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Børn & Kultur 

Rapport for anmeldt tilsyn 
 i kommunale afdelinger og selvejende daginstitutioner 2019/20 

Afdeling/daginstitution: Rørkjærhusene 

 

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 

Vivi Kjær Jensen (pædagog i Storebjørn), Rikke Lund Christensen (pædagog i Manøgade) og Nanna D. Holden 
(pædagogisk leder) 
 

Tilsynsførende 

Jesper Odderskov (konsulent i Børn & Kultur) 
 

Tilsynsdato 

28. januar 2020 
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Tilsynets vurdering 

1: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med personalets sammensætning, kompetencer og evalueringskultur 
 

 

Afdelingen vægter fælles faglige oplæg og kurser for alle medarbejdere i forbindelse med 

kompetenceudvikling. Der har bl.a. været oplæg/kurser om Fri for Mobberi, LEGO play agent og 

styrkede professionelle læringsmiljøer for pædagogerne. Hele området er endvidere i gang med 

et opkvalificeringsforløb omkring legen med fokus på udvikling af medarbejdernes 

legekompetence og hvordan legen kan få mere tid og rum i den pædagogiske praksis. 

Kommende indsats vil være omkring neuropædagogik. Derudover er der individuelle kurser for 

medarbejderne. 

 

Der afholdes møder i de forskellige team i afdelingen med en god opmærksomhed på at drøfte 

børnene og udviklingsrettede tiltag ift. børnene. Er der børn hvor medarbejderne er bekymrede 

drøftes disse. På teammøder drøftes læringsmiljøet også, og der har været brugt forskellige 

metoder (Marte Meo, filmoptagelse og relationsskemaer) til at arbejde med observationer af 

læringsmiljøet. 

  

Der er sat fokus på at udvikle evalueringskulturen i afdelingen og det anbefales i den 

forbindelse at indarbejde en større systematik ift. at evaluere læringsmiljøet. Det kan bl.a. 

omhandle brugen af observationer og feedback på pædagogisk praksis.  

Det anbefales endvidere, at der er en fælles tilgang i hele afdelingen til frekvensen på 

teammøderne. 
 

 
 

2: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns læring og udvikling 
 

 

Der arbejdes med mindre børnegrupper på alle stuer, der bl.a. er rammesat af planlagte 

aktiviteter. Der er dog god bevidsthed om, at man igennem observation og dialog med 

børnene, følger børnenes interesser samtidig med, at der arbejdes med de udviklingsområder, 

der vurderes relevante ift. børnenes trivsel og læring. Under tilsynet blev det under en samling 

på en stue observeret hvordan børnene inddrages og har medbestemmelse i aktiviteterne.  

Det beskrives, at børnegrupperne sammensættes ud fra børnenes behov og kompetencer med 

opmærksomhed på, at børnene også lærer af hinanden. Det anbefales, at børnegruppernes 

sammensætning, mål og indhold nogle gange bliver tydeligt beskrevet (eks. ved SMTTE) for at 

styrke evalueringskulturen på dette område. 

Afdelingen gør brug af forskellige typer redskaber i Hjernen & Hjertet, der vurderer barnets 

trivsel og læring. Der udarbejdes TOPI på alle børn i foråret. Derudover arbejdes der på nogle 

stuer med relationsskemaer, ift. at sikre at alle børn har gode relationer til de andre børn og 

medarbejderne. Data fra disse redskaber anvendes fint til målrettede forløb for særlige 

indsatser for konkrete børn (børn i udsatte positioner). Det anbefales, at data om 

læringsmiljøet og børnenes kompetencer i højere grad indhentes og anvendes ved udvalgte 

forløb og indsatser i pædagogisk praksis omkring børnegrupperne. 

Ift. at skabe læringsmiljøer hele dagen er der god opmærksomhed på at arbejde med 

hverdagsrutinerne og legen. Der arbejdes målrettet med legen som tema i afdelingen og hele 

området.  

Den styrkede pædagogiske læreplan er udarbejdet for hele området i samarbejde med 

medarbejderne og områdebestyrelsen. Der er god bevidsthed om, at læreplanen skal være et 

dynamisk arbejdsredskab, som medarbejderne kan anvende som afsæt for planlægning og 

tilrettelæggelse af pædagogisk indhold. Der gives udtryk for, at læreplanstemaerne inddrages 

løbende i de pædagogiske aktiviteter og temaerne indgår i samspil med hinanden. Der er 

desuden fokus på, at der over tid arbejdes med alle læreplanstemaer i de konkrete 

børnegrupper.  
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3: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med børns trivsel 
 

 

Der arbejdes på forskellige områder for at sikre et godt børnemiljø i afdelingen. Ift. det 

psykiske børnemiljø gives der udtryk for, at der arbejdes med en anerkendende tilgang og et 

fokus på gode relationer, såvel børnene imellem som relationerne mellem barn og medarbejder. 

Der arbejdes med Fri for Mobberi i alle børnegrupper, bl.a. som metode til at fremme stærke 

børnefællesskaber og relationerne børnene imellem. 

 

Ift. den fysiske indretning på stuerne er der god bevidsthed om, at legetøj og materialer er 

tilgængelige for børnene og materialerne er opdelt i kasser, reoler mm., så det er let at finde 

frem til det, man vil beskæftige sig med. Der er fokus på at skabe forskellige rum/legezoner på 

stuerne, så børnene kan være beskæftiget i mindre grupper. Ift. det æstetiske børnemiljø er 

der en vis forskel i stuernes indretning og æstetiske udtryk, og der kan med fordel arbejdes 

med at udvikle denne del af børnemiljøet i afdelingen. 

 

Afdelingen er i gang med at udarbejde en metode til, at børnene kan være med til at vurdere 

afdelingens børnemiljø. Dette vil blive iværksat senere på året. 
 

