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SAMLET TILSYNSVURDERING
Tilsynet har til formål, at pege på udviklingsmuligheder og arbejdspunkter, som der skal arbejdes
med lokalt i det efterfølgende år.
Et arbejdspunkt er alvorligt og indikerer dårlig kvalitet, og bør rettes op på straks, så der opnås god
kvalitet. Et udviklingspunkt er tænkt som en indsats hvor der er mulighed for at justere en indsats
som løftes fra god til fremragende kvalitet. Arbejds- og udvklingspunkterne skal sikre, at børnene
får de bedste betingelser for trivsel, udvikling, læring og dannelse. Samtidig giver tilsynene
forvaltningen mulighed for at systematisere overordnede indsatser, og projekter på området og
målrette servicemål for de kommende år.
Der er i samarbejde med ledelsen blevet formuleret følgende som skal arbejdes med det næste år,
og der vil blive udarbejdet en handleplan med prioritering af nedenstående punkter, som skal
returneres til konsulent senest 2 måneder efter. Derudover skal ledelsen fremlægge handleplanen
for forældrebestyrelsen.
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KIDS-OBSERVATIONER
Når konsulenten har indtastet sine observationer fra KIDS tilsynet, generer systemet en samlelet rapport, på
baggrund af de undersøgte temaer.

Opgørelsesskema fra KIDS
Fysiske omgivelse generelt (højest mulige score 105)
Dagtilbuddet fik ved tilsynet: bh 94 vug 90
Relationer (højeste mulige score 85)
Dagtilbuddet fik ved tilsynet: bh 76 vug 82
Leg og Aktivitet (højeste mulige score 80)
Dagtilbuddet fik ved tilsynet: bh 71 vug 71
Samlet score ved tilsynet (højeste mulige score 270)
Dagtilbuddet fik samlet ved tilsynet: bh 241 vug 243

Arbejdspunkter:


Ingen arbejdspunkter

Udviklingspunkter:





Forsøge at få mere legetøj ind på stuerne, på trods af Corona
Dilemma - Tydeligere læringsmiljøer i en Corona tid, hvor meget er pakket væk.
Mere aktiv deltagelse/fordybelse på legepladsen, blandt nogle få ansatte (2).
Børne opmærksomhed – der er ikke så meget legetøj på grund af Corona. Kan der komme
lidt mere frem?
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FORVALTNINGENS KOMMENTAR
Det var en kæmpe fornøjelse at komme på tilsyn på Nordmarksvej 26. Der var meget fin
modtagelse af undertegnede, og generelt de mennesker som trådte ind i huset.
Der var god stemning i huset. Personale og ikke mindst børn lignede nogen der var i god trivsel.
Det generelle billede der tegnede sig i børnehuset var, at alle børn var opdelt i mindre grupper,
hvor der var iværksat forskellige aktiviteter. På denne dag og på dette tidspunkt var det
gennemgående tema krop og bevægelse. De fleste aktiviteter foregik udenfor, sikkert også på
grund af Corona. Det var bemærkelsesværdigt, at der var stort engagement og ikke mindst
nærvær blandt de ansatte. Børnene havde det tydeligt sjovt, og blev udfordret på mange niveauer.
Børnehuset 26, har udviklet sig meget siden sidste tilsyn. Der ses større faglig sikkerhed i arbejdet
med børnene, alle vidste hvad de skulle. Klar og tydelig opgave/rollefordeling.
De ansatte udøver ”fremragende kvalitet” i deres pædagogiske arbejde, meget flot.
Karina (leder), er en stærk faglig leder, og med stort hjerte. Hun er lykkes med at skabe et
børnehus hvor børnene i stor grad får mulighed for at blive ”set”, hvor børnene stortrives, og hvor
der er et stærkt fokus på at skabe, de bedst mulige udviklingsbetingelser for børnene.
Børnehusets fysisk udtryk er godt. Der hænger kunst, børnemalerier, portrætter mm. Huset ser
indbydende ud.
Der er ikke noget i dette tilsyn har karakter af arbejdspunkter. Det er et hus som har styr på deres
pædagogiske opgave.
Børnehuset Nordmarksvej er som alle andre institutioner i Tårnby, udfordret af Corona epidemien.
Det kan være vanskeligt at opbygge tydelige læringsmiljøer, når sundhedsdiskursen er så
styrende. Kunsten er at finde en vej, hvor det kan balanceres uden at det får sundhedsfaglige
udfordringer.
Afslutningsvis har ikke der været anledning til at iværksætte et skærpet tilsyn.

Tilsyn afsluttet på:


Børnehuset Nordmarksvej 26, den 02-10-2020

Tilsynet er udført af:


Lise Kaalund Pædagogisk konsulent

Det næste tilsyn bliver et opfølgende, og det bliver i perioden oktober 2021
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