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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 Saltværksvej 48 2770 Kastrup 

Leders navn: 

Lotte Kampmann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

Statusbeskrivelse og personalesituationen: 

Ved sidste tilsyn havde institutionen på Saltværksvej 48 kun været åben i godt fire måneder, 

hvor det meste af denne tid var gået med at afholde sommerferie for både børn og personale. 

Desuden blev disse måneder også brugt på, at børn, forældre og personale havde mulighed for 

at vænne sig til de nye omgivelser og rammer. Samtlige børn og personaler flyttede med til den 

nye børnehave på Saltværksvej, som åbnede den 1. juni 2018. 

 

I perioden derfra og frem til nu er både børn, forældre og personale faldet rigtig godt til i det nye 

hus. Der har selvfølgelig været en del arbejdsgange, der har været oppe og vende og er blevet 

ændret, da det er et hus med en anden fysisk indretning, vi arbejder i nu. Disse ændringer er 

blevet drøftet i fællesskab på personalemøderne, så alle har kunnet få ejerskab af det. Vi får 

stadig øje på arbejdsgange og strukturer, som det giver mening at ændre, hvilket gøres 

løbende. 

 

Vi oplever, at både børn, forældre og personale er meget glade for institutionen, som fremstår 

lys og indbydende med vinduer i børnehøjde. Desuden er der nogle rigtig gode udeomgivelser, 

hvor der både er en legeplads foran huset og en have bag huset. Dette giver rig mulighed for 

børn og personale at dele sig i mindre grupper, så der bliver plads til fordybelse, når 

personaleressourcerne tillader det. 

 

Når forældre kommer på besøg og ser og hører om dagligdagen i institutionen udtrykker de, at 

de føler sig velkomne og taget godt imod, og at de oplever, at der er en god stemning i 

institutionen. Efterfølgende vælger de ofte at få skrevet deres barn op til børnehaven. Vi får 

stadig indskrevet søskende fra det gamle område, men flest fra området i nærmiljøet. 

Vi har et velfungerende forældresamarbejde, hvilket vi vægter højt. Vi gør meget ud af vores 

modtagekultur og siger desuden altid godmorgen og farvel, så alle føler sig set og hørt. 

Derudover er der altid plads til en samtale både om små og store ting. 

Det er en meget engageret, faglig, fleksibel og stabil personalegruppe, som løfter i flok. 

Desuden er der et ledelsesteam, som består af souschef og leder. Vi rekrutterer sjældent, da 

det faste personale oftest først stopper, når de går på pension. Vi har tilknyttet to faste vikarer til 

institutionen, som begge er studerende. Det er derved det samme personale børn og forældre 

møder i dagligdagen. 

 

Personalet er glade for deres arbejdsplads, og der er et godt arbejdsmiljø i institutionen. Dette 
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blev underbygget af kommunens trivselsundersøgelse, som gennemføres hvert andet år – sidst 

i 2019. 

 

Vi har en struktur, hvor vi arbejder som et fælles hus. Dette for at personalets faglighed og 

kompetencer udnyttes optimalt, så alle får glæde af disse. Desuden så der skabes flere 

muligheder for relationer blandt børn/børn, børn/voksne og voksne/voksne på tværs i huset, da 

vi er meget opmærksomme på og støtter op om, at alle børn har relationer og mindst en rigtig 

god ven. Personalet trives med denne arbejdsform, da de oplever, det frigiver flere ressourcer, 

fleksibilitet, samarbejde og sparring personalet imellem. Der er tilknyttet fast personale til de 

enkelte stuer, men der rykkes rundt, når det giver mening. 

 

På de tre stuer er grupperne blandede i alderen 3 til 6 år. Vi tager oftest ud af huset i  

aldersopdelte grupper, da vi har en spiregruppe, en mellemgruppe og en storbørnsgruppe, som 

fungerer på tværs af huset. Når vi laver projekter eller tager på tur, er det ofte disse 

aldersopdelte grupper, børnene er inddelt i. I løbet af året laver vi forskellige projekter. I år har vi 

bl.a. haft et stort bondegårdsprojekt, der blev afsluttet med en fælles tur til Barresøgård – en 

bondegård i Lynge. 

 

Vi har i efteråret deltaget i Legepatruljen, som er et tiltag i kommunen, der giver en mindre 

gruppe børn mulighed for nye oplevelser og deltagelsesmuligheder. 

Vi har en del traditioner, som både børn og voksne vægter højt. Vi holder fastelavn med 

tøndeslagning og påskefrokost med børnene. Desuden en sommerfest med børn, søskende og 

forældre. Op mod jul holder vi julehygge med børn, søskende og forældre, og julefrokost med 

børnene. Vi tager på teatertur både med storbørnsgruppen og mellemgruppen. Spirerne er en 

tur i Kastrup kirke til jul. Til jul går storbørnsgruppen Luciaoptog på plejecenteret på Irlandsvej 

og som afslutning på børnehavetiden holder vi sidst i februar fest med overnatning for hele 

storbørnsgruppen. 

