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Børn & Kultur

Rapport for anmeldt tilsyn 
  i kommunale afdelinger og selvejende daginstitutioner 

Afdeling/daginstitution: Børnehusene Tjæreborg 

Ifølge Dagtilbudslovens § 5 skal Kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og 
den måde, hvorpå opgaverne udføres.

Tilsynet omfatter det pædagogiske læringsmiljø, kompetenceudvikling, sikkerhed, hygiejne, sundhed og fysiske 
rammer, som vil danne grundlag for tilsynsrapporten.

Tilsynet er en rundering i daginstitutionen og efterfølgende en dialog med udvalgt personale, pædagogisk 
leder/dagsinstitutionsleder og ved selvejende og private daginstitutioner også et bestyrelsesmedlem. Dialogen vil 
tage afsæt i dagtilbuddets egenrapport.

 

(Nedenstående udfyldes af tilsynsførende) 
  
 
 

Tilstede fra dagtilbuddet 

Pædagogerne Meike Madsen (Energien vuggestuen), Sally Lodberg (Energien børnehave) og Sabina Møller 
(Børnehaven Dynamikken) 

Tilsynsførende 

Jørn P. Christensen  

Tilsynsdato 

22.10.2019 kl. 9.00 
 
 
Tilsynets vurdering 

1: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med personalets sammensætning, kompetencer og 
evalueringskultur 
 
Bemærkning 
Der er god og positiv fokus på medarbejder trivsel og kompetence udvikling, og der arbejdes løbende med 
nedbringelse af sygefravær.  
Der arbejdes med forskellige kompetence udviklingsforløb for medarbejdergruppen, bl.a. for at styrke 
udvikling af pædagogisk praksis, og der er god praksis for løbende refleksion af pædagogisk praksis. Der 
er tilrettelagt rammer, som giver mulighed for at medarbejder kan arbejde systematisk og målrettet med 
børnenes læring, hertil benytte pædagogiske redskaber i H&H og SMTTE modellen.  
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2: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns læring og udvikling 
 
Bemærkning 
En legende tilgang er et centralt begreb i Børnehusene Tjæreborg. Der arbejdes med rutinesituationer, 
planlagte aktiviteter, børneinitierede leg, og der er bevidsthed om læringen.  
 
Vokseninitierede aktiviteter planlægges ud fra, hvad der rører sig i børnegruppen, samt de krav der ligger 
til læreplanen. Aktiviteterne udføres ofte med, at nogle voksne er flydere og derved giver andre lov til 
fordybelse. Det foregår også i de spontane og de børneinitierede aktiviteter, og aktiviteterne kan foregå 
både inde og ude, og være opdelt i mindre grupper. De daglige rutiner er vigtige og har en fast ramme, 
som udvides i takt med børnenes udviklingsniveau. Børnene inddrages i rutinerne og har opgaver. 
 
De pædagogiske vurderingsredskaber i Hjernen & Hjertet anvendes målrettet til at følge de enkelte børns 
trivsel, læring og udvikling. Der laves SMTTE-beskrivelse med afsæt i børnenes udvikling og hvilke 
udviklingsbehov de har, og der arbejdes med pædagogiske mål og hvor læreplanstemaerne indgår. 
 
Medarbejderne har fokus på deres roller i børnenes leg, og hvordan de kan understøtte og rammesætte 
legen, og der er fokus på at reflektere over pædagogisk praksis. Der reflekteres over aktiviteterne og de 
evalueres på fx møder. Det ses i afdelingen, at der arbejdes med pædagogiske aktiviteter målrettet 
forskellige temaer fra den pædagogiske læreplan. Legematerialerne er placeret i børnehøjde, så børnene 
selv har mulighed for, at vælge legematerialer ud fra deres interesse. 
 

 
3: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns trivsel 
 
Bemærkning 
Der er god fokus på at følge børnenes trivsel. Arbejdet med TOPI er godt implementeret og der 
udarbejdes fokuspunkter og inddrages øvrige fagpersoner, når det er relevant. Der følges op på 
fokuspunkter. 
 
Børnehusene Tjæreborg har nogle gode fysiske rammer. Der er fokus på det fysiske, psykiske og 
æstetiske børnemiljø i afdelingerne. Legetøj og materialer er tilgængelige for børnene og der er fokus på 
at børnenes tegninger og materialer er synlige. Der arbejdes med emnerne børneperspektiv og forståelse 
for demokrati, hvilket bl.a. kommer til udtryk i arbejdet med børnenes medansvar og medbestemmelse og 
de ældste børn er spurgt til det fysiske og psykiske børnemiljø. Der opleves et trygt børnemiljø med 
positivt samspil mellem børn og medarbejdere. 
 

