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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: 

Basishuset 

Præstefælledvej 98 

2770 Kastrup 

 

Leders navn: 
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Statusbeskrivelse og personalesituationen: 

Leder og nuværende personalegruppe var ikke ansat i Basishuset ved det pædagogiske tilsyn i februar 
2019. 

Leder og nuværende personalegruppe er løbende blevet ansat i perioden fra september 2019 til maj 2020. 
Det har været muligt at tiltrække uddannede pædagoger til de fleste stillinger og pr. 1.11.2020 bliver 2 
medhjælperstillinger afløst af uddannede pædagoger, hvilket gør personalegruppen fuldtallig.  

Pr. 1.9.2020 er der desuden udnævnt en afdelingsleder. 

Opfølgning på arbejdspunkter og udviklingspunkter vil ske uden kendskab til historikken og på baggrund af 
nuværende situation (september 2020). Besvarelsen vil være i punktform ud fra tilsynets rapport, da der ikke 
er kendskab til det helhedsbillede, der var ved tilsynet i februar 2019. 

Basishuset er et tilbud til børn med særlige behov i alderen 3 – 6 år, hvor børnene er visiteret fra institutioner 
i Tårnby Kommune. Institutionen fungerer under Dagtilbudsafdelingen og er dermed ikke et specialtilbud 
(§32). Der arbejdes ud fra en specialpædagogisk tanke om, at alle børn skal have lige muligheder for at 
indgå i sociale relationer i et inkluderende fællesskab på lige fod med de øvrige børn. 

Basishuset er indrettet i en villa, der ligger på en stor grund, hvilket betyder, at vi har en dejlig stor legeplads, 
der er inddelt i to områder. Dette giver mulighed for at dele børnene i mindre grupper og skabe gode 
læringsmiljøer. Vi har mulighed for bl.a. cykelbaner, bålsted, redskaber til fysisk udfoldelse og aktiviteter, 
hvor vi dyrker forskelligt i vores højbede, studerer insekter og anvender vores mange frugter på forskellige 
måder. 

Vi benytter os af kommunens tilbud, legepladser og grønne områder, herunder Fælleden, hvor vi har god 
mulighed for at komme til i vores ladcykler, som dagligt er i brug. 

Indendørs er børnene fordelt på 2 stuer med fælles garderobe og toilet. 

Når børnene begynder i Basishuset har der været afholdt et overleveringsmøde, hvor tidligere institution, 
forældre og evt. andre fagfaglige samarbejdspartnere samt personale fra Basishuset deltager. Efter barnet 
har gået i Basishuset i 1½ -2 måneder holdes et ”Hvordan går det? – møde” og efter ca. 4 måneder et 
statusmøde, der tager udgangspunkt i en pædagogisk udviklingsbeskrivelse af barnet, der er udarbejdet af 
pædagogerne. I samarbejde med forældrene udarbejdes der en overordnet handleplan på de 
udviklingsområder, der skal være ekstra fokus på. 

Som minimum afholdes der 1 årligt møde, som også er en re-visitering ift. om Basishuset stadig er det rette 
tilbud.     

Vi vægter forældresamarbejdet højt og ud over samarbejdet omkring det enkelte barn, afholder vi 
arrangementer med deltagelse af børn, søskende, forældre og bedsteforældre. Der er et stort fremmøde, 
som gentager sig ved vores to årlige forældremøder.  

I efteråret 2019 blev der for første gang i Basishuset valgt en forældrebestyrelse bestående af 3 
forældrerepræsentanter og 1 personalerepræsentant.   

Det er vores håb, at forældrebestyrelsen vil fortsætte selvom repræsentanterne skal vælges ud fra et lille 
børnetal. 

På forældrebestyrelsesmøderne har der været gode drøftelser om pædagogik, forældresamarbejde, budget 
og stort og småt fra børnehavens hverdag. Der er en vision om, at forældre og personale i fællesskab 
udarbejder materiale til nye forældre, der fortæller om hverdagen og den pædagogiske praksis i Basishuset 
suppleret med fortællinger fra et forældreperspektiv – og evt. også et børneperspektiv.    

