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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 Engmarken 

Leders navn:  

Alice Clemmensen 
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Statusbeskrivelse og personalesituationen: 

I forbindelse med vedtagelsen af de nationalt gældende styrkede læreplaner er vi særligt optaget af vores 
tilgang til børnene, deres hverdag og deres egne perspektiver herpå. Vores fokus er på at lade vores 
børnesyn og pædagogiske tilgang afspejles i alle vores børnemiljøer gennem hele dagen. Uanset om det er 
vokseninitierede aktiviteter, børnenes egne lege eller dagens rutiner. 

Legen er omdrejningspunkt for vores forskellige børnemiljøer. Det er derfor vigtigt for os at skelne mellem 
børnenes egne spontane lege og de lege vi som voksne sætter rammerne for. Begge former for leg har 
værdi og er vigtige i børnenes udviklings-, lærings- og dannelsesproces. 

Vores styrke som fagligt personale er at samle op på børnenes interesser og i samarbejde med dem, at lade 
det vokse og brede sig i hele børnegruppen, for således til sidst at blive et fælles narrativ som alle parter kan 
bruge som basis for fordybelse, udvikling, læring og dannelse. At have børnenes perspektiv med i vores 
forskellige læringsmiljøer bliver således en naturlig del af vores praksis. Dette ses særligt tydeligt i 
forbindelse med vores sommerprojekter (teater,film, cirkus), som trækker tråde gennem børnehavelivet selv 
efter 1½ år. 

Vi har generelt stor opbakning fra vores forældregruppe omkring vores pædagogiske tiltag i dagligdagen. 
Det viser sig fx. i forbindelse med vores projekter. Som personalegruppe formår vi at skabe en gejst omkring 
projekter, senest teaterstykket ”Thors brudefærd” som udsprang af børnenes nysgerrighed omkring nordisk 
mytologi. Vores arbejde med børnene spreder sig i forældregruppen, både gennem formidling på Famly, 
men også gennem børnenes egne fortællinger. Forældre købte materialer hjem til, gik på biblioteket og ikke 
mindst meldte tilbage med mulige museumsbesøg der kunne være interessant mv. 

Vi er en lille personalegruppe på 7 personer. I kraft af at der er kommet nye pædagogiske lærerplaner har vi 
fået uddannet et fagligfyrtårn. Denne person skal fungere som formidler og som facilitator for de 
pædagogiske processer som vi afprøver og justerer i samarbejde med leder. Vi er blevet 
uddannelsesinstitution for pædagogstuderende fra 1.12.2019. 

 

Fysiske rammer:  

Vores børnehave ligger i en gammel villa, hvilket har charme, men naturligvis også har nogle fysiske 
begrænsninger. Vi har derfor undersøgt mulighed for at udvide 1. salen. Desuden har vi i forbindelse med 
vores arbejde omkring børnemiljøet haft fokus på at mindske den visuelle uro. Dette for at skabe en rolig og 
inspirerende atmosfære som vores børn kan trives og udvikles i. 

Børneperspektiv: 

Gennem dialog med børnegruppen bliver vi løbende klogere på hvordan de ønsker at påvirke og blive 
inddraget i deres børnehaveliv. På baggrund af dette har vi bl.a. forsøgt os med at skabe et ”inderum ude”, 
der er indrettet til div. Fordybelsesaktiviteter på legepladsen. Rummet har fortrinvis sin ret om sommeren. 
Desuden forsøger vi at skabe rum og mulighed for at børnene kan trække sig og finde oaser af ro i løbet af 
dagen. 

Igennem de sidste par år har vi arbejdet en del med børn i udsatte positioner. Med baggrund i vores værdier 
omkring positiv særbehandling tager vi udgangspunkt i barnets aktuelle situation og opstiller relevante 
børnemiljøer, hvor barnet på sigt får mulighed for at indgå i børnehavens hverdag og deltage i fællesskaber. 
For kontinuerligt at blive dygtigere til dette benytter vi os både af interne aktionslæringsforløb og eksterne 
samarbejdspartnere fx pædagogiske vejledere, psykologer, tale- hørelærere, fysioterapeuter mv. 