 
4: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med overgange  
 
Bemærkning 
Der arbejdes målrettet med de forskellige overgange. Ved interne overgange i Energien benyttes der 
Dialogværktøj/overgangsbeskrivelser og der laves overgangsbeskrivelser mellem Energien til Dynamikken. 
Ved interne overgange tages der udgangspunkt i den aktuelle børnegruppes behov og hvad der er brug 
for. Forældre inddrages i samarbejdet om overgangen, med bl.a. fastlagte forældresamtaler. 
 
Der er også et godt og velbeskrevet samarbejde med skole omkring SMART-skolestart. Der gives udtryk 
for at samarbejdet fungerer rigtig godt og Dialogværktøjet er godt implementeret. Derudover er der et 
godt samarbejde mellem Tjæreborg Skoles 4. klasser og Energien samt skolens 6. klasser og Dynamikken. 
 

 
5: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med forældresamarbejde  
 
Bemærkning 
Der er positiv opmærksomhed på, at have et samarbejde med forældrene inden barnet starter i 
børnehusene Tjæreborg. Der laves materiale til forældre med informationer om afdelingerne, og der er 
opmærksomhed på forældresamtaler ved overgange og ved behov. Ligeledes er der praksis for, at 
inddrage og dele viden med forældre i forhold til barns trivsel. Personalet er opmærksomme på og yder 
vejledning til forældre om, hvad de kan arbejde med ift. at styrke hjemmelæringsmiljøet. 
 
Dialogværktøjet anvendes som grundlag for forældresamtaler, og der er god erfaring med forældre og 
medarbejderes udarbejdelse af dialogprofiler og den efterfølgende samtale. Samtalen målrettes børnenes 
kompetencer og støtte op om barnets trivsel, læring og udvikling. 
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6: Sikkerhed og hygiejne  
 
Bemærkning 
Der er foretaget brandtilsyn for begge afdelinger i juni 2018, uden anmærkninger. Evakueringsøvelse 
afholdt med alle børn i efteråret 2018.  

er 

Der foretages daglig rundering på legepladsen og det registreres i et skema. Der skal være ny 
legepladsinspektion inden årets udgang. Ingen anmærkninger vedr. hygiejne. 
 

 
Bemærkning 
Vedr. Hjemmesiden er det en forvaltningsmæssigt opgave at de bliver opdateret – kontakt 
Digitaliseringskonsulent Bjarne Jensen 
 

 
 
Eventuelle straks-henstillinger 

Ingen 
 
 
Eventuelle udviklingspunkter 

Ingen 
 
 
Observationsrunde 

Hvad iagttages – aktiviteter, læringsmiljø, børnemiljø, sikkerhed, hygiejne m.m. 

Observationsrunden fra indgangsområdet gennem børnehavens garderobeområde og ud på børnehavens 
legeplads. Videre gennem vuggestuens legeplads og ind igen. To tilfældige grupperum i børnehaven og 
toiletterne blev set. Et grupperum i vuggestue og toiletterne blev også set. Der var børn og voksne på alle 
stuer. 
 
I børnehaven var børnene i gang i garderoben med at tage udetøj på. Børnene skulle ned i Tjæreborg 
Hallen. De gik fra deres grupperum ud i garderoben for, at få at tage deres tøj på. Der var også børn som 
gik på toilet. Børnene var fordybet og optaget af, at tage deres tøj på og de voksne hjalp og guiede hvor det 
var nødvendig. I dialogen med nogle børn kunne de fortælle, at de skulle ned til hallen.  
 
I vuggestuen var børnene færdig med spise. Der var gang i forskellige aktiviteter. Der var børn som legede, 
der var børns som var på ude på toilet/pudslepladsen og børn som var på vej ud.  Medarbejdere fortalte, at 
børnene skulle ud på legepladsen og lege.  
 