I vores pædagogiske arbejde/tilgang har vi mulighed for at arbejde en til en med barnet i afgrænsede 
perioder, når vi vurderer, at det giver det bedste resultat for barnet. Oftest arbejder vi med flere børn 
sammen, da læring optages bedst gennem leg.                                                                                                                       
Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og ressourcer for derved at sikre barnet den bedst mulige 
udvikling samt livskvalitet. Vi tilbyder børnene læringsrum, der giver mulighed for at styrke og videreudvikle 
deres kognitive, sproglige, emotionelle, motoriske og sociale kompetencer.                                                                                                                                              
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Vi arbejder med kommunikation på mange måder. Udgangspunktet er, at alle kommunikerer og at formålet 
med al kommunikation er at nå frem til en fælles forståelse.  

Begge stuer har en struktur, der er forudsigelig og genkendelig for stuens børn. Indholdet i strukturen er 
forskellig fra stue til stue, da den tilpasses børnegruppen.  Vi arbejder ud fra, at børnene skal udfordres i det 
omfang, de mestrer det og vi bruger legeplads, nærmiljø og kulturelle tilbud hyppigt. Vi har et nært 
samarbejde med kommunens Pædagogiske vejlederkorps og Legepatrulje.  

Vi udarbejder individuelle handleplaner på alle børnene, der tager udgangspunkt i barnets nærmeste 
udviklingszone, samt på vores særlige indsatsområder og vi arbejder altid med en bred forståelse for barnets 
udviklingsmuligheder. Vi afholder status- og netværksmøder i et tværfagligt regi, personale-  og teammøder 
samt møder og sociale arrangementer med forældre og børn. 

Status på vores pædagogiske praksis er, at vi er ved at bygge et fundament/skabe en kultur, hvor vi 
videreudvikler en fælles faglighed og forståelse for børnenes individuelle udfordringer og behov. Vi møder og 
respekterer børnene og deres familier, hvor de er, i en institution med god atmosfære præget af gensidig 
tillid, der er med til at skabe tryghed og en god stemning.   

Vores vision er, at videreudvikle Basishuset på en måde så det faglige niveau højnes ved, at vi gennem det 
pædagogiske arbejde og refleksion opnår større kendskab til hinandens faglige og personlige kompetencer. 
Vi ser frem mod, at ”skellettet” står klar og vi herefter kan finpudse og justere så Basishuset fortsat er en 
institution, hvor børn og voksne trives og udvikler sig.  

 

Arbejdspunkter: 

Fra ”Personaleinterview”. 

Få to børn på rette kurs, så de kommer i god trivsel”. 

Svar: Der udarbejdes pædagogiske udviklingsbeskrivelser og handleplaner på alle børnene i Basishuset, 
som på statusmøder drøftes med forældrene og øvrige tværfaglige samarbejdspartnere. Handleplanerne 
justeres løbende i et tæt samarbejde med forældrene med fokus på at skabe bedst mulig trivsel og udvikling 
hos børnene. 

Sikre/styrke bedre kommunikation til medarbejderne samt gennemsigtighed omkring ledelsestilstedeværelse 
(kommunikation). 

Svar: Da det er en ny personalegruppe og ledelse svares der her, hvorledes dette sikres nu. 

Overordnet fungerer kommunikationen rigtig godt og adspurgt fortæller medarbejderne, at de altid ved, 
hvordan de kan komme i kontakt med lederen. Der opleves en synlig ledelse i institutionen. 

Den daglige skriftlige kommunikation/information foregå gennem oversigtskalender, informationsbog, 
medarbejdernes dueslag samt en 14 dages oversigt, hvor lederen befinder sig ift. interne og eksterne 
arbejdsopgaver. Mere omfattende informationer sendes til medarbejdernes mail efter deres eget ønske. 

Den daglige mundtlige/fysiske kommunikation foregå ved goddag/farvel samt at døren til kontoret altid står 
åben, hvilket alle medarbejdere benytter sig af ift. stort og småt. 

 

Implementering af den styrkede pædagogiske læreplan. 

