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OPFØLGENDE TILSYN 2019 

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 Eskebøl Alle 

Leders navn: 

Linette Grenaa Giessing 
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Statusbeskrivelse og personalesituationen: 

Børnehaven er fortsat en skøn velfungerende institution, som forsøger at skabe rammer om det gode 
børneliv, hvor børn og forældre bliver mødt af et imødekommende og engageret pædagogisk personale. 
Personalet har en lyst og interesse i at udvikle den pædagogiske praksis. Med den nye styrkede læreplan 
har vi allerede afholdt en personaledag omhandlende implementeringen af refleksion og feedback i 
hverdagen.  

Vi har ændret rammen og indhold omkring personalemøderne og lavet et årshjul med indhold af de 
månedlige personalemøder. Der er om fredagen afsat tid og skabt rum for PLF grupper (de ansvarlige for de 
enkelte aktivitetsrum), hvor der er mulighed for planlægning og refleksion over de enkelte læringsmiljøer, 
sammen med husets faglige fyrtårn.  

Vi har i fællesskab valgt at sætte fokus på børnehavens læringsmiljøer, i første omgang de ressourcer der 
ligger i rutinerne i garderoben. På baggrund af gruppearbejde og refleksion har vi udarbejdet en handleplan 
for læringsmiljøet i garderoben, en for børnene og en for personalet. Den vil blive sendt ud til forældrene, da 
vi har et ønske om at involvere dem i arbejdet. Vi har i handleplanen formået at flette kommunens 
Sprogstrategi ind, så alle øver sig mindst 2 gange 10 min. om ugen. 

 I det sidste års tid har børnehaven været ramt af udskiftning af vores erfarne og dygtige musik og 
bevægelses medarbejder og vores Naturambassadør, sygemelding pga. operation og uddannelse 
(sprogvejleder, fagligt fyrtårn og leder) og nye medarbejder, som samlet kan mærkes i en lille institution. Vi 
har normalt nemt ved, at rekruttere dygtige nye medarbejder, men det er ressourcekrævende og det tager tid 
at klæde nye medarbejder på til opgaven.  

Den ene af børnehavens ny ansatte medhjælpere, opsagde stillingen efter bare 7 måneder (hvoraf de 3 
måneder var barsel, han var musik og bevægelsesmedarbejder). Børnehaven ser frem til ro omkring 
medarbejderstablen, som igen er fuldtallig den1.juli, hvor ny medhjælper starter. Heldigvis er det en 
fantastisk dygtig personalegruppe, der samlet i fællesskab har formået at løfte årets ekstra udfordringer 

 

Arbejdspunkter: 

Nul-sukker politikken. Det er ikke ment som, at der skal ændres ved institutionens kostpolitik, det er et 
anliggende mellem institution og bestyrelse. Der skal ændres i den tilgang, der er til børnenes madpakker. 
Det er et forældre anliggende, hvad der kommer i madpakken. Det betyder, at der ikke kan sættes regler for, 
hvad de vælger. Der kan kun være anbefalinger og pædagogisk guidning i forhold til den sunde madpakke. 

 Forældrebestyrelsen og personalet er fortsat enige omkring holdning til nulsukkerholdige madvare og 
madpakker. Bestyrelsen har lavet en tilføjelse og uddybelse til velkomstfolderen omkring anbefalinger og 
kostråd. De skriver bl.a. ”den fælles nulsukkerholdning er forankret i børnehavens værdier, som hænger 
sammen med børnehavens måde at se det hele barn på, i forhold til miljø, natur, respekt for hinandens 
sundhed i almindelighed”. De kommer med forslag til indhold i madpakker og fødselsdage. Når vi modtager 
nye familier, vejleder personalet forældrene med anbefalinger til indhold i madpakken. 

Vi oplever en forståelse og opbakning fra forældrene omkring nul sukkerholdige fødevarer i madpakker og 
ved fødselsdage. Vores holdning til fejring af det enkelte barns fødselsdag i fællesskabet, med barnet i 
fokus, og ikke hvad vi spiser. I de tilfælde hvor vi oplever børnene flere gange medbringer sukkerholddig 
tilbehør i madpakken, forsøger vi at vejlede forældrene og have fokus på hvad forældrene rent faktisk ønsker 
barnet spiser, med udgangspunkt i at skabe en børnehavedag for barnet, med energi til leg og udfordringer i 
fællesskabet. 
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Udviklingspunkter: 

1. Kig på jeres samlinger. Selvom der er meget godt i dem, så vær kritiske på, om der muligvis kunne 
være steder de kunne forbedres, set i et børneperspektiv.  