Lokaler og gangareal fremstod pæne og rene og med god lysindfald. Børnenes tegninger og materialer 
kunne ses rundt i afdelingen. Medarbejdere var nærværende og i dialog med børn og der var ro omkring 
aktiviteterne.  
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 Egenrapport – udfyldes af tilsynssted 

Faktuelle oplysninger – besvares af tilsynsstedet 

Dagtilbuddets navn  

Børnehusene Tjæreborg 
 
Adresse  

Eilif Krogagers Vej 1 og Jens Kusks vej 32 6731 Tjæreborg 
 
Tlf. og e-mail  

76162020   hul og kikl 
 
Pædagogisk- eller daginstitutionsleder  

Hanne Ulsøe og Kirsten Klintø 
 
Antal indmeldte 0-2 årige 

26 
 
Antal indmeldte 3-6 årige 

130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Dagtilbuddets sygefravær 

Ift. Dagtilbuddets sygefravær vurderes om tilbuddet indeholder stabile rammer og faglige kvalitet til 
gavn for børnenes trivsel og læring 

Angiv gennemsnitlige kalenderdage for de sidste 12 mdr. – for private og selvejende institutioner kan 
sygefraværet enten angives i kalenderdage, arbejdsdage eller i %: 8,6 
Hvilke overvejelser har dagtilbuddet omkring sygefravær med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdet, for at 
sikre stabile rammer for børnene og pædagogisk kvalitet? 

Vi har det sidste kalenderår haft en stigning i vores sygefravær.  
Dette skyldes for en stor dels vedkommende enkeltstående hændelser af privat karakter f.eks. beskadigede 
led efter sport eller almindeligt slid. Vi vurderer, at stigningen ikke skyldes påvirkninger fra arbejdspladsen.  
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Vi arbejder meget med at lave individuelle indsatser i f.h.t. længevarende sygefravær, - aktuelt er en 
medarbejder tilbage på fuld tid efter en lang sygeperiode med gradvise delvise raskmeldinger.  
Vi er opmærksomme på almindelige forholdsregler omkring hygiejne og smittespredning. 
 
Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes løbende med medarbejder trivsel og kompetence udvikling og nedbringelse af sygefravær. 
 

 
2. På hvilken måde arbejdes der målrettet med medarbejdernes kompetenceudvikling?  

Dagtilbuddets bemærkning 
Vores pædagoger har deltaget i PLM – forløbet. Vi har i øjeblikket én pædagog på PLM. 
I vores område har pædagogerne været på besøgslæring en uge i en anden afdeling for at reflektere over 
hinandens pædagogiske praksis. 
Vores pædagogiske assistent skal på 8 ugers efteruddannelse i efteråret 2019. 
Vi har haft tre medarbejdere på LEGO Diplom, - én gennemførte ikke pga. længerevarende sygdom. 
En medarbejder går i gang med deltagelse i kurset ”Tidlig skriftsprogs indlæring”. 
Vi er i gang med en proces om udarbejdelse af handleplaner til den nye styrkede læreplan, hvor 
pædagogerne er inddragede i gruppearbejde på tværs af vores område.  
Vi havde 4 medarbejdere på Fri for Mobberi-kursus. Dette har bl.a. medført, at vi på vores fællesmøder 
arbejder med dialogcases for at højne institutionens fælles kompetencer. 
Det er vores opfattelse, at der er mange initiativer i gang, og der er brug for fremover at prioritere 
implementering heraf. 
 
Tilsynets bemærkning  
Der er gode muligheder for kompetenceudvikling via kurser og kompetenceforløb, og der deles viden på 
tværs af stuerne eller via interne møder. 
 

 
3. På hvilken måde er der organisatorisk etableret en evalueringskultur?  

Fx: mødestrukturer, observationer/feed back, dialog/refleksioner    

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Vores mødestruktur i området har været anderledes i år. Vi har afholdt 4 fællesmøder for alle ansatte, 4 
PLM-møder for alle pædagoger samt 4 møder for pædagogerne i forbindelse med etableringen af den nye 
styrkede læreplan. Desuden et møde med et fælles oplæg til alle. 
På disse møder gør vi et forsøg på at indlægge forskellige typer af evalueringer, dialoger og refleksioner. 
Bl.a. har der på pædagogmøder været drøftet struktur og tilrettelæggelse af arbejdsgange i Energiens 
børnehave samt drøftelse og refleksioner over begrebet pædagogledelse. 
Dette års mødestruktur er under evaluering i vores ledelsesteam og desuden videre i vores MED-udvalg.  
Vi har brug for at få etableret præcise rammer for mere systematisk refleksion og evaluering, samt indhold 
og evaluering af vores praksis. 
På ledelsesniveau er vi i gang med denne proces. 
 
