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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: 

Børnehuset Tømmergrunden 

Leder: Jan Hvalsø 

Souschef: Mai-Britt Mathiesen 
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Statusbeskrivelse og personalesituationen: 

Vi oplever at institutionen har et godt ry i nærområdet. Vi oplever, at når familier kommer for at se 
institutionen, giver de udtryk for, at der virker rart at være her. Forældre vender ofte tilbage med mindre 
søskende til børn der har gået her, eller stadigvæk går i vores børnehave. Vi får tit små opmærksomheder 
som personalets kan nyde i pauserne. Forældrene er glade for deres institution, de oplever et engageret 
personale, der er imødekommende og er interesseret i deres børn. 

Forældrebestyrelsen er med til at tilrettelægge forældremøderne. På sidste forældremøde havde vi tema der 
inddragede forældrene i det pædagogiske arbejde i institutionen. Overskriften på temaet var: ”Borgeren som 
medskaber af egen velfærd”. Der blev lavet dialogkort med forskellige pædagogiske indslag, som forældre 
og personale kunne byde ind med forslag til, hvorledes man i samarbejde kunne styrke børnenes udvikling. 
Dette skabte nogle gode samarbejdsfællesskaber mellem forældre og personalet. Dette gav samtidige en 
god forståelse og indsigt i hinandens forventninger og roller. 

Personalet er engageret i deres arbejde, det giver sig udtryk i et højt aktivitetsniveau i det pædagogiske 
arbejde. Personalet byder ind med faglige tiltag i projekter og aktiviteter. I den tid der er gået fra det sidste 
tilsyn, er der arbejdet med at styrke medarbejderne i det pædagogiske arbejde. Der er skabt en ro i 
institutionen, og en kultur hvor personalet trækker på hinandens kompetencer. Der er udarbejdet visioner for 
institutionen som bygger på natur, sprog og idræt. Der er nedsat kompetenceteams på tværs af 
afdelingerne, som tager udgangspunkt i de tre visionspunkter. På kompetencemøderne bliver der planlagt 
projekter, aktiviteter og lege som passer ind i institutionens årshjul. Efterfølgende er der tilstødt faglige 
fyrtårne, der sammenkobler de nye styrkede læreplaner til de projekter og aktiviteter der planlægges i 
institutionen. Der er også et godt ledelsesarbejde, der arbejder som et team, som består af souschef, 
afdelingsleder og leder. De tager de ledelsesmæssige beslutninger i institutionen, som så bliver kanaliseret 
ud til medarbejderne via afdelingsmøder og personalemøder. 

På personalemøder og afdelingsmøder arbejdes der med de pædagogiske grundlag, hvor læringsmiljøer, 
dannelse og børneperspektiv, leg, læring, børnefællesskaber og samarbejde med forældre om deres børn, 
har været emner. Desuden er der på personalemøder debatteret emner så som, undringskultur, 
professionelt læringsfællesskab, trivsel i personalegruppen, høj faglighed og eget perspektiv. 

 

Arbejdspunkter 

Der skal stadigvæk arbejdes med personalekulturen, trivsel og fagligheden i institutionen. Vi har på 
personalemøder arbejdet med undringskultur, hvor vi tog udgangspunkt i narrative fortællinger. Vi har 
debatteret hvad god trivsel på arbejdspladsen er, og hvordan man som kollegaer og ledelse ser en optimal 
arbejdsplads. Vi har debatteret vores visioner, og ”hvad høj faglighed betyder for vores institution”. 

Udover ovenstående punkter arbejdes der også med de nye styrkede læreplaner. Ledelsen og de faglige 
fyrtårne laver fælles oplæg om de pædagogiske grundlag, som efterfølgende debatteres i mindre grupper. 
Der tages eksempler fra dagligdagen som giver mening i de enkelte temaer, for at skabe en forståelse af 
grundlagene. På afdelingsmøderne debatteres og reflekteres, samt planlægges den pædagogiske 
dagligdag, med input fra kompetenceteams. Der bliver en gang om året afholdt vurdering og udvikling 
samtaler på samtlige medarbejder, samt hvert andet år laves der arbejdsplads vurderinger. 

På forældrebestyrelsesmøderne får bestyrelsen en uddybende indsigt i vores pædagogiske arbejde, 
strukturen i de enkelte afdelinger og hvad ledelsen arbejder med for tiden. De er med til at sætte de 
overordnet pædagogiske principper og har en stor medindflydelse på forældremødernes afvikling. 

Udviklingspunkter 

• Der skal stadigvæk være fokus på udviklingen af institutionen. 

• Der skal stadigvæk være fokus på at afdelingerne forbliver et fælles børnehus. 

• Sprogstrategien skal implementeres ud fra Tårnby Kommunes sprogstrategi. 

• Udfærdige institutionens pædagogiske læreplan. 
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

Der har været opfølgende tilsyn i Børnehuset Tømmergrunden i efteråret 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. Noget af det der var tydeligt ved tilsynet i 2018 var, at der var mere at 
arbejde med i børnehaven end i vuggestuen. Det gælder stadig i 2019, selvom der er blevet iværksat mange 
initiativer.  

Helt overordnet er der en vuggestue afdeling der fungerer fint og en børnehave afdeling der stadig ikke helt 
lever op til de forventninger forvaltningen har. Forvaltningen er blevet betrygget i, at der er et langt stærkere 
ledelsesteam i dag end tidligere.  

Der er et godt formaliseret samarbejde i ledelsen. Ud over det, så er der sat meget fokus på fagligheden i 
institutionen, først og fremmest ved at udvikle kompetenceteams på tværs af afdelingerne. Tømmergrunden 
beskriver selv, at det i børnehaveafdelingen ikke er alle der trækker læsset lige meget, hvilket er et 
arbejdsopgave i den kommende tid.  

Forvaltningen har tiltro til, at Tømmergrunden arbejder videre med indsatsområderne og vi har aftalt, 
hvordan vi kommer til at indgå i udviklingsprocesserne for den kommende periode. Forældrebestyrelsen 
bliver i dag i langt højere grad inddraget i drøftelser omkring de overordnede principper. De er med til at 
sikre, at Tømmergrunden i fremtiden vil fremstå som en enhed mellem børn, forældre og personaler. Vi er 
som forvaltning betrygget i, at der er udvikling i Børnehuset Tømmergrunden, men vi ved også, at vi er nødt 
til at være med til at sikre den stabile udvikling fremadrettet.   
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