 
4: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med overgange  
 

 

Der er opmærksomhed på hverdagens forskellige overgange (microovergange) for børnene og 

der arbejdes med at rammesætte og guide børnene i disse. Derudover er der fokus på og 

procedure for den interne overgang fra vuggestuegruppe til børnehavegruppe. Der arbejdes 

målrettet med at skabe en sammenhængende overgang bl.a. omkring konkrete aktiviteter og 

børnene bliver i forløbet introduceret for de kommende fysiske rammer samt børn og voksne, 

de vil komme til at møde. 

 

I forbindelse med overgangen til skole har afdelingen et godt samarbejde med den nærliggende 

skole. Der arbejdes efter retningslinjer for SMART-skolestart, hvor der udarbejdes og 

iværksættes plan i foråret (et år før skolestart) for kommende skolebørn. Der planlægges 

mange aktiviteter uden for afdelingen, for at skabe alternative læringsmiljøer. Bl.a. benyttes 

mange af kultur- og naturtilbuddene under Myrthue. Der udarbejdes månedsplaner, der udover 

de konkrete aktiviteter omfatter de kompetenceområder, der arbejdes med ved børnene. 
 

5: Kvaliteten i dagtilbuddets arbejde med forældresamarbejde  
 

Dagtilbuddet har udarbejdet retningslinjer for forældresamarbejdet. Inden opstart i afdelingen 

tilbydes alle forældre hjemmebesøg. Ved hjemmebesøget er der dialog med forældrene om den 

kommende opstart og hvordan denne kan tilrettelægges bedst muligt for barnet. Derudover 

bliver forældrene bl.a. orienteret om de pædagogiske rammer og indhold samt de fastlagte 

forældresamtaler, der tilbydes i barnets tid i afdelingen. Der er fire fastlagte forældresamtaler, 

hvor to af disse samtaler er omkring overgangene til børnehavegruppe og til skole.  

 

Dagtilbuddet har et målrettet samarbejde med forældre til børn i udsatte positioner. Der 

udarbejdes fokuspunkt og igennem samtale med forældrene inddrages de i mål og indhold for 

indsatsen. Afdelingen har desuden lavet nogle kufferter med læringsmaterialer, som forældrene 

kan låne med hjem og anvende hvis barnet har nogle konkrete udfordringer (ex. ift. den 

sproglige udvikling). 

 

Der er løbende dialog med forældrene om barnets hverdag og derudover skriver medarbejderne 

på Tabulex, hvad der arbejdes med af aktiviteter på stuen. Ift. stuens og børnegruppernes 

aktiviteter kan afdelingen med fordel, mere konkret, inddrage forældrene i hvordan de kan 

understøtte barnet i hjemmet. Eksempelvis ved at mål og indhold for grupperne tydeligggøres 

og evt. også målrettes forældrene. 

 

Igennem forældresamtalerne drøftes barnets trivsel og læring samt hvordan man i dagtilbuddet 

og hjemmet kan skabe de bedste læringsmiljøer for barnet. Dialogværktøjet anvendes ved 

overgangssamtalerne og der gives, fra dagtilbuddet, udtryk for, at det er et godt redskab til en 

målrettet samtale om barnets trivsel og læring. 
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6: Sikkerhed og hygiejne  
 

• Der er foretaget brandtilsyn i hele afdelingen (juni 2019 og jan. 2020).  

• Der er foretaget evakueringsøvelse i Storebjørn og Lillebjørn juni 2019, mens 

vuggestuedel i Manøgade snarest muligt skal afholde evakueringsøvelse. Der skal 

afholdes evakueringsøvelse minimum én gang årligt. 

• Der har været legepladsinspektion i april 2019 og der foretages dagligt legepladstjek 

inden børnene kommer på legepladserne (skema til legepladstjek anvendes). 

• Af hygiejniske og læringsmæssige årsager bør det overvejes at anvende tallerkener ved 

formiddagsmad til vuggestuebørnene. 
 

 

Eventuelle straks-henstillinger 

Ingen 

 

Eventuelle udviklingspunkter 

Ingen 

 
 

Observationsrunde 

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

Observation i Storebjørn i tidsrummet kl. 8.55-9.25. 
 
Ved tilsynets begyndelse var der ved at blive gjort klar til samlinger på de enkelte stuer. Tilsynsførende 
observerede en del af en samling på én af stuerne for børnehavebørnene. Der var ca. 20 børn og 3 
medarbejdere, der sad på gulvet placeret på et afgrænset sted på stuen. Én af medarbejderne stod for 
samlingen og startede med at gennemgå dag, dato og måned, ved at spørge børnene ( tavle blev brugt til 
angivelse af ugedag, dato og måned). Et af børnene gennemgik derefter, ved hjælp af billeder af stuens børn, 
hvem der var mødt op den pågældende dag. Et andet barn delte efterfølgende boller ud, som var dagens 
formiddagsmad.  
 
Medarbejder, der stod for samling, spurgte en pige, hvad det var for en medalje hun havde og hvor hun havde 
fået denne. Pigen havde været i et feriecenter, hvor hun havde fået en medalje og dette affødte en snak med 
flere børn om hvor de skulle på ferie eller havde været på ferie. Den pågældende medarbejder lagde derefter 
op til en snak med børnene om hvad de skulle lave om eftermiddagen (formiddagen var planlagt med at være 
ude på legepladsen). Medarbejderen snakkede om, at det snart var fastelavn, og de derfor kunne lave masker. 
Medarbejderen spurgte hvad børnene skulle være klædt ud som til fastelavn, og mange børn markerede og 
ville meget gerne fortælle, hvad de skulle klædes ud som. Efter dialog med børnene om fastelavn og 
udklædning blev der lagt op til, at de skulle synge en sang. Alle rejste sig op og sang ”Se min kjole”, hvor nogle 
af børnene på skift fik lov til at vælge den farve, der skulle synges om.  
 