Tilsynets bemærkning  
Der arbejdes med dialoger, refleksion og evaluering af læringsmiljøet og der er lavet en ny mødestruktur. 
Møderne bruges også til at arbejde med SMTTE, TOPI og andre vurderingsskemaer. Der arbejdes også med 
at etablere en mere systematisk refleksion og evaluering, samt indhold og evaluering af pædagogisk 
praksis, herunder medarbejdernes gensidige observationer samt leders observationer af medarbejdere. 
 

 
4. Hvordan er der fulgt op på metoder og indhold fra kompetenceudviklingsforløbet - Styrkede 
professionelle læringsmiljøer?  
Dagtilbuddets bemærkning 
Vi arbejder kontinuerligt på at anvende metoder samt værktøjer og fremgangsmåder, der er relateret til 
PLM. Refleksionerne over begrebet pædagogledelse er en direkte konsekvens af PLM-forløbet. 
Vi udvikler os i f.h.t. brug af PLM-tankesæt samt de forskellige værktøjer, der knytter sig hertil. 
Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes løbende med data ifm. forskellige forløb og det er en åbenhed og tillid iblandt 
medarbejdergruppen, så det er ok, at spørge ind til hinandens praksis og derved have en refleksionstilgang. 
Derudover er der arbejdet med begreber som børnesyn, pædagogledelse, Mindset og evaluering. 
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5. Hvordan er der arbejdet med retningslinjer for magtanvendelse, og hvornår er dette sidst 
sket?  
Dagtilbuddets bemærkning 
 
Vi tager løbende emnet magtanvendelse op på vores fællesmøder. Vi taler om reglerne herfor, og hvornår 
det er en magtanvendelse, og hvordan vi kan undgå disse. Vi er enige om, at det er nødvendigt at tage 
dette emne op jævnligt.  
I forbindelse med PLM-forløbet har vores pædagoger drøftet emnet i andre sammenhænge, og det har ført 
til en del refleksioner og efterfølgende forespørgsel på forvaltningen.  
På fællesmøde d. 7.10.19 tages emnet op igen p.g.a. konkret magtanvendelse. 
 
Tilsynets bemærkning 
Ingen bemærkning 
 

 
6. Hvordan introduceres og oplæres nye medarbejdere til Hjernen&Hjertet?  

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi har ikke modtaget nye pædagoger i den seneste periode. Der er samlet materiale om emnet i begge 
huse. Oplæringen og den kontinuerlige vedligeholdelse foregår m.hj. af pædagogisk leder, superbrugere 
samt kolleger. 
 
Tilsynets bemærkning 
Alle pædagoger arbejder med redskaberne i H&H. 
 

 
Børns læring og udvikling – besvares af tilsynsstedet 

7. Hvordan arbejdes der systematisk med pædagogiske læringsmiljøer hele dagen?  

Fx: Leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter, daglige 
rutiner 

Dagtilbuddets bemærkning 
Der er helt grundlæggende en holdning i vores huse om at en legende tilgang er central. Aktiviteter og 
begivenheder mødes med nysgerrighed, engagement og glæde. 
Vi planlægger vokseninitierede aktiviteter ud fra de behov vi ser i hverdagen og det der rører sig blandt 
børnene samt de krav der ligger i læreplanen. Tilrettelæggelsen udføres ofte efter princippet om, at nogle 
voksne er flydere for at give andre lov til fordybelse. Denne tankegang foregår i både de spontane og de 
børneinitierede aktiviteter. 
De daglige rutiner har en fast ramme/indholdsbeskrivelse, som vi udvider i takt med børnenes 
udviklingsniveau. Børnene inddrages i rutinerne og har opgaver i f.h.t. alder. Vi er meget opmærksomme 
på at have en rød tråd gennem børnenes barndom og institutionen.  
 
