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OPFØLGENDE TILSYN 2020 

Dette opfølgende tilsyn indeholder en status beskrivelse fra lederen. I denne status skal lederen redegøre 
for, hvordan man i dagtilbuddet har arbejdet med de arbejdspunkter og udviklingspunkter, der blev besluttet 
ved sidste tilsyn. 

Tilsynet afsluttes med en vurdering og forvaltnings kommentar  

 

Institutionsnavn: Børnehaven Gemmas Alle 

 

 

Leders navn: Helle Lauritzen  
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Statusbeskrivelse og personalesituationen: 

Daglig struktur 

Vores dagligdag struktureres gennem teorien omkring de tre læringsrum. Det betyder, at vi skaber en alsidig 
hverdag for børnene, ved at lade dem indgå i de forskellige læringsrum samt fællesskaber. 

De tre læringsrum er:  

Voksen-Barn (det formelle læringsrum) hvor den voksne strukturerer aktivitetsforløbet og definerer indholdet. 

Barn-voksen: (det uformelle læringsrum) hvor barnet definerer legen og den voksne støtter og vejleder 

Barn-barn: (Det voksen frie læringsrum) hvor børnene leger uden voksen deltagelse, og hvor den voksne har 
mulighed for at observere børnenes lege. 

Overordnet set er der i børnehaven faste aktiviteter i *primærgrupperne om formiddagen og mere frie 
aktiviteter og leg om eftermiddagen.  

*primærgrupper er hvor børnene er inddelt i 4 forskellige grupper svarende til barnets alder og kompetencer. 
Disse er afgørende for  

Hvornår et barn flytter gruppe og derfor er alderen ikke den styrende faktor Vi arbejder på tværs af stuerne. I 
dagligdagen er vi sammen alle sammen. Aldersspredningen giver muligheder for, at de små lærer af de 
store. Det kan f.eks. være i spisesituationer, ved borddækning og i garderobe omkring af- og påklædning.  

Vi prøver at indrette vores læringsrum efter hvilke behov børnene har. Lige nu er vi opmærksomme på at vi 
har rigtig mange drenge, som har brug for at bruge      kroppen, så vi har fokus på rum til bevægelse. Vi er 
ligeledes bevidste om, at der også skal være læringsrum til de stille børn.  

Vi er opmærksomme på at de fysiske rammer er udfordrende og giver rum til børns udvikling og læring. 
Vores rammer skal inspirere børnene til aktivitet og vores miljø betyder, at børnene oplever børnehaven som 
et rart sted at være. Vi er ude hver dag uanset vejr. Når vejret tillader det, er vi ofte ude hele dagen og kan 
både holde samling og frokost på legepladsen.  

Vi er godt i gang med de styrkede læreplaner, hvor vi p.t. har fokus på læringsrum    såsom rutiner, leg, og 
indretning. Vores forældre er involveret på forældremøder, gennem forældrebestyrelsesarbejdet og gennem 
den daglige kommunikation.  

Vi har sammen med SFO ´en, der ligger i samme hus en støtteforening med engagerede forældre, der 
bidrager ved store arrangementer og omkring koloni. 

Vi har generelt en positiv forældregruppe, der gerne vil deres barns børnehave og bakker op.  Vi mærker 
også gennem de fælles arrangementer med SFO – sommerfest og julefest - en stor opbakning.  

Der laves heltetræning med storgruppen inden overgang til SFO. I heltetræning arbejder vi med 5 
grundfølelser (Glæde, Vrede, omsorg, trist og bange) og 4 temperamenter. (Spontanitet, social, handlekraft 
og fordybelse.) 

Forældrene inddrages ved information om, hvordan de kan arbejde med følelser og temperamenter 
derhjemme.  

Vi dokumenterer gennem Famly og forsøger at inddrage forældrene på en måde, så de kan følge med og 
have en dialog med børnene om hverdagen i børnehaven. 
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Arbejdspunkter:  

Der er ingen punkter  

 

 

Udviklingspunkter: 

 

1. Børneinterview.: Vi har øget opmærksomhed på inddragelse af børnenes medbestemmelse, der 
hvor det giver mening. Det kan være omkring frugt, lege, og ved at lytte til børnenes ønsker omkring 
legetøj. Vi foretager den endelige vurdering i forhold til indkøb.  

2. Personaleinterview. Stedet udfordres fortsat af manglende vægplads på stuerne grundet 
støjdæmpende tavler. Vi har indkøbt diverse dobbeltklæbende magnetbånd, så vi kan udnytte 
vægge på gange og i stuer.  

3. Forældrebestyrelse: forældrebestyrelsen inviteres, før hvert møde og før dagsorden sendes ud, til at 
byde ind med emner som vi kan debattere. Forældrebestyrelsen er med til at vælge indhold til 
forældremøde og arbejder for et fællesskab i forældregruppen på flere planer. 

4. Læreplaner: I arbejdet med læreplaner har vi større fokus på, at alle kommer rundt om evaluering på 
afdelingsmøder. Refleksion foregår hele tiden – både på afdelingsmøder, stuemøder og i 
dagligdagen. Der er større fokus på at finde tid til refleksion og evaluering og fast struktur på 
møderne. 

 

 

Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: 

Der er ingen punkter  
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

Der har været opfølgende tilsyn i Gemmas alle d. 5. februar 2020. Opfølgningen er en samtale med 
ledelsen, hvor de skal give svar på, hvordan de er gået til opgaven med de opmærksomheder, der havde 
været ved tilsynet året før. 

Tilsynet i 2019 pegede på, at der kunne være brug for at kigge på stuernes indretning, måske er der 
mulighed for at lave indretning, der stadig sikrer støjdæmpning, på alternative måder. Det har der været 
arbejdet med, selvom det er svært at finde brugbare løsninger. 

Der har i det seneste år været arbejdet med evaluering og refleksion, som en del af arbejdet med den 
styrkede læreplan. 

Forvaltningen er blevet betrygget i at det er en ledelse, der tager deres ansvar alvorligt og er i stand til at 
forholde sig til de udfordringer der er, og sætte retningen for den samlede personalegruppe. 
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