Under samlingen var der ro og medarbejderne havde opmærksomhed på at have et lavt lydniveau. Børnene 
blev inddraget i samlingen igennem dialogen og ved at gøre noget aktivt sammen eller for de andre børn. Der 
var en god fordeling mellem voksenstyring og inddragelse af børneperspektivet i samlingen, hvor der var 
planlagte elementer samtidig med en opmærksomhed, fra medarbejderen, om hvad børnene var optaget af. 
Der var opmærksomhed på de enkelte børns behov, som bl.a. kom til udtryk ved at én af medarbejderne sad 
med et barn, der havde brug for tæt kontakt, og gav barnet massage på ryggen. 
 
På den anden stue for børnehavebørn var børn og medarbejdere ved at gøre klar til at gå på legepladsen. 
Børnene kom ud i garderoben i mindre grupper, hvor en medarbejder var klar til at guide og hjælpe børnene 
med at få udetøj på. På de to stuer for de yngste børn sad børn og medarbejdere ved bordene og spiste 
formiddagsmad. 
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 Egenrapport – udfyldes af tilsynssted 

 
 

Faktuelle oplysninger – besvares af tilsynsstedet 

Dagtilbuddets navn  

Rørkjærhusene 
Afd. Lillebjørn, Storebjørn og Manøgade 

 

Adresse  

Ringen 28-34 
Manøgade 24 
6700 Esbjerg 

 

Tlf. og e-mail  

Na8@esbjergkommune.dk 
perra@esbjergkommune.dk 
 
75162550 
 

 

Pædagogisk- eller daginstitutionsleder  

Pernille Rahr 
Nanna Dejrup Holden 

 

Antal indmeldte 0-2 årige 

70  
 

 

Antal indmeldte 3-6 årige 

85  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Na8@esbjergkommune.dk
mailto:perra@esbjergkommune.dk
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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 %: 
 
Rørkjærhusene har 11,9% (Manøgade har 11,8 lillebjørn og storebjørn har 12 %) 
 
 

Hvilke overvejelser har dagtilbuddet omkring sygefravær med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdet, for at sikre stabil
rammer for børnene og pædagogisk kvalitet? 

e 

Vi arbejder ud fra Esbjerg kommunes sygefraværs politik som vi følger.  

Pædagogisk leder har som udgangspunkt omsorgssamtaler, ellers er områdelederen med til de 

andre sygefraværssamtaler.  

Vi forsøger at tilrettelægge arbejdet, så man kan være på arbejdet hvis man fx er gravid eller er 

blevet opereret. Vi går i dialog og får tilrettelagt arbejdet så det passer til den pågældende 

medarbejder. 

Her bruger vi også massage som et tilbud i området hvis en medarbejder fx har dårlig ryg 

opfordre vi til at gøre brug fra fys/massage tilbuddet som der er i området.  

Vi bruger meget den individuelle tilgang og snakker ud fra den enkelte medarbejders behov 

 
Tilsynets bemærkning 
Ved sygdom vurderes om der skal kaldes vikar ind. Afdelingen har nogle faste vikarer, der kan kaldes ind ved sygdom. 
 

 
 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi som område, prøver at kompetence udvikle vores medarbejdere, i et fælles fagligt løft. Fx kursus med fri for mobberi, 
levende legekultur, dialogisk læsning, kunst. HjerneSMART 
Alle pædagoger har været på PLM kursus  
Lego diplom 
PAU har netop været på efteruddannelse 

Vi skal i gang med Neuropædagogisk forløb i foråret 
Marte meo uddannet vuggestuepædagoger  
’styr på egen butik’ mindset hjernetænkning med Johny Gammelgaard   
 
 

Tilsynets bemærkning 
Afdelingen vægter fælles faglige oplæg og kurser for alle medarbejdere ift. kompetenceudviklingen. Der har bl.a. været 
oplæg/kurser om Fri for Mobberi, LEGO play agent og styrkede professionelle læringsmiljøer for pædagogerne. Hele 
området er endvidere i gang med opkvalificeringsforløb omkring legen, og udvikling af medarbejderne legekompetence 
og hvordan legen kan få mere tid og rum i den pædagogiske praksis. 
Kommende indsats vil være omkring neuropædagogik. Derudover er der individuelle kurser for medarbejderne. 
 

 
 

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

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Det er vi på vej med og har etableret en evalueringskultur ved teammøder og personalemøder hvor der evalueres på 
forgangne aktiviteter og forløb, fx legekultur.  
Afd mannøgade har fastsat teammøde på hver stue hver 14. dag hvor der er 1 time til at evaluerer og reflekterer over 
hverdagens rutiner, børnenes dagligdag og PLM er også på dagsorden 
Vi arbejder på at få etableret teammøde 1. gang i mdr i afd store bjørn og lille bjørn med øget fokus på evaluering 

Vi har netop afholdt personalemøde hvor der var et evalueringsskema til hvert hus med fokus på evaluering af legeugen. 
Her skulle personalet evaluerer over en hel legeuge som har været planlagt og afholdt i hele huset 
Ledelsen har fokus på evalueringsmetoder og er opmærksom på EVA artikler og litteratur som fremmer den måde vi 
evaluerer på. På den måde bliver det en bedre oplevelse for personalet og noget de kan arbejde med selvstændigt og i 
teams. Det er vigtigt for ledelsen at evaluering og refleksion skal give mening for medarbejderne og for børnene i det 
daglige arbejde 
 