Tilsynets bemærkning 
En legende tilgang med nysgerrighed, engagement og glæde er et centralt begreb i Børnehusene 
Tjæreborg. Der arbejdes med planlagte aktiviteter, spontane aktiviteter og der er bevidsthed om læringen i 
hverdagsrutinerne og ved børnenes leg. Legematerialerne er placeret i børnehøjde, så børnene selv har 
mulighed for, at vælge legematerialer ud fra deres interesse. Der arbejdes bl.a. med ”en flyder og en 
fordyber” hvilket betyder fordyberen har ansvaret for, at igangsætte aktiviteter, bl.a. på legepladsen. 
Aktiviteterne tilrettelægges bl.a. ud fra forskellige temaer og de behov der ser i hverdagen samt de krav 
der ligger i læreplanen. Aktiviteterne kan foregå inde og udendørs.  
Medarbejderne er opmærksomme på børnenes leg, og hvordan de kan understøtte og rammesætte legen, 
og der er fokus på at reflektere over pædagogisk praksis. Det kunne være opdeling af børnegruppen i 
mindre grupper, og fordybelse der hvor der er indrettet små områder og pladser.  
 

 
8. Hvordan inddrages og analyseres data i forbindelse med tilrettelæggelse af læringsmiljøet?  
Dagtilbuddets bemærkning 
Medarbejdernes faglighed inddrages og der tages udgangspunkt i børnenes behov i tilrettelæggelsen af 
læringsmiljøet. Ser vi f.eks. at mange børn har sproglige udfordringer etablerer vi sproggrupper og 
fastholder den daglige sprogstimulering.  
 
Tilsynets bemærkning 
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Der er fokus på, at arbejde med en databaseret tilgang ift. det pædagogisk indhold. Det anbefales også at 
bruge forskning og faglig viden som datagrundlag, som led i udviklingen af læringsmiljøet. 
 

 
9. Hvordan arbejder dagtilbuddet målrettet med progressionen i barnets læring og udvikling?  
Fx: Vurderinger, opfølgning, SMTTE, fokuspunkt, tværfagligt, forældreinddragelse 

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi gennemgår løbende børnenes udviklingsniveau med hinanden på teammøder og i hverdagen. Ved undren 
etablerer vi fokuspunkter i samarbejde med forældrene. Disse arbejder vi med og evaluerer. 
Vi kontakter tværfaglige samarbejdspartnere når vi eller forældre mener der er behov. 
Forældreinddragelsen prioriteres højt.  
I hverdagens rutiner arbejdes der hele tiden med progression. 
 
Tilsynets bemærkning  
Der arbejdes løbende med vurderinger, fokuspunkter, SMTTE samt inddragelse af forældrene. Der 
opmærksomhed på, at der laves tydelige og afgrænsede beskrivelser af mål, tegn og tiltag. 
 

 
10. Beskriv hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager udgangspunkt i et børneperspektiv?  

Hvordan bruger i børnenes perspektiver som grundlag for at udvikle det pædagogiske læringsmiljø? Hvordan 
arbejder i med løbende med at følge børnenes spor? Hvilke tilgange anvendes til at inddrage børnenes 
perspektiv? (Registrering, samtaler, m.m.) 

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi har for nyligt gennemført en mindre børnemiljøvurdering, som vi har udarbejdet handleplan for.  
Derudover kigger vi på de behov vi ser hos børnene, - f eks. at komme inden døre efter en lang sommer. 
Her har vi i Dynamikken indrettet motorisk rum der giver plads til større aktivitet og albuerum. 
Efterfølgende kan dette rum ændres til e.v.t. spillested.  
Vi sætter en ære i at lægge mærke til, hvornår børnene er glade og i trivsel. Vi lytter til børnene og spørger 
til deres oplevelser og meninger. Vi viser dem, at vi tager dem alvorligt. Vi viser dem tillid og giver dem 
ansvar. 
 
Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes med emnerne børneperspektiv og forståelse for demokrati. I hverdagens aktiviteter er der 
opmærksomhed på at inddrage børnene og arbejde med børnenes medansvar og medbestemmelse i 
aktiviteterne. Børnene fortæller om det, de er optaget af i det daglige og i samlinger, og medarbejderne 
bliver derved opmærksomme på, udvikling som er i gang hos børnene. 
 

 
11. Hvordan er jeres procedure for at foretage sprogvurdering?  

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi følger gældende retningslinjer og vores almindelige sunde fornuft.  
 