 

Vi er lige nu i gang med udarbejdelsen af Den styrkede pædagogiske læreplan. en stor og spændende 
opgave, som bliver grundlaget for vores fremtidige pædagogiske praksis. 
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Arbejdspunkter: 

Der var ingen arbejdspunkter til institutionen i forbindelse med tilbagemeldingen fra 
forvaltningen ved tilsyn 1. 
 

Udviklingspunkter: 

Et udviklingspunkt, som der er meget fokus på i institutionen, er Den styrkede pædagogiske 
læreplan. Det bliver en spændende, men også en krævende proces, som kommer til at tage 
rigtig meget tid. Det er vigtigt, at hele personalegruppen er med i arbejdet og drøftelserne af 
den, så alle opnår et ejerskab, da institutionens arbejdsgrundlag ligger i Den styrkede 
pædagogiske læreplan. 
På de månedlige personalemøder er vi i gang med læreplansarbejdet, 
og har indtil videre beskæftiget os med det pædagogiske grundlag – læringsmiljøer og 
børneperspektiv. Dertil har vi til de to sidste personalemøder læst en artikel til hvert møde, som 
har omhandlet rutiner og fortællinger, som efterfølgende er blevet drøftet i plenum – hvad kan vi 
bruge, hvad giver mening. Desuden øves der i at skrive læringshistorier, som drøftes i 
grupper/plenum, hvorefter nogle bliver udvalgt til brug i læreplanen. Derudover har vi nydt godt 
af sparring med et andet ledelsesteam i kommunen i forhold til arbejdet med læreplanen. 
 
Et andet udviklingspunkt, der er fokus på, er samarbejdet med forældrebestyrelsen i forhold til 
Den styrkede pædagogiske læreplan. Hvordan kan vi medinddrage dem, hvordan vil de gerne 
inddrages, og hvad giver mening for dem. Vi har allerede udleveret materiale til 
forældrebestyrelsen i form af hæfte/bog om Den styrkede pædagogiske læreplan, rammer og 
indhold. Vi tager Den styrkede pædagogiske læreplan op som fast punkt på 
bestyrelsesmøderne. 
Vi har i samarbejde med forældrebestyrelsen arbejdet på, hvordan vi kan få 
deltagelsesprocenten op til forældremøderne. Det er åbenbart lykkedes for ved sidste 
forældremøde her i oktober 2019 var der over 80 procent af børnene, der var repræsenteret, og 
flere børn var repræsenteret med to forældre pr. barn. Forældrene fik til mødet mulighed for 
både at være i gruppe med de forældre og personale, hvor deres barn går til daglig, og også i 
de aldersopdelte grupper, som børnene er i, når de bl.a. tager på ture. Derefter var der valg til 
forældrebestyrelsen. 
 
Vi opfatter stadig vores hus som nyt. Vi er ikke færdige med indretningen og tænker stadig 
tanker omkring dette. Vi har den udfordring, at to af stuerne er rimelig små, og der er ikke plads  
til de store armbevægelser, når alle børn leger og laver aktiviteter. Vi har derimod en Spilop, 
hvor børnene sover til middag, men som også bruges til andre aktiviteter, da vi gør meget ud af, 
at dele børnene i mindre grupper både inde og ude i løbet af dagen. Der er i Spiloppen indrettet 
en læsekrog, hvor der er købt en diagonalsofa til formålet. Desuden har vi tænkt tanker om en 
eventuel dukkekrog og udklædningstøj også til Spiloppen. Derudover er der investeret i et 
køkken, som børnene kan bruge udendørs på legepladsen. Vi har også fået sat læringstavler op 
på legepladsen. 
 
Vi er i personalegruppen i gang med at sætte fokus på kommunikation, og hvilken betydning en 
tydelig og anerkendende kommunikation har for bl.a. for barnets tryghed, trivsel og 
selvfortælling. 
Vi er ved at udvikle en strategi for læringsrum i garderoben, hvor der bl.a. er fokus på sprog, 
selvhjulpenhed og socialt samspil. 
 

Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: 

1. Der er stadig brug for tid og rum til at implementere Den styrkede pædagogiske læreplan. 

2. Vi har en del udfordringer med vores tilbygning, legeplads og skur, men vi er i gang med at udbedre det. 
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

Det har været en meget spændende proces, at følge flytningen af børnehaven Saltværksvej. 
Ledelse og personale har arbejdet målrette på, at få det mest optimale ud af de rammer, som 
de er blevet tildelt. Børnehaven er blevet formet og udviklet ud fra nogle pædagogiske 
principper, hvor tydelighed er et bærende element. Børnehaven er lykkes særdeles godt med 
at skabe et meget indbydende miljø. 
 
2. Børnehaven har til stadighed en meget erfaren og stabil personalegruppe, hvor både Børn og 
voksne stor trives. 
 
3. Børnehaven har igennem mange år ligeledes haft et stærkt fokus på forældresamarbejde. Det 
er ikke noget som kommer af sig selv, og på dette område har ledelsen et fantastisk godt greb, 
i den til tider udfordrende men også nødvendige indsats.  
 
Flot arbejde! 
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