Tilsynets bemærkning 
Der afholdes teammøder (i Manøgade hver 14. dag og i Store/Lillebjørn 1 gang i måneden). Der er god opmærksomhed 
på børnene og udviklingsrettede tiltag ift. børnene på teammøderne. Er der børn hvor medarbejderne er bekymrede 
drøftes disse. På teammøder drøftes læringsmiljøet også, og der har været brugt forskellige metoder (Marte Meo, 
filmoptagelse og relationsskemaer) til at arbejde systematisk med læringsmiljøet.  
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Der er sat fokus på at udvikle evalueringskulturen i afdelingen og det anbefales i den forbindelse at indarbejde en større 
systematik ift. at evaluere læringsmiljøet. Ledere og medarbejdere kan på forskellig vis foretage observationer af 
pædagogisk praksis og give feedback til den enkelte medarbejder. Observationer kan eksempelvis rammesættes, så det 
er nogle konkrete områder, der fælles sættes fokus på. Det anbefales endvidere, at der er en fælles tilgang til frekvensen 

på teammøderne i hele afdelingen. 
 

 
 

4. Hvordan er der fulgt op på metoder og indhold fra kompetenceudviklingsforløbet - Styrkede professionelle 
læringsmiljøer?  

Dagtilbuddets bemærkning 
Der forsøger vi at sætte det i spil ved personalemøder. Vi har også sat det i spil ved pædagogisk lørdag. Vi snakker 
meget om mindset og prøver at have fokus på hverdagsrutiner og selvhjulpen hed. 
PLM er i spil under alle team møder og generelt i dagligdagen. Personalet er gode til at selv sætte PLM i spil ved at 
opsætte tydelige billeder/plakater af deres hverdagsrutiner og faglige indhold i hverdagen, herved styrkes også 
forældresamarbejdet, så der skabes dialoger omkring barnets hverdag i dagtilbud. Vi prøver at styrke professionelle 
læringsmiljøer for medarbejderne ved at reflekterer over de emner som personalet arbejder meget med; fagligheden i 
samlingsstunden, læring over hele dagen og læring i microovergange. I vuggestuen er der særligt fokus på selvhjulpen 
hed og læring i hverdagsrutinerne- fordybelse og ’tage sig god tid’ til hvert enkelt barns læring i hverdagsrutinerne bliver 
højt prioriteret i alle grupper.  
 

Tilsynets bemærkning 
 
 

 
 

5. Hvordan er der arbejdet med retningslinjer for magtanvendelse, og hvornår er dette sidst sket?  

Dagtilbuddets bemærkning 
 
Det er noget vi tager op på personalemøder, vi har det oppe på plenum så det er tydeligt for medarbejderne hvad vores 

politik er omkring magtanvendelse.  
Her vil vi også understøtte med neuropædagogikken som pædagogisk værktøj ved børn hvor det til tider kan give 
mening med en fælles dialog omkring tilgangen og pædagogikken.  
Vi sørger for at få generelt alle retningslinjer op jævnligt senest i efteråret har det fx været stres håndtering som har 
været oppe i plenum 
 

Tilsynets bemærkning 
Politikker og retningslinjer tages løbende op på personalemøder. Retningslinjer for magtanvendelse vil blive 
gennemgået i nærmeste fremtid. 
 

 
 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
I området har vi ’den gode opstart’ her følges der retningslinjer og klare procedure for hvem som gør hvad. Så vi er 
sikre på at komme rundt om alt ift den nye medarbejder 
 

Tilsynets bemærkning 
Nye medarbejdere bliver præsenteret for procedurer og arbejdsredskaber mm. i mappe, der er udarbejdet fælles for 
området. I denne mappe er der også præsentation af H&H. 
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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 
Vi prøver at arbejde med hverdagens rutiner som aktivitet i sig selv og som har en værdi i sig selv. Hverdagens rutiner 
præger et lille barns hverdags, og fylder rigtig meget i hverdagen, derfor er det vigtigt at rutinerne får en stor betydning 
er ses som vigtige elementer i det pædagogiske arbejde. 
Vi er med i levende legekultur hvor legen er sat i spil og der er læring i legen. Legen er en aktivitet i sig selv. 
Hverdagsrutinerne er læring i sig selv. Der er både spontane, tilrettelagte aktiviteter og personalet er gode til at følge 
barnets spor. Vi arbejder systematisk med det, og har forskellige fastlagte grupper hvor børnene bliver inddelt i grupper 
ift. alder og udvikling.  
 

Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes med mindre børnegrupper på alle stuer, hvor det bl.a. er voksenstyrede aktiviteter, der danner ramme for 
indholdet i arbejdet med børnegrupperne. Der er dog god opmærksomhed på at følge børnenes interesser også i de 
planlagte aktiviteter. Børnegrupperne sammensættes ud fra børnenes behov og kompetencer med bevidsthed om at 
børnene også lærer af hinanden. Det anbefales, at børnegruppernes sammensætning, mål og indhold nogle gange bliver 
tydeligt beskrevet (eks. ved SMTTE) for at styrke evalueringskulturen på dette område. 
 
Ift. at skabe læringsmiljøer hele dagen er der god opmærksomhed på at arbejde med hverdagsrutinerne og legen. Der 
arbejdes målrettet med legen som tema i afdelingen og hele området. Igennem kursusforløb er der arbejdet med 
medarbejdernes tilgang til lege for sammen med børnene at kunne skabe, fastholde og udvikle legene.  
 
Afdelingen gør brug af nærmiljøet og kommunens forskellige natur- og kulturtilbud for at skabe forskellige typer 
læringsmiljøer. Afdelingen har indkøbt 6 ladcykler, så børnene i højere grad kan komme ud se og opleve forskellige ting i 
Esbjerg by og omkringliggende miljø. 
 

