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OPFØLGENDE TILSYN 2019 

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: 

Børnehuset Gl. Kirkevej 128 

 

Leders navn: 
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Statusbeskrivelse og personalesituationen: 

I første kvartal af 2019 afsluttede vi Tårnby Kommunes politiske vision om det sundt børneliv, hvor vi i 
Børnehuset arbejdede med temaet bålmad. Her indgik alle Børnehusets børn på skift i tilberedningen af 
dagens eftermiddagsmåltid over bål. 

Sideløbende startede processen med den styrkede læreplan op. Vi havde i foråret 3 faglige fyrtårne og leder 
på uddannelse. Det gjorde os ”klogere” på, hvilke elementer vi allerede har/havde i den nuværende læreplan 
og hvilke nye elementer, vi som personale skal forholde os til, idet den nye styrkede læreplan, der bl.a. skal 
indeholde beskrivelser af Børnehuset som læringsmiljø fra 6.30 – 17. I praksis betyder, at der skal være 
fokus på Børnehuset som læringsmiljø i såvel de pædagogiske aktiviteter, rutinerne som legen. 

I personalegruppen anvendte vi: ”redskabet til selvevaluering” af den pædagogiske praksis til at blive klogere 
på, hvilke læringsmiljøer vi ønskede at starte ud med – pædagogiske aktiviteter, rutiner eller legen vi såvel 
teoretisk som praktisk. 

Efter personalets selvevaluering, interview, gruppearbejde og valgte vi at tage udgangspunkt i rutinerne. De 
enkelte grupper arbejdede med fokuspunkter som garderober, overgange/skift fra en aktivitet til en anden, 
dækning af rulleborde ol. 

Sideløbende har vi også haft fokus på, hvordan Børnehuset fysisk er indrettet som læringsmiljø. Både i 
forhold til den beskrivelse der er/var i den eksisterende læreplan og i forhold til, hvordan vi rent faktisk 
anvender Børnehusets fysiske rammer, det har medført, at der i nogle rum er foretaget ændringer, i andre 
rum er sket justeringer, samt tilføjet helt nye tiltag. Et af de nye tiltag der er blevet gennemført er bl.a. at 
Eventyrdalen har valgt, at børnene skal være tilknyttet en gruppe fremfor at være en enhed. 

Processen i forhold til den styrkede læreplan er godt i gang. Ledelsesmæssigt vurderes det, at vi allerede nu 
har rigtig meget der kan relateres til den styrkede læreplan, men når det er sagt/skrevet, vil der altid være 
ændringer og justeringer, idet al læring foregår i en dynamisk proces, som kan/skal ses i forskellige 
perspektiver. Læreplansarbejdet har igennem de sidste 10 år har været anvendt som et dynamisk 
arbejdsredskab til den pædagogiske udvikling i Børnehuset, set såvel i et voksen som børneperspektiv. 

For at sikre inddragelse af såvel forældre som forældrebestyrelse, har forældrebestyrelsen fået udleveret 
”den styrkede læreplan, rammer og indhold”. På møderne i forældrebestyrelsen har vi pt. haft drøftet 
Børnehuset som læringsmiljø, forældreinddragelse og forældresamarbejde. Temaet på efterårets 
forældremøde blev på initiativ fra forældrebestyrelsen – leg og fællesskaber. Hvor forældrebestyrelsen 
havde ønsket en dialog, ude i grupperne om, hvordan de som forældre kan være med til at styrke 
sammenholdet blandt børn og forældre i og udenfor Børnehusets rammer. 

I samarbejdet omkring det enkelte barns udvikling, trivsel og læring anvender vi forsat dialog og 
læringshjulet. I forbindelse med afholdelse af 1. samtale, 3 mdr. samtale og efterfølgende trivselssamtaler 
der afholdes, og der udarbejdes forsat samarbejdsaftaler der tager udgangspunkt i de aftaler der indgåes 
ved møderne. 

I 2019 har de enkelte grupper løbende arbejdet med forskellige temaer, hvor bl.a. læringsrummene – krea, 
natur/træ, bevægelse og madværkstedet er blevet anvendt til det pædagogiske arbejde med børnene i 
mindre grupper, samt styrkelse af børnenes udvikling og læring udfra de 6 læreplanstemaer. Derudover har 
vi gennemført vores planteprojekt – fra jord til bord, hvor planteprojektet startes op med forældredeltagelse til 
plantedagen og afsluttes med at alle Børnehuset børn, afholder en fælles høstfest for børn og personaler. 

Ligeledes har vi deltaget i science og sundhedsugen der afholdes i hele Tårnby Kommune. Nogle af 
Børnehusets børn og personaler har deltaget i planlagte forløb med legepatruljen. Det bevirkede, at vi i 
sommerferieperioden tilrettelagde daglige aktiviteter, for børnene der omhandlerede krop og bevægelse, 
inspireret af legepatruljen og Hoppe Line, såvel i nærmiljøet som inden for Børnehusets rammer. 

I Børnehuset har vi over de sidste to år haft en midlertidig opnormering af vuggestuebørn, hvilket har 
betydet, at der løbende har været foretaget ændringer i forhold til sammensætningen af børn og voksne i 
Vuggestueafdelingen. 