Vi oplever et læringsmiljø omkring morgensamlingen, hvor der er en vekslen mellem vokseninitierede 
aktiviteter og børnenes skiftende input af små og store oplevelser via fortællinger og optræden, som de 
glædeligt deler med resten af børnegruppen. Hvor dannelse er et af elementerne ved oplevelsen af et 
demokratisk fællesskab, hvor børnene har lyst til at stå frem, mens deres kammerater lytter på og lader sig 
inspirere Efter sidste tilsyn og i forbindelse med vores fælles sprog kompetenceløft har vi ladet os inspirere 
af bl.a. Lotte Salling omkring bevægelse og fagter ved morgensamlingen. Der er opmærksomhed omkring 
høj og lav arousal, så samlingen ofte starter med en fælles bevægelsesdans/leg eller under morgensamling, 
når der fornemmes uro i kroppene. Rim og flere sange er med fagter og bevægelse.  

Morgensamlingen skaber plads til et inkluderende fællesskab, hvor vi ser deltagelse af vores udsatte børn. 
Personalet forsøger løbende at justere ved morgensamlingen og er nysgerrig på hvordan børneperspektivet 
kommer endnu mere i spil. Eksempelvis ved refleksion over børneinterview eller video i PLF grupperne eller 
ved personalemødet. 

 2. Hav fælles opmærksomhed rettet mod skæld ud kultur. Børnehaven genkender ikke denne ”skæld 
ud kultur”,  

som nævnes ved sidste tilsyn. Der skal måske være fokus på hvordan spørgsmålene stilles ved et 
børneinterview. Vi forsøger, at møde børnene i deres følelser ved anerkendelse, og derudfra ved tydelighed i 
dialogen, anbefalinger og guidning. Børnene bliver mødt med tydlighed i grænsesætningen, ved tale, som 
understøttes med kropssprog og mimik. Dialogmøderne anvendes til sparring og refleksion omkring 
udfordringer i interaktionen med børnene, vi oplever at personalet justerer sig herudfra.  

3. Hav en opmærksomhed rettet mod den professionelle arbejdspladskultur. Er I nu sikre på, at det er 
så nemt som det kommer til at fremstå?  

Medarbejdergruppen oplever fortsat et godt arbejdsfællesskab, som sammen kan løfte udfordringer og 
udvikle det pædagogiske arbejde, der i sidste ende skaber effekt for børnegruppen. Vi har et professionelt 
arbejdsfællesskab med omsorg og respekt for hinandens forskelligheder. For at udvikle vores ønskede 
feedback- og refleksionskultur forventes det, at den enkelte medarbejder kan modtage og give konstruktiv 
feedback til hinanden. Jeg oplever, gennem læreplans uddannelsen at have fået redskaber og sat ekstra 
fokus på netop dette område i det pædagogiske arbejde.  

4. Hvis der ikke bliver snakket principper i bestyrelsen, så sæt fokus på det i de fremtidige møder.  

Bestyrelsen har formuleret enkelte principper i velkomstfolderen, men vi vil fremadrettet have fokus herpå. 

5. Brug eventuelt Famly til læreplansdokumentation.  

Børnehaven har efterfølgende haft fokus omkring dokumentation via Famly. Allerede sidste sommer blev et 
læringsforløb omkring venskaber dokumenteret ved handleplan, billeder, tegninger og børneinterview på 
Famly, og efterfølgende hængt op til stor glæde for børn og forældre. For andet år i træk har vi lyttet til 
børnenes stemme, i år har vi fulgt deres interesse og nysgerrighed ved at samle og studere insekter, der har 
skabt grogbund for et overordnet sommertema, i år Krible Krable.  

I forbindelse med afvikling af årets sommerfest, er der blevet taget udgangspunkt i barnets stemme og vi 
valgte at forfølge børnenes spor ved deres interesse omkring optræden med selvfabrikeret dukker til 
dukketeater. Forældrene har modtaget handleplan på Famly, som beskrev mål omkring sommerfesten, og 
ved selve sommerfesten dokumenteret med billeder af processen. Med inspiration fra læringsdagen i 2018 
”sprog i naturen”, og læring ved ”tale rundt om ordet”, er vi blevet opmærksom på længden af vores temaer. 
Tidligere har vi skiftede efter 1-2 uger, men nu er temaerne af 4 ugers varighed, som samtidig understøtter 
sproget. 

Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: 

Kommunen har en holdning til, at vi ikke må have profil børnehaver? Børnehaven har fortsat et ønske om at 
kalde/ identificere sig som, Vestamager Naturbørnehave.  
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

Der har været opfølgende tilsyn i Børnehave Eskebøl alle i foråret 2019. 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. Tilsynet i 2018 pegede på en rigtig velfungerende børnehave. 

Der var enkelte områder som der skulle eller kunne arbejdes med. det opfølgende tilsyn har påvist, at der er 
gået meget professionelt til opgaven, og at børnehaven har forholdt sig til samtlige punkter. Det betyder, at vi 
i forvaltningen er blevet betrygget i, at Eskebøl alle stadig er en børnehave med meget høj kvalitet.  

Der er en ledelse, der tager deres ansvar alvorligt og er i stand til forholde sig til de udfordringer der er, og 
sætte retningen for den samlede personalegruppe.  
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