 

8. Hvordan inddrages og analyseres data i forbindelse med tilrettelæggelse af læringsmiljøet?  

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi har netop arrangeret en ’Legeuge’ hvor hele rørkjærhusene har fokus på leg i en hel uge. Her bliver der både 
indsamlet data og evalueret på ugen: efter ugen bliver der igen indsamlet data over ugen  
Data skal give mening for børnene og for medarbejderne, så vi bruger kun data hvis det giver mening. vi bruger data 
ved børn hvor vi har en sparring om evt. dårlige morgener, så indsamles der data over barnets morgenrutiner hver dag 
i en periode og herefter reflekterer og sparre vi sammen om hvad vi kan gøre bedre for barnet og bruger data som et 
pædagogisk værktøj.  
Hjemmebesøg. alle nye vuggestuebørn tilbydes hjemmebesøg inden opstart hvor der indsamles data over barnet 
Toby 
Sprogtest 
Sprogindsatser 
Hjernen og hjertet 
 

Tilsynets bemærkning 
Afdelingen gør brug af forskellige typer redskaber i Hjernen & Hjertet, der vurderer barnets trivsel og læring. Derudover 
arbejdes der på nogle stuer med relationsskemaer, ift at sikre at alle børn har gode relationer til de andre børn og 
medarbejderne. Data fra disse redskaber anvendes ift. målrettede forløb for særlige indsatser (børn i udsatte 
positioner). Det anbefales, at data om læringsmiljøet og børnenes kompetencer i højere grad indhentes og anvendes 
ved udvalgte forløb og indsatser i pædagogisk praksis i børnegrupperne. 
 

 

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

Dagtilbuddets bemærkning 
Vi er løbende i dialog med forældrene og aftaler individuelle møder ved behov fx et nyt fokuspunkt. Der er en primær 
pædagog på hvert barn som er ansvarlig for progressionens i barnets udvikling, i samarbejde med PL og andre relevante 
faggrupper for at få den bedste støtte og udvikling for barnet.  
Vi arbejder ud fra TVÆRS strukturen og hjernen og hjertet  
 

Tilsynets bemærkning 
Der er god opmærksomhed på at sikre indsats for børn i udsatte positioner og følge disse børns udvikling (bl.a. via 
fokuspunkt og vurderinger).  
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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 
Stuerne er rigtig gode til at kigge på hvilken børnegruppe de har, og de formår at tage udgangspunkt i den enkelte 
børnegruppe og justere ind ift det.  
I vuggestuegrupperne tager de udgangspunkt i gruppen ved at de er inde og har aktiviteter som passer til de mindste, 
og andre pædagoger går udenfor og har aktiviteter som passer til de ældre børn, så alle behov bliver tilgodeset. 
I børnehavegruppen har de fast struktur ved samling hvor der også bliver arbejdet ud fra den enkelte børnegruppe og 
evt. årstid så der er altid er noget genkendeligt men også noget som er aktuelt for børnene fx jul og fastelavn.  

Til samlingen bliver der spurgt hvad de kunne tænke sig at lave i samlingen og så kan det være at samlingen ender med 
at blive en teaterforestilling eller at der bliver sunget en masse gode sange. Ud fra samlingsstunden kan barnets 
perspektiv altså komme i spil 
Barnets perspektiv bliver også brugt meget ved frokostordningen hvor de kan have en ’maddag’ hvor børnene selv bliver 
inddraget i hele processen lige fra menuen til selve madlavningen 
 
Dialogisk læsning  
 

Tilsynets bemærkning 
Børnene bliver inddraget i indhold i den pædagogiske praksis (hvilket bl.a. blev observeret under tilsynet). Der er god 
bevidsthed om, at man igennem observation og dialog med børnene, følger børnenes interesser samtidig med, at der 
arbejdes med de udviklingsområder, der vurderes relevante ift. børnenes trivsel og læring. 
 

 

11. Hvordan er jeres procedure for at foretage sprogvurdering?  

Dagtilbuddets bemærkning 
Når barnet er 2 år og 11 måneder vurderer primærpædagogen om barnet skal sprogvurderes. Så enten bliver det lavet 
inden børnehaveeller fravalgt. Hvis der bliver sprogvurderet, er det pædagogen i vuggestuen, som har en tæt relation til 
barnet som udfører sprogvurderingen inden barnet kommer i en børnehave gruppe.  
 

Tilsynets bemærkning 
Afdelingen har fast procedure for sprogvurdering hvor primærpædagog i vuggestuegruppe vurderer om barnet skal 
sprogvurderes og foretager i så fald dette inden barnet begynder i børnehavegruppe. Børn der kommer fra dagplejen 
bliver et par mdr. efter opstart vurderet ift. en evt. sprogvurdering. 
 

 
 

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 
Alle medebejderne har været med til at udarbejde den, og de har indsamlet data og viden som vi har kigget på som 
ledelse. Vi har indsamlet medarbejderens ord, bestyrelsen har også været inddraget. Vi har netop gjort den færdig og 
fået taget den i brug og personalet har arbejdet med den ud fra en kobling med et orienteringsløb hvor teamet var den 
nye styrkede pædagogiske læreplan og levende legekultur. Her var der en masse poster.  
Vi er nået dertil hvor der skal følges op i hverdagen 
 