I Børnehuset opleves en stigning af indskrevne børn med særlige behov, hvilket har betydet, at vi løbende 
har ændret i Børnehusets struktur, så læringsmiljøerne kan tilgodese det enkelte barns behov. 
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Halvdelen af de ansatte i Børnehuset har været ansat siden Børnehusets opstart i 2009, de resterende har 
mellem 7 og 2 års erfaring i Børnehuset. Pt. har vi en ledig pædagog stilling, hvor vi har stillingsopslag oppe. 
Der er desværre ikke den største søgning fra kvalificerede pædagoger. Ligeledes har vi lige haft søgt en 
afdelingsleder, hvor der måtte laves genopslag i håbet om en kvalificeret ansøger (ny afdelingsleder er ansat 
pr. 6.1.20). Vi har en pædagogisk assistent på orlov (tabt arbejdsfortjeneste) og en anden pædagogisk 
assistent på orlov i forbindelse med Merituddannelsen. Disse to medarbejder dækkes af henholdsvis en ung 
medhjælper og en i jobrotation. 

 

Arbejdspunkter: 

Der var ingen punkter  

 

Udviklingspunkter: 

1. Lave en udendørs plan for legepladsens indretning og hvad den skulle kunne. Allerede inden sidste tilsyn 
var der nedsat et legepladsudvalg bestående af en medarbejder fra hver afdeling, samt en repræsentant fra 
forældrebestyrelsen. Legepladsudvalget har udarbejdet en plan for nye tiltag og det er i personalegruppen 
aftalt, at vi i den styrkede læreplan, vil udarbejdet et afsnit der beskriver legepladsen som læringsrum. Dels 
for at sikre den fælles forståelse af uderummet og anvendelsen af denne, og dels for at videre formidle de 
pædagogiske tanker og overvejelser til såvel forældrebestyrelsen som den enkelte forældre. 

 2. Kunne det være en ide, at personalet finder en gruppe børn og prøveinterviewer dem og ser hvordan de 
interagerer og bidrager til samtalen? Dette udviklingspunkt har givet mange gode drøftelser og refleksioner i 
personalegruppen, uden vi er blevet helt kloge på, hvad der vil være hensigtsmæssigt at gøre fremover. Skal 
børneinterviewet anvendes som målestok på de gode, sjove, spændende og udviklende pædagogiske 
læring miljøer vi tilrettelægger eller skal børneinterviewet tegne et billede af den mangfoldighed der også er i 
en børnegruppe. Vi har besluttet, at gå i dialog med den pædagogiske konsulent inden næste 
børneinterview og formålet med interviewet, så vi i fællesskab kan finde frem til hvad der er det mest 
hensigtsmæssige at gøre i situationen. 

 3. Der opleves at være mange sprogligt udfordrede børn, er der noget i den daglige praksis der kan skabe 
en indsats der afhjælper denne udfordring? I Børnehuset havde vi i en lang periode været overladt til os selv 
uden rådgivning/bistand fra tale-hørelære. De børn vi havde på daværende tidspunkt var/er ikke børn der 
hører ind under almindeligt sprogarbejde i daginstitutionen, heller ikke selv om der blev udarbejdet 
handleplaner og systemisk arbejde med barnets/børnenes sprogstimulering. Børnehusets sprogvejleder 
”løb” tør for ideer/tiltag da børnenes sproglige udfordringer lå uden for hendes kompetence område. 

 4. Finde en måde (FAMLY) til at udvikle en smidig kommunikationskanal fra forældrebestyrelsen til resten af 
forældrene; en invitation til en mere hyppig og med oplevede forældrerelevante emner. Vi undersøgt 
muligheden for dette hos FAMLY, men måtte desværre erfarer, at det ikke er muligt at oprette 
forældrebestyrelsen, så de også kan anvende FAMLY som kommunikationskanal. Hvis dette skulle kunne 
lykkes for os, ville forældrebestyrelsen få samme tilgang som personalet til FAMLY, hvilket betød, at vi ville 
give adgang til fortrolige oplysninger og dermed overskride persondata loven. Andre emner som kræver en 
forvaltningsopmærk 

 

Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: 

I 2019 har der været indskrevet en del børn i udsatte positioner, hvilket har krævet 

opmærksomhed fra forvaltningen. 
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

1. Der har ikke været grundlag for at i værksætte et skærpet tilsyn 

2. Gl. Kirkevej har fuldt anvisningerne fra tilsynsrapporten, og er kommet fint i mål. 

3. Med hensyn til punktet hvor der bliver henvist til børneinterview, så er det dels tænkt som et nedslag på 
pædagogiske indsatser, og høre hvad børnene egentligt tænker. Derudover er der meget pædagogisk 
læring i at forsøge, at få indefra-perspektivet frem, og at få større erfaringer med forskellige metoder. 

4. Det har været en generel udfordring, at der har været mangel på talehørebistand. Det er beklageligt, og vi 
kan oplyse at der er iværksat nogle justeringer, og måder at løse opgaver på, som gerne skal afhjælpe vores 
daginstitutioner mere hensigtsmæssigt fremadrettet.  
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