dialog om bl.a. diverse politikker, struktur og hvor vil vi gerne hen og på
hvilken måde. Vi skal have skrevet disse ting ned og det skal ligges på hjemmesiden.
Personalet skal føle ejerskab og det kan gøres ved, at de får indflydelse på denne
kompetencedag.
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Tilsynsførendes samlede konklusion på baggrund af det uanmeldte og anmeldte tilsyn:
Samlet konklusion
På det uanmeldte i Kildedalen er alle børn og voksne i gang med samling/dagens aktiviteter.
Nogle er ude og andre er inde. Tilsynsførende oplever nærværende og imødekommende voksne, som har god interaktion med børnene og som
gerne vil fortælle om pædagogiske overvejelser, som også rummer både børne- og forældreperspektiv.
I børnehaven er der lavet en sansebane på den ene stue, her opdeles børn og voksne i mindre grupper, som på skift får mulighed for at
udfordre/udvikle deres sanser og begreber.
På legepladsen var personalet fordelt og der var etableret forskellige små lege/læringsmiljøer bl.a. et tæppe hvor der læses bøger. Vuggestuen var
i/omkring sandkassen, da der er flere nye børn, som er i gang med at øve sig i at være i vuggestue.
Favrholm
Gruppen er afgrænset til 1. sal, da der er ved at blive skiftet vinduer nedenunder.
Her er børneinitierede aktiviteter i fokus. Der laves perler og børnene leger. Nogle meget fordybet, andre mere flygtigt.
Ny leder er kommet godt i gang og fortæller om forskellige udviklingstiltag, bl.a. er der fokus på at skabe mere struktur, lege/læringsmiljøer og
forældresamarbejde har også fokus.
Konsulentens fokus ift. pædagogisk indhold/udvikling m.m.
Institutionen er i en god udviklingsproces - fortsæt den gode udviklingsproces.
Mere tydelighed omkring pædagogiske overvejelser i overgangen fra dagtilbud til skole dvs. det sidste år i børnehaven og frem til skolestart.
Det anbefales, at hjemmesiden opdateres.
Er der aftalt opfølgning (ja/nej):
Nej – tilsyn igen i 2019
Indhold for opfølgning