Tilsynets bemærkning 
Den styrkede pædagogiske læreplan er udarbejdet for hele området i samarbejde med medarbejderne og 
områdebestyrelsen. Der er særligt fokus på legen fra det pædagogiske grundlag og hvordan legen kan videreudvikles i 
pædagogisk praksis. 
Derudover vil der blive sat fokus på afdelingens evalueringskultur, herunder hvordan der kan arbejdes med løbende 
pædagogisk dokumentation. 
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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 
Vi bruger den som et arbejdsredskab som pædagogerne har fokus på ved planlægning af aktiviteter og forløb.  
Pt. har vuggestuegruppen fx fokus på natur og udeliv og har sammensat grupper som også har fokus på barnets sociale 
og alsidige kompetencer.  
Vi har fokus på om vi har nået rundt omkring alle læreplanstemaerne ved teammøder på hver stue. Fx har vi lige pt. Stor 
fokus på Legen. Men vi har samtidig fokus på at der er flere temaer fra den pædagogiske læreplan i spil på samme tid – 
så det bliver en samlet læring med flere temaer fx sprog/det sociale og leg samtidig med en naturoplevelse 
Børnehavegrupperne reflekterer løbende over alle temaerne og snakker om de har dem i spil ved de forskellige forløb, 
særligt storbørnsgruppen har fx meget fokus på Alsidig personlig udvikling og Social udvikling, plus SMART skolestart. 
Medarbejderne kigger også meget på hvad hver enkelt barn/gruppe sammensætning kalder på, men samtidig har de 
fokus på i løbet af årets gang at børnene skal have været omkring alle temaerne. Da alle temaerne er vigtigt for hele 
barnets udvikling imens barnet går i dagtilbud.  
Vi har meget fokus på at alle medarbejderne har fokus på at når der er en aktivitet kan der være flere temaer i spil på 
samme tid for barnet. Når et barn er ude og have en naturoplevelse er der flere temaer i spil; Relationer, natur, det 
sociale og bevægelse. Men det er vigtigt at medarbejderne ved at de har flere temaer i spil og når omkring alle temaer 
ved alle børn.  
Vi arbejder meget med at den styrkede pædagogisk læreplan skal blive et værktøj som dagligt skal leve og være noget 
alle medarbejdere bruger og anvender som værktøj når de evaluerer over et forløb eller igangsætter et nyt forløb.  
 

Tilsynets bemærkning 
Der er bevidsthed om, at læreplanen skal være et dynamisk arbejdsredskab, som medarbejderne kan anvende som 
afsæt for planlægning og tilrettelæggelse af pædagogisk indhold.  
Der er opmærksomhed på, at læreplanstemaerne inddrages løbende i de pædagogiske aktiviteter og temaerne indgår i 
samspil med hinanden. Der er desuden fokus på, at der over tid arbejdes med alle læreplanstemaer i de konkrete 
børnegrupper.  
 

 

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 
 
Smitte model udarbejdet for læringsmiljøet for at sikre barnets trivsel. Vi indsamler evaluering og fælles refleksion over 
et forløb vi har været i gang med i hele området.  
Vi arbejder på at skabe en ’fælles’ dagsorden for refleksion, sparring evaluering så der altid er refleksion og evaluering 
med på møderne og sikre fokus på evalueringsprocessen både ved de små møder. så vi altid vender tilbage og sikre at 
der er progression eller nye tiltag omkring problemstillingen. Det er altafgørende for at skabe en evalueringskultur som 
er forståelig og som giver mening for medarbejderne og som der kan bruges i forløbene med børnene, og til at løse 
kerneopgaven. Det skal give mening og skal være forståelige og overskuelige for pædagogerne. Det allervigtigste er at 
det giver mening for dem og børnene. Så når vi evaluerer på et forløb kan vi sammen snakke om hvad kan gøres 
anderledes en anden gang, og hvad gav mest mening for mig hvad var læringen for barnet. På den måde bliver 
evalueringsformen rammesættende for det næste forløb eller for det næste tema på stuen.  
 

Tilsynets bemærkning 
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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 

Toby 
Dialogprofiler  
Overgangsbeskrivelser 
TVÆRS 
Hjernen/hjertet 
’den gode opstart’/hjemmebesøg til kommende forældre  
Stuemøder/teammøder med sparring af børn så vi når omkring alle børn.  
 

Tilsynets bemærkning 
Der arbejdes med de fastlagte redskaber til vurdering af børnenes trivsel og læring. Der udarbejdes TOPI på alle børn i 
foråret. Der skal opmærksomhed på, at der laves opfølgning på børn, hvor der markeres for opfølgning i H&H. 
 

 
 

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

Fx: Det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø samt vurdering af børnemiljøet i et børneperspektiv 
Vi er i proces med en børne APV så barnets perspektiv kommer i fokus.  
Vi har fokus på fælles børneperspektiv hvor det altid er barnet som er i fokus og børnegruppen.  
Vi har netop stuens indretning, altså det fysiske børnemiljø oppe på et P møde d 15.1.20 hvor der gruppevis bliver 
reflekteret over stuens indretning; hvorfor ser det ud som det gør, hvad kan vi gøre anderledes. Er stuen præget af en 
’wow’ følelse som både indbyder til leg og fordybelse og som også afspejler børnenes forløb i form af ’udstillinger af 
værker’. Det giver anledning til snak og fordybelse om forløb og pædagogiske aktiviteter som barnet har været en del af, 
og det vil vi gerne have sat meget mere i fokus i hele Rørkjærhusene.  
 
Vi møder børnene ud fra en anerkendende tilgang og vi ved, hvor stor betydning det er at skabe gode relationer børnene 
imellem, såvel som at hvert enkelt barn skal opleve at have en tæt relation til en voksen, hvor barnet kan føle sig særlig 
betydningsfuld og tryg. 
 
 
Fri for mobberi 
Vi arbejder systematisk med fri for mobberi på alle grupper. På en pædagogisk måde arbejder vi med emner som 
venskaber og øver os i at forstå hinanden. Vi arbejder inkluderende og tror på, at der er plads til at være forskellige. 
 