Svar: Dette arbejde er i proces. Der er sendt en skriftlig status til Forvaltningen, vedr. hvor langt vi er nået, 
samt hvordan vi vil arbejde med den videre udarbejdelse. Med en helt ny medarbejdergruppe er det vigtigt, 
at alle får ejerskab til et arbejdsredskab, der også er et ledelsesværktøj. Vi har arbejdet med en fælles 
tilgang til børnene i Basishuset og har desuden fokus på børneperspektivet, social – og sproglig udvikling 
samt refleksion og faglig sparring. Vi afholder en kompetencedag i november 2020, hvor der også vil blive 
arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.  
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Udviklingspunkter: 

Fra ”Observationer” 

Udvikle/tilpasse dagsskemaerne individuelt, tune ind på det enkelte barns kommunikationsniveau. 

Svar: Dette arbejdes der løbende med ift. den individuelle tilgang vi har til barnets kommunikationsniveau. 
Der arbejdes med konkreter, med fotos og med piktogrammer på mange forskellige måder. 

 

Løbende justere strukturen – måden I har organiseret det på, for det enkelte barn. 

Svar: Der er ikke kendskab til den tidligere måde, at strukturere hverdagen for såvel det enkelte barn som 
børnegruppen. 

I Basishuset lægger vi vægt på børnefællesskabet og tager udgangspunkt i fælles oplevelser i det omfang, 
barnet mestrer det. Et fællesskab kan være med hele gruppen eller sammen med et andet barn. Vi arbejder 
på tværs af de to stuer for, at børnene har større mulighed for at være sammen med venner/børn, der har de 
samme behov for pædagogiske tiltag omkring deres udvikling og trivsel. 

Ved fælles oplevelser/aktiviteter inddrages barnets individuelle behov jf. barnets handleplan. 

 

Lyset i begge rum. 

Svar: Der er rigtig mange – og forskellige lyskilder i hele institutionen. Stuerne er små og med en indretning, 
hvor der er behov for fleksibel indretning og afskærmning, kan rummene virke mørke. Vi er bevidste om at 
anvende lyskilderne hensigtsmæssigt, dog afgiver lysene megen varme, hvilket påvirker indeklimaet. 

Fra ”Børneinterview”. 

Evt. benytte børneinterview som metode til at sikre børnenes stemme. 

Svar: Vi inddrager dagligt børnenes stemme gennem dialogen, hvilket mest sker i konteksten. 

 

Fra ”Personaleinterview”. 

”Ryste” personalegruppen sammen. 

Svar: Med en helt ny personalegruppe og ledelse har der været fokus på at lære hinanden at kende fagligt 
og personligt.  

Der er afholdt 2 personaledage i december 2019 og der er planlagt 2 kompetencedage i november 2020. 
Der udover har der været afholdt sociale sammenkomster uden for arbejdstiden, hvilket har givet et godt 
personligt kendskab til hinanden. 

Personalegruppen er kendetegnet ved en høj faglighed med mange – og forskellige kompetencer, der 
supplerer hinanden i hverdagen såvel teoretisk som i praksis.  

Der er et stort engagement, som bl.a. giver sig udtryk ved, at man ”vil hinanden” og et ønske om at 
videreudvikle en institution, der har fokus på trivsel og udvikling for børn og voksne og dermed et godt 
psykisk arbejdsmiljø. Basishuset har netop fået en Grøn Smiley fra Arbejdstilsynet. 

Ansættelse sker i hele Basishuset med tilknytning til en stue. Der arbejdes på tværs af stuerne og med stor 
fleksibilitet til at dække hinanden ind i hverdagen. 

 

Udvikling af fælles pædagogisk ståsted. Definere trivselsbegrebet og inklusionsbegrebet. 
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Svar: Dette arbejder vi løbende med. Vi har gennemarbejdet et skrift vedr. vores tilgang til børnene i 
Basishuset, der danner udgangspunkt for det videre arbejde. Under arbejdet med udarbejdelse af den 
styrkede pædagogiske læreplan vil vi gå i dybden med en definition af trivsels – og inklusionsbegrebet. 

 

Forældresamarbejdet  

Svar: Vi har et tæt og godt forældresamarbejde. Forældrene har været imødekommende og forstående over 
for den situation Basishuset har været i med bl.a. stor udskiftning af personale.  

Der er et stort fremmøde ved forældremøder og sociale sammenkomster og det er lykkedes at oprette en 
forældrebestyrelse, hvilket er første gang i Basishusets historie. 

Forældrene informeres dagligt om deres børns trivsel og udvikling, vi benytter Famly til dokumentation og 
øvrig information og der udsendes Nyhedsbreve. 