Tilsynets bemærkning 
Ingen bemærkning 
 

 
 
12. Hvilke initiativer har dagtilbuddet foretaget ift. implementering af den nye styrkede 
pædagogiske læreplan?  
Fx: Arbejdet med det pædagogiske grundlag, læringsmiljøet og læreplanstemaer samt inddragelse af 
medarbejdere og bestyrelse    
Dagtilbuddets bemærkning 
De pædagogiske grundantagelser er gennemarbejdet af områdets pædagogiske ledere på internat i foråret. 
Vi beskrev vores forståelser og udarbejdede plan for gennemførelse af vores nye styrkede læreplan. 
Pædagogerne i egne huse blev bedt om at skrive ned, hvad de ville kendes på omkring temaerne. 
Herefter præsenterede vi ovenstående for alle pædagoger og bestyrelse på stormøde. Efterfølgende blev de 
blev inddelt i grupper på tværs af afdelinger med opgave om udarbejdelse af handleplan på hvert sit tema. 
I slutningen af 2020 er der aftalt møde for alle medarbejdere i ”Område Tjæreborg Esbjerg Ø”, hvor der 
skal kastes lys på vores læreplan.  
Den styrkede læreplan gennemgås i foråret for medhjælpere af den pædagogiske leder. 
  
Tilsynets bemærkning  
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Implementeringen af den styrkede læreplan er igangsat og medarbejdere og bestyrelse er blevet inddraget 
og har indsigt i processen og indholdet. 
 

 
13. Hvordan vil den styrkede pædagogiske læreplan ændre jeres pædagogiske praksis?  
Fx: Hvordan inddrages alle læreplanstemaerne løbende i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 
aktiviteterne? 

Dagtilbuddets bemærkning 
De pædagogiske grundantagelser vil gøre at vores praksis ikke længere er til diskussion fordi antagelserne 
giver strukturen. 
Hverdagen vil i højere grad komme til at handle om de behov der aktuelt er i børnegruppen.  
Strukturen på dagen vil kræve væsentlig større disciplin og samarbejde pædagoger imellem.  
Vi vil overveje mulighederne for at ændre på strukturen på medarbejdernes tidsplanlægning i f.h.t. den 
pædagogiske praksis. Dette er opstået som følge af nogle konkrete overvejelser blandt personalet. Ved 
skemalægning af medarbejders tid vil der måske være bedre mulighed for styring af, at der løbende 
arbejdes med alle læreplanstemaer. 
Vi vil understøtte alle tiltag, der udbygger vores kollaborative kultur. 
 
Tilsynets bemærkning  
Der arbejdes frem mod en struktur, hvor den nye læreplanen har større indflydelse på struktur og indhold i 
pædagogisk praksis.  
 

 
14. Beskriv jeres overvejelser ifm. evaluering af læreplanen? Herunder den løbende pædagogiske 
dokumentation og hvordan I vil vurdere sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes 
trivsel, læring, udvikling og dannelse? 

Dagtilbuddets bemærkning 
I vores team er vi som nævnt i gang med at udarbejde en fælles evalueringskultur. Vi er opmærksomme på 
at emnet kræver en særlig opmærksomhed på dette tidlige tidspunkt i processen. 
Tilsynets bemærkning  
Der er fokus på, at evalueringerne bliver en integreret del ift. det fremadrettede arbejde, og der gøres 
løbende erfaringer med tilgange, pædagogiske forløb og evaluering.  
 
 

Børns trivsel – besvares af tilsynsstedet 

15. Beskriv hvordan dagtilbuddets procedure er for at sikre alle børns trivsel?  

Fx: Systematisk gennemgang af alle børn, samarbejde med forældre, fagpersoner. Kort beskrivelse 

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi bruger Tabulex (interne infobøger) til orientering af hinanden om de iagttagelser vi løbende gør os i 
forhold til børnene. Dette skaber en fælles opmærksomhed på børnenes behov. Dette gælder på tværs af 
vore tre teams. Vi bruger naturligvis også Topi. 
Teammøder og møder i hverdagen bruges til gennemgang af børnene. Ved behov for hjælp henvender vi os 
til rette fagpersoner. 
Samarbejdet med forældre prioriteres højt, og vi er bevidste om vores rolle som værende dem der inviterer 
og opfordrer til dialog. 
 
Tilsynets bemærkning  
Alle børn drøftes fast på teammøderne og den arbejdes med TOPI-vurdering af alle børn. Leder følger 
jævnligt op på registreringer i H&H. Det anbefales, at udarbejde en procedurer, som bevirker at 
opfølgningsdatoerne i fokuspunkterne ikke overskrides. Overskrides de pga. en system opsætningsfejl, bør 
det være klarhed for det.  

