
   
  
  
 

 

 

TÅRNBY 
KOMMUNE 

Opfølgende tilsynsrapport  2021  
Børnehaven Ryumgård  

Daginstitutionsafdelingen 



 

1 

 

OPFØLGENDE TILSYN 2021 

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 Ryumgård 

 

Leders navn: 

Lise Florang 
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Statusbeskrivelse og personalesituationen: 

Det sidste år, siden opstart efter corona nedlunkningen i april 2020, har børnene været i isolerede 
børnegrupper i faste grupperum. Vi har derfor ikke kunne bruge vores funktionsopdelte muligheder og 
mindre aldersintegrerede fordybelsesgrupper, men har måtte tænke anderledes for at forhindre 
smittespredning, samt at lette opsporing af smitte i det tilfælde at institutionen blev ramt. 

 

Foruden gruppeopdeling i faste grupperum, har legepladsen også været opdelt i legezoner, som forhindrede 
børnegrupperne samt pædagoger at blandes med andre grupper. 

Junglehuset med 32 børn, har fungeret som en gruppe, og har derfor kunne fortsætte med 
funktionsopdelingen og fordybelsesgrupper. Skovhuset, som har været opnormeret med 7 børn, har med 
samlede 63 børn været aldersopdelt med børnenes primærpædagoger i 3 isolerede grupper. Alle grupper 
har i dagligdagen været yderligere opdelt i mindre fordybelsesgrupper, inden for gruppens rammer. 

 

Vores struktur, har derfor set anderledes ud end da tilsynet blev foretaget i februar 2020. Vi ser frem til at 
kunne genoptage vores aldersintegrerede fordybelsesgrupper om formiddagen, og at vi igen kan gøre brug 
af fleksibiliteten af det pædagogiske personales kompetencer, der er til rådighed i vores funktionsopdeling. 

 

Vedrørende personalesituationen, har vi sagt farvel til en medarbejder, der desværre flyttede til en anden del 
af Danmark. I stedet har vi sagt velkommen til en ny og særdeles kompetent pædagog, samt en pædagogisk 
assistent. Sidstnævnte blev en mulighed i forbindelse med tildeling af minimumsnormeringstimer. 

 

I personalegruppen er vi godt dækket ind med hensyn til Natur, bevægelse og kreative kompetencer. Vi 
mangler en medarbejder med lyst og kompetencer inden for rytme og musik. Vi har ved gentagende 
stillingsopslag forsøgt at søge efter netop disse kompetencer, men det har vist sig svært. Vi er dog alle gode 
til at synge og lave sanglege med børnene, men ville gerne kunne tilbyde det ekstra, som en passioneret 
musisk pædagog kan tilbyde. 

 

Arbejdspunkter: 

 Organisering i huset: 
På grund af Corona situationen, har udviklingen af institutions funktionsopdeling i været muligt. Men 
vi glæder os til at kunne fortsætte denne udvikling. 
 

 Mere fokus på børneperspektivet: 
Tilsynet 2020 viste at der var plads til forbedringer med institutionens børneperspektiv, som f.eks. at 
følge barnets spor. Det kan være svært i en hektisk hverdag, når mange børn deltager med hver 
deres input, at følge det enkelte barn, men det er vigtigt at have fokus og være bevidst om de tilvalg 
og dermed også de fravalg pædagogen tager. 
På et personalemøde i september, har vi drøftet tilsynet med udgangspunkt i følgende spørgsmål: 
- Hvor gør vi det godt? 
- Hvor kræves der forbedringer? 
- Hvilke pædagogiske tiltag tager vi med til næste P-møde? 
Vi blev ikke helt færdige med punktet, og desværre har vi efterfølgende p.g.a. Corona, ikke haft 
mulighed for at afholde et personalemøde for den samlede personalegruppe, som kunne give en 
samlet indsats. Men drøftelserne har udløst en anden opmærksomhed, som bruges i de enkelte 
grupper. 
Der er lavet en plan for en styrket evalueringskultur, med større fokus på børneperspektivet og 
inklusion. 



3 

Udviklingspunkter: 
 Stuernes udtryk og temaer i rummene, herunder sproglig opmærksomhed. 

Ved sidste tilsyn var vi i gang med at indrette os funktionsopdelt. Kort efter kom Corona, og 
funktionsudviklingen gik i stå, og for at undgå smittespredning, blev børnegrupperne i faste 
grupperum. Når børnene ikke kunne komme til funktionsrummene, måtte funktionerne 
komme til børnene, og materialer og legemuligheder, blev igen fordelt ud på alle 
grupperum. Når corona-situationen igen gør det muligt, fortsætter vi med den 
funktionsopdelte indretning på tværs af grupperum. 
 

 Implementering af sprogstrategien i praksis. 
Der er afholdt møde for det uddannede personale med institutionens sprogvejleder, hvor 
sprogstrategien er drøftet, og der arbejdes med fokusord og fokus på samtalen og turtagning 
i samtalen med barnet samt dialogisk læsning. 
 

 Implementering af den styrkede læreplan. 
De første måneder af 2020, nåede personalet sammen at drøfte vores pædagogiske grundlag, 
og er derfor godt i gang med implementering af det.  
Læreplanens 6 temaer er udarbejdet af medarbejdere med kompetencer inden for hvert 
enkelt tema, og er derfor kun udbredt i den samlede personalegruppe i skriftlig form, 
grundet manglende fælles personalemøder. Vi mangler derfor stadig at skabe fælles 
forståelse for den del af læreplanen.  
Desuden lægger læreplanen op til børnenes mulighed og frihed til selv at vælge 
funktionsrum og legerelationer på tværs af institutionen, hvilket ikke har været muligt under 
Coronapandemien. 
 
 

Legepladsens læringsrum. 
Siden april 2020, har legepladsen været opdelt i isolerede legezoner og børnene har været fordelt i 
de forskellige zoner. Dette har bremset vores fokus på den hele legeplads, hvor vores tanke var at 
udvikle legezoner, der tilbød og indbød til noget forskelligt. Under Coronapandemien, har børnene 
muligheder været begrænset til de forskellige zoner og der har derfor været fokus på, at hver zone 
kunne tilbyde noget alsidigt i forhold til hvad der har været muligt. Vi har jo ikke kunne flytte på 
legeredskaber, men har forsøgt at gøre uderummet spændende med andre legemuligheder, som 
fælleslege, cykler, leg med jord/sand, men også at bringe inde legetøj og kreative materialer ud på 
legepladsen. 
Legepladsens læringsrum, herunder også sproglig opmærksomhed er derfor stadig et fokus, som vi 
skal arbejde videre med. 
 
 

Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: 
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

Der har været opfølgende tilsyn på Ryumgård d. 7. april 2021. 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.  

Det har været svært for børnehaven at fastholde deres organisering i coronatiden, hvilket har besværliggjort 
processen med at få mere fokus på den generelle organisering i børnehaven. 

Der er taget de indledende træk i forhold til t arbejde mere med børneperspektivet, men ledelsen ved godt, 
at det lang fra er færdiggjort endnu. Det bliver et løbende punkt i forbindelse med arbejdet med den styrkede 
læreplan. Der er stadig et stykke vej til, at den styrkede læreplan er på plads, coronatiden har vanskeliggjort 
at få arbejdet fælles med opgaven. Forvaltningen har dog helt tiltro til, at Ryumgård kommer i mål med 
arbejdet, der var allerede sidste sommer lagt et godt fundament for læreplanen. 

Forvaltningen er tryg ved, at ledelsen sammen med medarbejderne vil fortsætte den gode faglige udvikling 
der har været gennem længere tid på Ryumgård. 
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