Vi giver råd og vejledning ift. hvordan de tiltag, vi gør i børnehaven, kan overføres til hjemmet, f.eks. 
piktogrammer, og vi udlåner spil og materialer, der kan arbejdes/leges med i hjemmet. 

Vi ønsker at udvide brugen af Famly, således at det også er her, vi fremlægger vores pædagogiske 
overvejelser ift. de aktiviteter vi planlægger/udfører med børnene. Dette vil være med udgangspunkt i den 
styrkede pædagogiske læreplan, kommunens fokuspunkter samt de aktiviteter der løbende arbejdes med på 
såvel national som kommunalt plan. (Madens dag, Science mv.)  

Der udover holdes der flere møder om året, hvor vi drøfter børnenes udvikling og trivsel og en gang om året 
foregår der en re-visitering ift. om Basishuset stadig er det rette tilbud til barnet. 

 

Fra ”Læreplaner” 

Udvikling af den styrkede pædagogiske læreplan samt implementere den i Basishuset. 

Svar: Se tidligere beskrivelser vedr. læreplan. 

 

Viden dele med andre institutioner. 

Svar: Basishuset hører under Dagtilbudsafdelingen og vi har dermed mulighed for at følge med i de tiltag 
mv. der gøres her. 

Vi deltager i forskellige møder som ledermøder, ledernetværk, sprogvejledermøder, AMR/TR-møder mv. 

Vi deltager i de aktiviteter, der foregår i løbet af året, bl.a. sommeraktiviteter i kommunen, Madens dag, 
Science-ugen mv. hvor vi møder børn og voksne fra andre institutioner. 

Vi deltager i Legepatruljen sammen med børn fra andre børnehaver i kommunen. 

Vi har visioner om etablering af en Venskabsbørnehave med gensidige besøg. Vi var begyndt at planlægge, 
men måtte stille det i bero grundet Covid-19.   
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Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: 

Etablering og implementering af en formel samarbejdsflade mellem RoF og Basishuset. 

En opmærksomhed på, at de fysiske rammer i Basishuset ikke er optimale. Børnegruppen er meget bred 
med meget forskellige behov i løbet af dagen, der på samme tid kræver udfoldelse og afskærmning, hvilket 
skaber et fysisk dilemma. 

En helt ny personalegruppe, der sammen er ved at skabe et fundament at bygge videre på samt fokus på 
fastholdelse af medarbejdere. At give tid og mulighed for at skabe en kultur og fælles tilgang til det 
pædagogiske arbejde i Basishuset. 
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

Ingen tvivl om, at der er sket utroligt meget i Basishuset, siden sidste tilsyn. Nye børn, nye medarbejdere, ny 
leder (men en kendt og meget erfaren leder) og en ny afdelingsleder. Det er en stor opgave at genopbygge 
børnehaven, og ikke mindst sætte en retning med de nyansatte, med alt hvad det indebærer. Denne opgave 
er sat i gang med en grundighed, som skaber tryghed for børnene, personalet og forvaltningen.  

Der er etableret en forældrebestyrelse i Basishuset. Det er et godt tegn på at Basishuset er i en forrygende 
god udvikling, og hvor det vægtes højt at inddrage forældrenes stemme. 

Basishuset/ledelsen har ”grebet” de tiltag som har været nødvendige for, at skabe en børnehave med god 
pædagogisk kvalitet. 

Etablering og implementering af samarbejdet med ROF, vil vi som forvaltning fortsat drøfte og ikke mindst 
sikre, at det ”lander” bedst muligt. 

Basishusets fysisk rammer er ikke designet som en børnehave, og det giver helt sikkert nogle 
udfordringer/begrænsninger. Vi er i forvaltningen klar over, at det på sigt kalder på at få etableret nogle mere 
hensigtsmæssige rammer, som i større grad understøtter børnegruppens specialpædagogiske behov, og at 
det i fremtiden også bliver mere handicapvenligt. Det er noget som har vores opmærksomhed, men vi kan 
ikke sige noget om tidsperspektivet. 

På dette opfølgende tilsyn har der ikke været grundlag for at iværksætte et skærpet tilsyn. Næste tilsyn bliver 
derfor oktober 2021. 
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