 
 
 
 
 
 
 
16. Hvordan arbejder I med at sikre et godt børnemiljø?  

Fx: Det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø samt vurdering af børnemiljøet i et børneperspektiv 
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Dagtilbuddets bemærkning 
Vi er omsorgsfulde og engagerede voksne der løbende har opmærksomhed på de behov vi ser i 
børnegruppen og drøfter de muligheder vi har for at tilgodese dem.  
Samtidig er vi bevidste om at dagtilbuddet skal kunne rumme alle og at det skal være rart at træde ind i 
huset. Vi skal kunne tilgodese både fysiske, psykiske og æstetiske behov. 
Vores hus skal fremstå indbydende og inspirerende og vise hvilke børn der er til stede. 
 
Tilsynets bemærkning 
Psykiske børnemiljø: Under tilsynet opleves der en god og positiv atmosfære rundt i afdelingen og en 
anerkendende tilgang i medarbejdernes relation og tale til og med børnene. Medarbejderne beskriver, at 
der lægges vægt på at spørge og lytte til hvad børnene fortæller i dagligdagen. Der arbejdes der med 
børnemiljøvurderinger. 
 
Fysiske børnemiljø: Afdelingen Energien har gode fysiske rammer, plads, og et god lysindfald. Der er rent, 
ryddelig og overskuelig. Legematerialer er tilgængeligt for børnene, hvilket giver plads til at lege og lære. 
 
Æstetiske børnemiljø: Børnenes tegninger, udsmykning og forskellige opstillinger var synlige på stuerne og 
i gangarealet, hvilket er med til at vise, hvad børnene er optaget af og hvad der arbejdes med. 
 

 
Overgange – besvares af tilsynsstedet 

17. Hvordan arbejder dagtilbuddet målrettet på at skabe sammenhæng i børnenes liv ifm. 
overgange? (interne, fra hjem til dagpleje/dagtilbud, Dagpleje/dagtilbud til dagtilbud, dagtilbud til skole, 
dagtilbud til fritidsliv  

Fx: Via dialogværktøj, samarbejdsmøder, forberede overgang, barnets kompetencer, forældreinddragelse, 
sundhedsplejen, overlevering, opstart/indkøring, Smart skolestart 

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi er meget opmærksomme på at etablere den røde tråd i institutionen, hvor enkeltstående aktiviteter 
varieres i f.h.t. børnenes udviklingsniveau. Dette gælder i de enkelte teams men også i overgangene 
mellem de enkelte teams. 
 
Vi har etableret procedurer for: 

• Modtagelse af nye børn og forældre i såvel vuggestue som børnehave 
• Samarbejde med dagpleje, hvor den kommunale dagpleje holder legestue i Energien. Nogle af de 

private dagpassere kommer i Energien en gang om måneden. 
• Dialogværktøj/overgangsbeskrivelser ved overgange udarbejdes. 
• Overgang fra Energien til Dynamikken. 
• Smart Skolestarts efterleves og udbygges kontinuerligt. 
• Som led i overgangen fra institution til skole er der et læringssamarbejde mellem skolens 4. klasser 

og Energien samt skolens 6. klasser og Dynamikken. Der tages udgangspunkt i Science samt 
Krible-Krable aktiviteter. 

• Der afholdes kontinuerlige samarbejdsmøder med skolen. 
 
Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes målrettet med de forskellige overgange. Ved interne overgange i Energien benyttes der 
Dialogværktøj/overgangsbeskrivelser og der laves overgangsbeskrivelser mellem Energien til Dynamikken. 
Der er et godt og velbeskrevet samarbejde med skole omkring SMART-skolestart. Der gives udtryk for at 
samarbejdet fungerer rigtig godt, og Dialogværktøjet er godt implementeret ifm. overgangssamtalen med 
forældre til kommende skolebørn. Derudover er der et godt samarbejde mellem Tjæreborg Skoles 4. 
klasser og Energien samt skolens 6. klasser og Dynamikken. 

 

 
 
 
Forældresamarbejde – besvares af tilsynsstedet 

18. Hvad er de overordnede rammer for forældresamarbejdet, og hvor findes disse tilgængelige 
for forældre?  
Dagtilbuddets bemærkning 
Vores pædagogiske arbejde er baseret på dialog med vores forældre. Vi skal som personale være 
inviterende og tillidsskabende og tilbyde det samarbejde der er behov for. 
Dette er tilgængeligt i vores velkomstfoldere og er en rød tråd i vores arbejde. I vores hverdag kan det 
f.eks. aflæses ved, at vores forældre ofte holder fødselsdag for deres børn på institutionen, hvor de selv 
deltager. Vi inviteres også jævnligt hjem i familien. Vi fortæller gerne videre om andre forhold i vores 
hverdag. 
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Tilsynets bemærkning 
Forældrene modtagere en velkomstpjece, som berører mange områder af børnenes dagligdag i 
daginstitutionen, når barnet starter.  
 

