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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: Børnehuset Irlandsvej 

 

 

Leders navn: Malene Suhr 

 

 
 
 
 
 
 
 

Statusbeskrivelse og personalesituationen: 
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I børnehuset har der været nogle ændringer i 2020, udover Corona, som har sat sit præg på hverdagen. 

I maj måned tiltrådte Malene som ny leder af børnehuset og i juli kom afdelingslederen Mia tilbage fra barsel. 
Helle, souschef, har derved igen fået børnetid i børnehaven.   

I børnehuset har vi siden sommer haft fokus på at få styrket vores pædagogiske hverdag. Dette gør vi ved at 
arbejde temaorienteret og have fokus på rutinepædagogikken, altså den pædagogik som foregår under 
måltidet, i garderoben, ved aflevering og hentning osv.   

Temaerne kan være forskelligt fra stue til stue, da der ved planlægningen tages udgangspunkt i børnenes 
interesse. Der vil være særlig fokus på sprog, børneperspektiv, forældreinddragelse og det generelle indhold 
af den styrkede pædagogiske læreplan. 

Der vil også blive etableret sproggrupper for de børn som vi, i samarbejde med jer forældre, vurderer har 
brug for lidt ekstra sprogstimulering. I sproggrupperne i børnehaven, vil vi have et tæt samarbejde med en 
talehørerlærer som i et vist omfang vil deltage i grupperne og følge op i forhold til det enkelte barn. 

Vi har i børnehuset udarbejdet en fælles årsplan og det pædagogiske fokus i år vil særligt være på de 
pædagogiske rutiner og sprog. Vi har valgt at sætte ekstra fokus på de pædagogiske rutiner, da der ligger 
rigtig meget læring og tryghed for børnene i vores rutiner og derfor vil vi gerne blive ved med at være 
nysgerrige på og udvikle disse. Fokus på sproget har vi valg da vi pt. har flere børn som er udfordret på 
udtale og ordforråd. Det er derfor vigtigt at få lavet en særlig indsats for disse børn, men samtidig tænke 
sprogstimulering ind i vores læringsmiljøer, således at sprogstimulering og udvikling bliver et 
omdrejningspunkt for pædagogikken og legen for alle børn i børnehuset. 

Vi er i børnehuset i gang med at udarbejde vores styrkede pædagogiske læreplan og blive bevidste om, 
hvordan vi kan gøre læreplanstemaerne og det pædagogiske grundlag til en del af vores fælles hverdag.  

 

 

Arbejdspunkter: 

Hvordan kan vi skabe en balance mellem de stigende krav fra forældresamarbejdet og tiden til arbejdet med 
børnene? En balance der kan sikre forståelse og indsigt i, hvordan begge parter kan være medskabende til, 
at børn i Børnehuset bliver set, respekteret og forstået?  

Igennem vores arbejde med rutinepædagogikken og den temaorienterede tilgang bestræber vi os på at 
skabe en balance mellem kravene, som samtidig er med til at give forældrene et indblik i vores hverdag og 
de krav der bliver stillet.   

Vi har i børnehuset talt om, at vilkårene for vores arbejde altid ændrer sig, og at vi sammen med forældrene 
skal finde en måde at samarbejde om deres barn. Vi vil sikre denne balance ved at være nysgerrige og 
spørgende når forældrene har en undring og hvis det er nødvendigt kan vi tilbyde en forældresamtale, hvor 
vi uden forstyrrelse kan snakke sammen. Vi har en oplevelse af, at tiden brugt til de individuelle 
forældresamtaler styrker samarbejdet i hverdagen.  

 

 

Udviklingspunkter: 

Efteruddannelsesmuligheder for personalet: Vi har i år valgt at bruge pengene fra uddannelseskontoen på at 
give vores faste medarbejdere et førstehjælpskursus. Ud over dette, bruger vi de tilbud kommunen har om 
forskellige kurser og temadage og vores sprogvejledere er løbende til sprogvejledermøder i kommunen, hvor 
de bliver holdt opdaterede med ny viden og videregiver denne læring til resten af personalet på p-møder og i 
dagligdagen.    
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Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: 
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 

Der har været opfølgende tilsyn i Børnehuset Irlandsvej i efteråret 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 det var et børnehus der var påvirket af, at der var en del personalefravær. En 
del af årsagen var, at der havde været opnormering, nednormering og opnormering igen, inden for en relativ 
kort periode. Personalet mente, at de manglede tid til for alvor at få implementeret deres praksis i bund. Ud 
over det var der en oplevelse af, at der blev brugt mere tid på forældresamarbejde end tidligere. Dette 
skyldes særligt, at der er mange børn der kræver ekstra tid fra personalet. Det var med til at trække 
ressourcer fra andre indsatser, hvilket pressede personalet. Der er allerede nu fokus på, hvordan dagtilbud 
og froældre kan styrke samarbejdet i fremtiden, hvilket er positivt. 

Børnehuset Irlandsvej har som alle andre dagtilbud været ekstremt påvirket af perioden med corona, hvilket 
har gjort det langt sværere, at have haft fokus på de opmærksomheder der fremkom i det forrige tilsyn. 

Ud over det, er der siden sidste tilsyn kommet ny leder til børnehuset. Forvaltningen er betrygget i, at hun 
sammen med den øvrige ledelse og personalet, kan skabe et dagtilbud med et godt og solidt børnemiljø. 
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