
   
  
  
 

 

 

TÅRNBY 
KOMMUNE 

Opfølgende tilsynsrapport  2020  
Børnehuset Brønderslev Alle 

Daginstitutionsafdelingen 



 

1 

 

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 Brønderslev allé 1 

Leders navn: 

Signe Marie Eggert Larsen 
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Statusbeskrivelse og personalesituationen: 

Pædagogik Vi arbejder med den anerkendende tilgang. Det er vigtigt for os, at møde barnet i børnehøjde, 
lytte, tale og forstå det lille barns intentioner og følelser. Vi bestræber os på at være imødekommende 
overfor alle børn, vise omsorg og empati og sikre, at hvert enkelt barn føler sig aktivt deltagende i 
institutionens fællesskaber. 

  Sprog Vi arbejder i hverdagen med sprog via udvalgte fokusord. Hver stue har egne fokusord og 
afdelingerne vælger også efter tema, fokusord. Vi har bestræbt os på, at fokusordene kan bidrage til dialog 
med alle børn på de forskellige udviklings niveauer, at vi har bogmateriale, legematerialer og kreative 
materialer til at stimulere det lille barns sprog og udvide barnets ordforråd. Sang og dans og bevægelse er 
alle 3 vigtige ingredienser for at styrke børns sproglige udvikling – og vi forsøger så vidt det lader sig gøre, at 
inddrage alle 3 elementer i hverdagen på stuerne.  

 Pædagogisk idræt og groove Begge metoder er kropsligt udviklende for børnene. Det er metoder som 
kræver bevægelse og leg, både i gruppen og for det enkelte barn. Metoderne kan inddrages i hver eneste 
daglige aktivitet og udfordrer børnenes kognitive og motoriske udvikling. 

  Science og natur Vi har nogle medarbejdere som er ildsjæle ift. science og natur. De laver forsøg med alt 
hvad der kan forsøges noget med og skaber matematiske lege, spændende undersøgelser og sjove 
legesammenhænge. Børnene – særligt i børnehaven, har rigtig udnytte af, at kunne skabe legetøj med nye 
funktioner ud af gamle materialer, bygge sjove ting på legepladsen, undersøge fiskene i akvariets levevis og 
meget andet. 

  Ude liv Vi vil gerne være ude hver eneste dag. Vores legeplads byder på hemmelige hjørner, huler, bakke 
og dal og masser af sand og mudder. Vi har cykler og cykelbane, parkeringshus, tankstation og gynger. 
Legehusene er ny renoverede og meget benyttede.  

 De fleste medarbejdere i vores institution har været her i mange år. Institutionen bærer præg af en stabil 
personalegruppe, med dygtige pædagoger og stærke kultur skabere.  

 Forældresamarbejdet er i en god udvikling – og vi er glade for, at vores forældre har ressourcer og lyst til, 
at være medskaber af institutionens evige udvikling, samt en endnu bedre og inkluderende forældre/børne 
kultur.  

Arbejdspunkter: 

Punkt 1 

Der var et arbejdspunkt ift. flere ture ud af huset. Da vi holder af at tage på flere mindre ture, i løbet af ugen, 
sørger vi for at kunne benytte Tårnbys gode muligheder, såsom naturskolen, blå base, blå planet og de små 
skove.  

Vi tager ikke på større ture såsom eksempelvis zoologisk have, med mange børn og få voksne. Vi prioriterer 
små grupper med mange voksne, så der er tid til nærvær og fordybelse på turene. Vi kan godt finde på at 
tage en lille gruppe afsted langt væk, hvis vi arbejder pædagogisk med emner som f.eks. dyr i zoo, 
middelalder eller lignende.  

Punkt 2 

Forældre bestyrelsen ønsker mulighed for flere forældrearrangementer. Det har vi imødekommet ved at 
arrangere en bedste ven dag og en bedsteforælder dag, hvor bestyrelsen inddrages i planlægning og 
udførelse. Der ud over har vi sommerfest, Lucia dag, klippeklistre dag og forældremøder.  

Udviklingspunkter: 1. Bedre lys og trafikforhold på parkeringspladsen? Ja, jeg har henvendt mig til tek 
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Udviklingspunkter: 

1. Bedre lys og trafikforhold på parkeringspladsen? Ja, jeg har henvendt mig til teknisk forvaltning sammen 
med Flemming Bauman. Men har intet hørt siden og ved heller ikke rigtig hvad vi kan gøre for at gøre det 
mere behageligt og sikkert.  

2. Vi forsøger at inddrage børnene mere i samlinger og spisesituationer. Men da vi skal i gang med den 
styrkede læreplan fra januar 20 og netop skal have fokus på børnemiljøer og læringsmiljøer, har vi valgt at 
vente med den store lup.  

3. Personalet går tit hjem med hovedpine. Vi har altid haft massive problemer med vores gulvvarme og det 
forandres ikke og bliver ikke bedre. Har haft et utal af håndværkere, vvs’er og kloge mennesker ind over det 
gulv – og intet er forbedret. Hvis vi rev gulvet op og fik lagt ny varme/gulv, ville det nok løse problemet. 

 4. Personalet oplevede at skemaplanlægningen ofte var spændt til det yderste. Der var et udbredt behov for 
mere børnetid. Ledelsen har derfor bestræbt os på, at lægge færrest møder i arbejdstiden, samt lagt ud til 
medarbejderne at benytte et ugeskema, samt en dagplan, som de selv administrerer ud fra egne behov, 
sammensætning af medarbejdere på dagen, ferie/afspadsering og andre ting. De skemaer giver alle et 
bedre overblik, mere selvbestemmelse og større ansvarlighed.  

 

Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: nej  
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

Der har været opfølgende tilsyn i Børnehuset Brønderslev alle i januar 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.  

Sidste tilsyn viste et børnehus som børn, forældre og personaler trivedes i og var glade for. Der blev peget 
på arbejdspunkter i forhold til ture og til at styrke forældresamarbejdet.  

Det opfølgende tilsyn betrygger forvaltningen i, at der ledelsesmæssigt er blevet arbejdet med begge 
opgaver på god vis.  

Der er pålignende måder taget fat om en række af udviklingspotentialerne. Forvaltningen er gået ind i 
problematikken vedrørende varme/ikke varme i institutionen, og har bedt teknisk forvaltning om at være med 
til at finde en løsning. Der er aftalt med ledelsen, at vi i fællesskab følger op. 
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