 
19. Hvordan samarbejder dagtilbud med forældrene om børnenes udvikling, læring, trivsel og 
dannelse?  
Fx: Hjemmelæringsmiljø, forældresamtaler, læringsmål. 
Dagtilbuddets bemærkning 
Vi har en række tiltag: 

• I vores dagbøger på Tabulex informeres løbende om vores pædagogiske arbejde i hverdagen for 
samtlige af vores grupper 

• Forældrene inddrages f.eks. ved løsning af små opgaver samt deltagelse i visse aktiviteter 
• Forældrerådet starter i efteråret med at arrangere ”Skrub af kaffe” i Energien og i Dynamikken, 

hver anden måned hvert sted.  
• Vi udarbejder Topi og giver tilbagemeldinger herpå. 
• Vi er i dialog med forældrene om deres børns udvikling. 

Tilsynets bemærkning 
Der er fokus på at have dialoger med forældre omkring barnets udvikling, læring og trivsel, og der er fokus 
på dialog med forældrene ved overgangene vuggestue- mellemgruppe og storegruppe-skole. Der arbejdes 
med Dialogværktøjet og der er erfaring med brug af dialogværktøjet.  
Forældrene inddraget i små opgaver og forældrerådet arrangeres forskellige tiltag, bl.a. forældre 
arrangementet ”Skrub af kaffe”, bl.a. for at forældre lærer hinanden at kende. Der er opmærksomhed på, 
at forældrene kan støtte op om de tiltag og indsatser, der arbejdes med i dagtilbuddet. Forældrene 
anbefales, at tage fx bøger med hjem for at støtte op om de tiltag og indsatser, der arbejdes med. 

 
 
 
Sikkerhed og hygiejne – besvares af tilsynsstedet 

20. Brandtilsyn – Hvornår er det sidst udført og hvordan er der evt. fulgt op på tilsynet ved 
anmærkninger?  
 
Såfremt der er enheder, hvor der ikke har været brandtilsyn, hvordan sikre du brandsikkerheden 
som leder (matrikler med <50 personer og/eller < 10 sovebørn, udflytterbaser, pædagogiske udflugtsmål, 
busser mv)? 

Angiv dato for brandtilsyn samt for matrikler, såfremt afdelingen har mere end en: 28.6 2019 
 
Tilsynets bemærkning 
Ingen 
 

 
21. Evakueringsøvelse –hvornår er der sidst gennemført evakueringsøvelse med børn?  

Angiv dato: Efteråret 2018 
 
Tilsynets bemærkning 
Der har været afholdt evakueringsøvelse i begge afdelinger - med alle børnehavebørn og vuggestue børn. 
Der er endnu ikke fastsat en dato for 2019 
 

 
22. Legepladsinspektion – Hvornår er det sidst udført og har legepladsinspektionen givet 
anledning til udarbejdelse af en handleplan?   

Angiv dato: Dynamikken havde tilsyn d. 4.12 2018. Energien havde tilsyn i forbindelse med ibrugtagning 
af nyetableret legeplads. Der arrangeres nyt tilsyn i efteråret.  
 
Tilsynets bemærkning 
Ingen bemærkning 
 

 
23. Hygiejnebesøg – Hvornår er det sidst udført og hvordan er der fulgt op på hygiejnebesøg?  

Angiv dato: Vi afventer fortsat at blive kontaktet af sundhedsplejen.  
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Dagtilbuddet bemærkning: 
 
Tilsynets bemærkning 
Ingen 
 

 
24. Hvad er jeres praksis for en sikkerhedsmæssig rundering af legeplads og lokaler?   

Dagtilbuddet bemærkning 
Runderinger foretages dagligt. Det er en del af den pædagogiske omhu. 
 
Tilsynets bemærkning 
Der foretages daglig rundering på legepladsen og det noteres på skemaet. Rundering i lokalerne fortages 
personalet. 
 

 
Egenrapport udarbejdet af: Hanne Ulsøe og Kirsten Klintø 
Dato: 8.10 2019 
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