Personale: 

I kraft af de nye styrkede lærerplaner, er vi i gang med nye processer i personalegruppen. Det bevirker at det 
er en aktiv del af vores hverdag at diskutere pædagogik. Trivsel, læring, udvikling og dannelse er fokusord i 
formålsbestemmelserne og derfor er det en naturlig proces at definere dem i forhold til vores institution. 

Som personale er vi forskellige som mennesker og besidder forskellige kompetencer. Vi forsøger at sprede 
disse kompetencer ud i hele børnehaven, både bland børn og voksne, således at alle får mulighed for at 
lære af hinanden. Dette sker bl.a. gennem projekter på tværs af stuer, køn, alder mv. 
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Forældresamarbejde 

Vi har et godt samarbejde med bestyrelsen og forældre. Der arrangeres bl.a. åben legeplads en lørdag, 
arbejdsweekend, forældrekaffe – alt dette planlægges i samarbejde med bestyrelsen og støtteforeningen.  

Vi benytter os at de ressourcer/kompetencer som forældrene har. Bl.a. har en forælder lavet yogaforløb, vi 
har besøgt politigården, haft besøg af en onkel med slanger, kamæleon, edderkopper, skopioner mv. Vi 
arbejder på at formidle det pædagogiske arbejde i det daglige, både ved opslag i børnehaven og på famly og 
i den daglige dialog med forældrene. I perioder er der ting der vægter højere end formidling, hvilket vi så må 
prioritere. Desuden har vi ofte tekniske problemer med famly, som besværliggøre eller umuliggøre opslag. 

Lærerplaner 

Vi er godt i gang med processerne omkring de nye styrkede læreplaner, som er nationalt besluttet at vi skal 
arbejde med i 2019-2020. Formålsbestemmelserne heri trækker tråde langt ind i den pædagogik vi allerede 
arbejder med og det bliver derfor en naturlig proces at videreudvikle vores almindelige praksis. Vi tager altid 
udgangspunkt i vores aktuelle børnegruppe og har forsøgt os med forskellige aktionslæringsforløb for at 
blive klogere på vores børnemiljøer, rutiner og vores pædagogiske tilgang hertil. 

Vores fokus er altid på det enkelte barn, dets trivsel, udvikling og adgang til fællesskabet. Omsorg og 
tryghed er kerneingredienserne i denne proces, betinget af et godt forældresamarbejde. Vi arbejder med 
begrebet ”positiv særbehandling”, som et udtryk for at give barnet de bedste muligheder for udvikling, uanset 
hvilke udfordringer de måtte stå over for. Vi sætter ind med små målrettede legeværksteder, der gør det 
muligt for børnene at udvikle sig i eget tempo. 

I forbindelse med vores forældremøde har vi inddraget forældrene i processen med de nye styrkede 
læreplaner. Vi havde denne gang fokus på formålsparagraffen om forældresamarbejde omkring børns 
trivsel, læring, udvikling og dannelse og var i dialog om hvordan dette samarbejde kunne se ud. 

Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: 

Vores fornemmeste opgaver som pædagoger er at skabe rum, rammer og muligheder for at vores børn kan 
trives og udvikles. Vi har en forhåbning om at vores forvaltning ligeledes anerkender vigtigheden i at skabe 
arbejdsro omkring vores processer der kobler sig til udviklingen af de nye læreplaner. Herunder en 
afvejning/prioritering i mængden, relevansen og tidsfristen i ad hoc opgaver. 

 

Arbejdspunkter: 

 

 

Udviklingspunkter: 

 

 

Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: 
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

Der findes på dette opfølgende tilsyn ikke grund til, at iværksætte et skærpet tilsyn. 

Engmarken har fint fuldt op på deres indsatser og har til stadighed godt styr på kerneopgaven.  

Engmarken har i en længere periode følt sig udfordret på inklusionsopgaven, men det er vores faglige 
vurdering, at Engmarken gør en kæmpe indsat i forhold til at møde børn, lige der hvor de er, zonen for 
nærmeste udvikling. Flot arbejde.  
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