Tilsynets bemærkning 
Ift. det psykiske børnemiljø gives der udtryk for, at der arbejdes med en anerkendende tilgang og et fokus på relationer, 
såvel børnene imellem som relationerne mellem barn og medarbejder. Der arbejdes med Fri for Mobberi i alle 
børnegrupper, bl.a. som metode til at fremme stærke børnefællesskaber og relationerne børnene imellem. 
 
Ift. den fysiske indretning på stuerne er der god bevidsthed om, at legetøj og materialer er tilgængelige for børnene og 
materialerne er opdelt i kasser, reoler mm. så det er let at finde frem til det man vil beskæftige sig med. Der er fokus på 
at skabe forskellige rum/legezoner på stuerne, så børnene kan være i mindre grupper og beskæftige sig med forskellige 
ting. I salen i Storebjørn arbejdes der bl.a. med at tilbyde forskellige typer legemiljøer.  
Ift. det æstetiske børnemiljø er der en vis forskel i stuernes indretning og æstetiske udtryk, og der kan med fordel 
arbejdes med at udvikle denne del af børnemiljøet i afdelingen. 
 
Afdelingen er i gang med at udarbejde en metode til at børnene kan være med til at vurdere afdelingens børnemiljø. 
Dette vil blive iværksat senere på året. 
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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 

Smart skolestart. 
Vi har tilrettelagt en sammenhængene brobygningsforløb for vuggestuebørnene som starter i børnehave, hvor 
vuggestuen systematisk besøger børnehaven 2 mdr. før en gang i ugen, inden barnet starter er der gerne flere 
besøg i ugen. Vi prøver også at kigge på hvilke børn som skal starte så vi får det til at passe med at flere 
vuggestuebørn som kommer fra samme stue kan starte i samme børnehavegruppe og vi har stor fokus på at 
der er tryghed under hele overgangen, derfor har vi også en fast ansat fra den pågældende vuggestue hvor 
barnet har været, som er med den første dag barnet starter i børnehave.  
 
Når man er blandt de største af børnene i Manøgade begynder man så småt at komme på besøg i Store Bjørn 
og Lille Bjørn for at lære husene, børnene og de nye voksne lidt bedre at kende, før de på et tidspunkt selv skal 
have en hverdag der. Børnene kommer på besøg i en mindre gruppe, hvor de blandt andet på skift deltager i 
onsdagsgruppen Rytmerødder. 
 
 Når tiden nærmer sig til at barnet skal begynde i børnehaven begynder personalet i Manøgade at komme 
hyppigere på besøg på den pågældende stue i Lillebjørn eller Storebjørn. Som oftest er der flere børn som 
starter samtidig med hinanden, og på den måde giver det en god tryghed og genkendelighed for dem, samtidig 
med, at de også har en kendt personale med på besøg. De besøger den stue barnet skal starte på, og her 
begynder de at få et større kendskab til personalet samt de andre børn der er på stuen. De får lov at lege inde i 
børnehaven og på legepladsen, og opdager de mange nye muligheder der er et nyt sted. 
 
Ledelsen forsøger at tage hensyn til de forældre som ønsker et bestemt hus. Tidspunktet for, hvornår børnene 
fra Manøgade flytter op til Store Bjørn eller Lille Bjørn varierer. Store Bjørn og Lille Bjørn har plads til børn i 
alderen 0-6 år. 
 
Personalet overleverer internt oplysninger omkring dit barn og jeres familie til kommende kontaktpædagog. 
 

Tilsynets bemærkning 
Der er god opmærksomhed og procedure for den interne overgang fra vuggestuegruppe til børnehavegruppe. Der 
arbejdes målrettet med at skabe sammenhængende forløb ift. konkrete aktiviteter og børnene bliver i forløbet 
introduceret for de kommende fysiske rammer samt børn og voksne de vil komme til at møde. 
 
I forbindelse med overgangen til skole, har afdelingen et godt samarbejde med den nærliggende skole. Der arbejdes 
efter retningslinjer for SMART-skolestart hvor der udarbejdes plan i foråret (et år før skolestart) for kommende 
skolebørn. Der planlægges mange aktiviteter ud af afdelingen, bl.a. benyttes mange af kultur- og naturtilbuddene under 
Myrthue. Der udarbejdes månedsplaner der udover de konkrete aktiviteter omfatter de kompetenceområder, der 
arbejdes med ved børnene. 
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Forældresamarbejde – besvares af tilsynsstedet 

18. Hvad er de overordnede rammer for forældresamarbejdet, og hvor findes disse tilgængelige for forældre?  

Dagtilbuddets bemærkning 
’Den gode opstart’ som en mappe som anvendes ved forældresamarbejdet lige fra barnet, starter i vuggestue til barnet 
afslutter og skal i skole.  
Hjemmesiden 
Tabulex 
Billeder af familien på stuen 
 
Vi værdsætter den gode dialog med jer forældre. Vi vil gerne have et højt informationsniveau imellem os omkring jeres 
barns dagligdag såvel som et tæt samarbejde, hvor både forældre og institution støtter op omkring jeres barns udvikling 
og trivsel. Vi afholder løbende faste samtaler i jeres barns tid hos os. Efter behov kan der aftales yderligere samtaler. 
Kontaktpædagogen udleverer en dagsorden inden mødet og tager notater fra mødet. Leder deltager, hvis muligt samt 
efter behov i møderne. 
 
Forældresamtaler som er skemalagt: 

 
Hjemmebesøg inden opstart (vuggestuebørn) 
Opstartssamtale børnehavebørn udefra og fra dagplejen 
Opfølgningssamtale 3-6 måneder efter barnets start. 
Løbende samtaler i barnets tid i institutionen. 
Kommende skolesamtale 
 
 

Tilsynets bemærkning 
Dagtilbuddet har beskrevne retningslinjer i forbindelse med forældresamarbejdet, som bl.a. indeholder beskrivelse for 
nystartet barn i afdelingen og afholdelse af forældresamtaler. 
 
Ved opstart i afdelingen tilbydes alle forældre hjemmebesøg inden opstarten. Ved hjemmebesøget er der dialog med 
forældrene om den kommende opstart og hvordan denne kan tilrettelægges bedst muligt for barnet. Derudover bliver 
forældrene bl.a. orienteret om afdelingen samt de fastlagte forældresamtaler, der tilbydes i barnets tid i afdelingen. Der 
er fire fastlagte forældresamtaler, hvor to af disse samtaler er omkring overgangene til børnehavegruppe og til skole.  
 

 

19. Hvordan samarbejder dagtilbud med forældrene om børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse?  

Fx: Hjemmelæringsmiljø, forældresamtaler, læringsmål. 

Dagtilbuddets bemærkning 
Hjemmebesøg 
Vi er løbende dialog og dagligt får forældrene information om deres barns hverdag 
Her anvendes Tabulex dagligt under ’Dagbog’ for hver stue, hvor personalet skriver hvad børnene har lavet af aktiviteter.  
Her bruger vi også ’Den gode opstart’ og fastlagte samtaler med forældrene som er fastsat hvornår personalet skal gøre 
dette. Fx en ’3-6 mdrs samtale’  

Der er en procedure for hvornår medarbejderne skal afholde samtaler med forældrene igennem hele dagtilbudstiden 
både ift overlevering. 
 
Vi har også ’kufferter’ som barnet kan få med hjem alt efter hvad barnet har gavn af at lege/arbejde med derhjemme i 
hjemmet det kunne fx være et  
 

Tilsynets bemærkning 
Afdelingen har et målrettet samarbejde med forældre til børn i udsatte positioner. Der udarbejdes fokuspunkt og 
igennem samtale med forældrene inddrages de i mål og indhold for indsatsen. Afdelingen har desuden lavet nogle 
kufferter med læringsmaterialer, som forældrene kan låne med hjem og anvende hvis barnet har nogle konkrete 
udfordringer (ex. ift. den sproglige udvikling). 
 
Der er løbende dialog med forældrene om barnets hverdag og derudover skriver medarbejderne på Tabulex, hvad der 
arbejdes med af aktiviteter på stuen. Ift. stuens og børnegruppernes aktiviteter kan afdelingen med fordel, mere 
konkret, inddrage forældrene ift. hvordan de kan understøtte barnet i hjemmet. Eksempelvis ved at mål og indhold for 
grupperne tydeligggøres og evt. også målrettes forældrene. 
 
Igennem forældresamtalerne drøftes barnets trivsel og læring og hvordan man i dagtilbuddet og hjemmet kan skabe de 
bedste læringsmiljøer for barnet. Dialogværktøjet anvendes ved overgangssamtalerne og der gives udtryk fra afdelingen 
om, at det er et godt redskab til en målrettet samtale om barnets trivsel og læring. 
 
På forældremøder bliver pædagogiske emner præsenteret. I forbindelse med afdelingens arbejde med legetemaet vil 
forældrene på et forældremøde få et oplæg af kursusunderviserne om lege og inspiration til lege med barnet. 
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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: 
Uge 24 2019 
 
2. Januar 2020 
 

Tilsynets bemærkning 
 

 

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

Angiv dato: 
Januar 2020 
 

Tilsynets bemærkning 
Der er foretaget evakueringsøvelse i Store- og Lillebjørn i uge 24, 2019. 
Vuggestuedel i Manøgade skal snarest muligt have foretaget evakueringsøvelse. Der skal afholdes evakueringsøvelse 
minimum én gang årligt. 
 

 

22. Legepladsinspektion – Hvornår er det sidst udført og har legepladsinspektionen givet anledning til 

udarbejdelse af en handleplan?   

Angiv dato: 
Forår 2019: 
3. april 2019  
 

Tilsynets bemærkning 
 

 

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

Angiv dato: 
November 2019 
Sundhedsplejersken havde ingen anmærkninger under tilsyn dog anbefalede hun at vi skal vaske dynebetræk hver 14. 
dag og havde sagde at puslepladserne skal vaskes af med vaskemiddel og derefter sprittes af og hænge til tørre og 
gerne med udluftning i rummet 2 gange dagligt. Der bliver anvendt håndklæder i afd Manøgade her anbefalede hun 
også papir i stedet.  
Der blev også anbefalet håndvask efter børn har leget ude (det gør vi i forvejen) og fokus på håndvask før maden 
hvilket vi også er gode til at gøre i forvejen.  
vi har i vuggestuen desuden også højt fokus på blå futter til forældrene og har netop lavet et fint billede af dette, så 
også de forældre som ikke forstår dansk kan forstå det. 
 

Tilsynets bemærkning 
Ved tilsynet blev det observeret på en stue for vuggestuebørn, at børnene spiste formiddagsmad (frugt og brød) uden 
brug af tallerkener. For de fleste børn blev hagesmæk anvendt som underlag til maden. Men det bør overvejes at 
anvende tallerkener til børnene ved formiddagsmad - både af hygiejniske og læringsmæssige årsager. 

 

 

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

Dagtilbuddet bemærkning 
 
Vi har legeplads-tjek hver morgen inden børnene kommer på legepladsen. 
Procedure for aflåsning af personalets egen dele i et separat rum som er udenfor børnenes rækkevidde.  
 

Tilsynets bemærkning 
 

Egenrapport udarbejdet af: 
 
Nanna Dejrup Holden, Pædagogisk leder i afd manøgade 
Tine Kirkegaard, Områdeleder i område midt og østerbyen 
 
Dato: 21/1 2020 
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